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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 5. Uluslararası Sınırsız Eğitim 

ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021), 5th International Symposium of Limitless 

Education and Research (ISLER 2021), 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi 

olarak gerçekleştirilmiştir.  

Sempozyumun amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma, 

araştırma ve uygulamaları paylaşmak, bilim okuryazarlığını geliştirmek, alana katkı 

sağlamak, eğitimci, araştırmacı, akademisyen, öğretmen ve öğrenci arasında 

etkileşimi sağlamaktır. Sempozyum ana teması “Eğitim ve Araştırmada Yönelimler” 

olarak belirlenmiştir. Bu amaçla okul öncesi eğitimden başlamak üzere 

yükseköğretime kadar 20’den fazla konu alanına yer verilmiştir. Ayrıca bu konularda 

uzman konuşmacılar davet edilmiştir. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak aşağıda 

isimleri sıralanan 11 ülkeden 14 akademisyen katılmıştır.  

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

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

• Prof. Dr. Ilze IVANOVA, University of Latvia, Latvia 

• 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. Galina MISKINIENE, Vilnius University, Lithuania  

• Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN, American University of the Middle 

East (AUM), Kuwait  

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

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

• Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA  

• Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ, University of Cyprus, Language Centre, Cyprus  

• Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, University of Jordan, Jordan 

• Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen-Hasselt, Belgium  
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Sempozyuma katılan davetli konuşmacılar kendi alanlarında sunular yapmış, 

konferans vermiş, panelist ve oturum başkanlığı gibi bilimsel etkinliklerde görev 

almıştır. Böylece Sempozyuma yurt içinden ve dışından yoğun bir katılım olmuştur.  

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2021), 

başta Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği üyeleri olmak üzere çeşitli üniversitelerden 

133 akademisyen Bilim Kurulunda, 26 akademisyen ise Düzenleme Kurulunda görev 

almıştır. Sempozyum 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde dört gün sürmüş, 45 oturumda 

sözlü bildiriler sunulmuş, ayrıca 10 panel ve bir konferans gerçekleştirilmiştir. 

Bu yıl “Eğitim ve Araştırmada Yönelimler” temasıyla düzenlenen USEAS 2021 

Sempozyumda nitelikli araştırma ve uygulamaları paylaşmak öncelikli olarak ele 

alınmıştır. Bu süreçte bilimsel üretime katkı sağlamak, yeni düşünce ve çalışmalara 

ortam hazırlamak, sınırsız öğrenme, eğitim ve araştırmaya dikkat çekmek, bilgi 

toplumuna uyum sağlamak amaçlanmıştır. Bunun yanında akademisyen, öğretmen ve 

öğrencileri bir araya getirmek, bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, iş 

birliği ve eşgüdüm sürecini canlandırmak hedeflenmiştir. 

Bilindiği gibi bilgi çağında yaşıyoruz. Bu çağda bilginin hızla artması, yayılması 

ve teknolojinin gelişmesi her alanı etkilemektedir. Bu değişikliklere uyum sağlamak 

için bireylerin donanımlı ve hazırlıklı olması gerekmektedir. Dünyanın zorluklarını 

anlamak, farklı insanlarla iş birliği yapmayı öğrenmek, sorumluluk almak, kendini ve 

mesleğini geliştirmek gibi. Bu durum bireylerin yeni beceriler kazanmalarını zorunlu 

kılmaktadır. Eğitim dünyamızdaki bu gelişmeleri dikkate almak ve öğrencileri giderek 

karmaşıklaşan bir topluma ve iş yaşamına hazırlamak durumundadır. Gelişmelere 

uyum sağlamak için bireyin sadece bilgi öğrenmesi, ezberlemesi ya da mevcut 

bilgilerini artırması yeterli olmamaktadır. Bireyin öğrendiklerini anlama, uygulamaya 

aktarma, zihninde yapılandırma, yeni bilgiler üretme gibi bir dizi beceri geliştirmesi 

zorunlu olmaktadır. Bu amaçlarla uluslararası kurum ve kuruluşlar geleceğin 

becerilerini belirlemektedir. 

Avrupa Birliği 2006 yılında “Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Beceriler” 

başlığı altında sekiz beceri belirlemiştir. Bu becerilerin ilk, orta, yüksek her düzey 

eğitim programlarında ele alınması öngörülmüştür. Ardından UNESCO 21.yüzyılın 

becerilerini belirlemiştir. UNESCO’ya göre günümüz öğrencilerini 21.yüzyılın iş ve 

toplum yaşamına hazırlamak en önemli çalışmalardan biridir. Uluslararası gelişmeler, 

yeni teknolojiler, göç, rekabet, çatışmalar, çevre sorunlar, politik değişmeler vb. 

öğrencilere 21. yüzyılda başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerilerin 

kazandırılmasını gerektirmektedir. Bunlar üst düzey düşünme, sorun çözme, 

derinlemesine öğrenme, iletişim kurma, iş birliği yapma, üretkenlik, yaratıcılık gibi 

sıralanmaktadır. 2030 yılına kadar eğitim çalışmalarında öğrencilere eleştirel 

düşünme ve sorgulama yapma, kendi değerlerini açıklama, sürekli ve olumlu bir 

gelecek hayal etme, bildiklerini uygulamaya aktarma, geleneksel ve yeni olanlar 

arasında ilişki kurmayı öğrenme gibi becerilerin kazandırılması öngörülmektedir. 
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Eğitimle ilgili bu yönelimler; 21. yüzyıl becerileri, sürdürülebilir kalkınma 

eğitimi, hayat boyu öğrenme, dijital toplum oluşturma gibi çabalarla öğrenen toplum 

ve okuryazar bir dünya oluşturma amaçlanmaktadır.  Bilgi yerine beceri odaklı 

eğitime yönelme, hayat boyu öğrenme becerileri giderek yayma, 21. yüzyıla uyum 

sağlamak için yeni ve farklı beceriler geliştirme derken bilgi toplumundan beceri 

toplumuna geçişin temelleri atılmaktadır.  

Dünyamızda eğitim ve araştırmayla ilgili bu yönelimler tüm hızıyla ilerlerken 

2020 yılında küresel salgın başladı ve bütün akışı değiştirmiştir. 

• Unesco’nun saptamalarına göre Mart ve Nisan aylarında dünyamızda 

190’dan fazla ülkede okullar kapatılmıştır.  

• Dünyadaki okul nüfusunun %62,3'ünün eğitimine ara verilmiştir. Bu 

durumdan yaklaşık 1.09 milyar öğrenci etkilenmiştir.  

• Bu süreçte gelişmiş ülkeler uzaktan eğitim programlarını hızla uygulamaya 

koyarak öğrencilere sanal dersler, televizyon ve radyo eğitim programları 

ile eğitim vermeye başladılar.  

• Çoğu ülkede okuma yazma öğretimi ve okuryazarlık programları kesintilere 

uğramıştır. 

• Dünya küresel salgın sonrası telafilere odaklanmıştır. 

Dünyamızdaki bu gelişmeler ülkemizdeki eğitimi ve USEAS 2021’de etkili 

olmuş, küresel Covid-19 salgını bütün akışı değiştirmiştir. Sempozyumun ikinci teması 

küresel salgında eğitim olmuştur. Bazı paneller ve bildiriler bu konuya odaklanmıştır. 

Sempozyumda küresel salgın sürecinde eğitimin nasıl yürütüldüğü konuşulmuş, 

tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. Bu sırada uzaktan eğitimin yararları, etkisi, 

sorunları gibi konular ele alınmıştır. Küresel salgın sonrası eğitimin nasıl olacağı 

sorgulanmış ve neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Böylece 

Sempozyumda güncel konulara da yer verilmiş, önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Sempozyumda sunulan bildiri özetleri ve bildiriler USEAS 2021 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 2021 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” 
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kategorilerinde verilecek ödülleri Sempozyum süresince belirlemiştir. Buna ek olarak 

Sempozyuma akademik destek veren katılımcılara “Akademik Katkı Ödülü” 

verilmiştir. USEAS 2021 Kapanış Oturumunda ödül alan kişiler, bildiriler ve yazarları 

ilan edilmiştir. 

Sempozyuma çeşitli ülkelerden katılan bilim insanlarının yanında ülkemizdeki 

çeşitli üniversitelerden panelist olarak davet edilen ve katılan;  

• Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi  

• Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

• Prof. Dr. Selahattin TURAN, Uludağ Üniversitesi 

• Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, Çukurova Üniversitesi 

• Doç. Dr. Ali KARAKAŞ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

• Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi  

• Doç. Dr. Gülden TÜM, Çukurova Üniversitesi 

• Doç. Dr. İbrahim Halil YURDAKAL, Pamukkale Üniversitesi 

• Doç. Dr. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

• Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi 

• Doç. Dr. Sayım AKTAY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

• Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK, Ordu Üniversitesi 

• Doç. Dr. Yalçın BAY, Anadolu Üniversitesi  

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

• Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Üyesi Seçil KARTOPU, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

• Dr. Vildan İnci KAVAK, Gaziantep Üniversitesi 

• Türkolog Metin KABAKÇI, Vizyon58 Televizyonu, Program Yapımcısı 

bilim insanlarına teşekkür ederiz.  

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği olarak düzenlediğimiz 5. Uluslararası 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunun (USEAS 2021) alandaki bilimsel 

çalışmalara katkı getirmesini umuyoruz.  

Sempozyumun gerçekleştirilmesi ve USEAS 2021 Bildiri Kitabının 

yayınlanmasında emeği geçen bütün düzenleme, bilim, danışma ve hakem kurulu 

üyelerine, SEAD üyelerine, yurt içi ve yurt dışından katılarak bilimsel destek veren 
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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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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 üniversiteye önemli katkılar 

getirmiştir. Dr. HACIÖMEROĞLU, öğrencilerin analizi anlamasında 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. 
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Prof. Dr. İlze IVANOVA, University of Latvia, LATVIA 

Prof.Dr. Ilze Ivanova works in the University of Latvia since 1982. She works 

for Ph.D., Bachelor, Master and Professional Programmes in the Faculty of Education 

and Psychology and Art. She gives lectures and carries out research in the field of 

Lifelong Learning, the use of modern technologies in teaching and learning, 

curriculum development, development of learning environments. She reads lectures 

and guides seminars also for university staff in the development of learning 

environments, innovations in higher education.  Prof. Ivanova has been the assistant 

dean of the faculty as well as the Head of the Education Sciences department. 
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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. Oregan Üniversitesi’nden 

Doktora derecesi alan Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK Pazarlama ve İşletme 

Yöneticiliği alanında çalışmaktadır. 2000-2016 yılları arasında Perakende Liderliği 

Merkezinde yöneticilik görevini yerine getirmiştir. 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 Üniversitesi ve Vietnam Uluslararası Doğu 

Üniversitesinde görev yapmıştır.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. Galina MISKINIENE, Vilnius University, LİTHUANİA 

Assoc. Prof. 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. Şaziye YAMAN, American University of the Middle East, 

KUWAIT 

Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN 2004 yılında Çukurova Üniversitesinde İngiliz 

Dili Eğitimi alanında Doktora derecesini almıştır. 1992- 2015 yılları arasında Mersin 

Üniversitesinde görev yapmış, 1993 yılında Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık 

Programını, 1994 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerini 

kurmuştur.  2004-2014 yılları arasında İngiliz Dili Eğitimi Bölüm başkanlığı görevini 

yürütmüştür. İngiliz Dili ve Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarını 

kurmuş, Doktora ve Yüksek Lisans derslerini yürüterek öğretim elemanı yetiştirmiştir. 

Mersin Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü kuruluşu ve idari yönetiminde görev 

almıştır. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve Erasmus programları 

kapsamlarındaki projeleri yürütmüştür. Danimarka, Finlandiya ve Litvanya’ da ders 

vermiş, Dubai’de bir akademik dönem Skyline Üniversitesinde çalışmış, aynı zamanda 

yurtiçi ve uluslararası konferans, kongre ve seminerlere katılmış, uluslararası 

dergilerde ve kongrelerde sözlü bildiriler sunmuştur. 2015 yılından itibaren Kuveyt’te 

Orta Doğu Amerikan Üniversitesinde (AUM) Doçent olarak ders vermektedir. 2016-

2018 yılları arasında aynı üniversitenin Hazırlık Programı bölüm başkanlığı yapmış 

olan YAMAN, 2018 yılından bu yana AUM’de Yazma Merkezi bölüm başkanlığı görevini 

yürütmektedir. 
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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 Türkçe Eğitimi bölümünde görev 

yapmaktadır. 2013 yılında Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Dilbilim 

alanında Doktora derecesini alan Doç. Dr. Xhemile Abdiu, 2015 yılında aynı bölümde 

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 (Sait Faik Abasiyanik -Dülger Balığın 

Ölümü; Orhan Veli- Cımbızlı Şiiri–Gölgem–Anlatamıyorum) çevirmiştir. 2004-2013 

yılları arasında değişik konularda eğitim almıştır. 

  



 

   

19 

 

 

Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, University of Jordan, JORDAN 

Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, Kazakistan’da dünyaya gelmiştir.  1995 

yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Şarkiyât Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. 1995-1996 yıllarında aynı 

üniversitenin Türkistan Bölümü’nde; 1996-1999 yılları arasında da Çimkent 

Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1996’da Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nde yüksek lisans; 1999 yılında Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini 

2004 yılında tamamlamıştır. 2004-2010 yılları arasında Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak 

çalışmıştır. Ocak 2011’den beri Ürdün Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Asya 

Dilleri Türkçe-İngilizce Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan MUSSA 

2014 yılında yardımcı doçent olmuştur. Türk Dili alanında bilimsel çalışmalarını 

sürdüren Mussa’nın; Türkçenin sözdizimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 

Tercüme alanlarında 12 makalesi, Kazakçadan Türkçeye, Türkçeden Kazakçaya 

olmak üzere 3 tercüme kitabı; Rusçadan Türkçeye makale ve 1 kitabı yazarı (kısa 

hikâyeler) vardır. Ulusal, Uluslararası olmak üzere birçok konferansa katılan 

MUSSA’nın çalışmaları Türkçenin sözdizimi ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi 

gibi alanlarda olup BİLİG, TÜBAR, Türk Tarihi Kurumu Belleten ve Turkish Studies gibi 

dergilerde yayımlanmıştır. 
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Lecturer Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ, University of Cyprus, Language Centre, 

KIBRIS 

Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ, 2000 yılında lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans 

eğitimini Atina Üniversitesi, Çağdaş Yunan Dili ve Filolojinde bitirdi. 2008-2009 yılında, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Anabilim Dalında misafir öğrenci olarak yüksek lisans derslerini takip etti. Doktora eğitimini 

ise Atina Üniversitesi, Türk ve Modern Asya Çalışmaları Bölümünde “Türkçede Sıfat Fiiller ve 

Yunanca konuşucularına Öğretimi” adlı doktora teziyle başarıyla tamamladı. 

2005 yılından itibaren Kıbrıs Üniversitesi, Dil Merkezi’nde Türkçe okutmanı ve 

koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 2006 yılından itibaren, Kıbrıs Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlığına bağlı Kıbrıs üniversiteye giriş sınavları (Pancyprian Exam Committee) 

komitesinde akademik danışman olarak görev yapmaktadır. Kıbrıs Turizm Bakanlığına bağlı 

Kıbrıs Turizm Organizasyonun Türkçe sınav komitesinde, Kıbrıs İçişleri Bakanlığı diplomat 

sınavları hazırlık komitesinde ve Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, Kültür Dairesinde bağlı edebi 

eserlerin Yunanca-Türkçe çevirisi komitesinde yer almaktadır. Birçok Avrupa Birliği projesi 

ve İki toplumlu eğitim projesinde yer almıştır. Bunlar arasında 2009-2011 yılları arasında yer 

alan «Moblang» mobil telefon aracılığıyla yabancı dil eğitimi projesi, 2016-2017 Çocuklar için 

iki toplumlu ve İki dilli (Türkçe-Yunanca) eğitim projesi, 2017-2018 Yetişkinler için iki 

toplumlu ve İki dilli (Türkçe-Yunanca) eğitim projesi yer almaktadır. 

Yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere özellikle yabancı dil olarak Türkçe eğitimi, 

uygulamalı dil bilimi, yabancı dil öğretimi ve iki dillilik üzerine pek çok seminer ve kongreye 

katılarak ilgili alanlarda sunumlar yapmıştır.  Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Kongresi Bilim Kurulu üyesidir. Özellikle Yunanca konuşuculara yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimi üzerine makaleler yayımlamıştır. Kıbrıs İkidillilik Derneği kurucu üyesi ve 2019 

yılından itibaren yönetim kurulu başkanıdır.  İlgi alanları arasında uygulamalı dilbilimi, 

ikidillilik, hata analizi, yabancı dil olarak Türkçe eğitiminde teknoloji kullanımı gibi konular 

yer almaktadır. 
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Lecturer Dr. 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, PLC Yabancı 

Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğretim, ACTFL Yazma Becerisi 

Yeterlilik Sınavı Hazırlama, ACTFL Sözlü Mülakat Yeterlilik Sınavı Hazırlama ve ACTFL 

Üst düzey Türkçe Hazırlama Sertifikalarına sahiptir. 2000-2002 Rye Brook, NY, 

Chappaqua, NY, Greenwich, CT Diller Değişim Merkezinde görev yapmıştır. 2004-

2005 yıllarında Princeton Üniversitesi Inlingua olarak, 2011 yılından beri uluslararası 

dil sınavı yazılı ve sözlü sınav uzmanı, 2012- 2014 yılları arasında Amerika Uluslararası 

Eğitim Konseyi üyesi ve 2012 yılından beri Amerikan Türk Dilleri Öğretmenler Derneği 

üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Orta Doğu Çalışmaları Derneği, AATT Türk Dili 

Öğretim Programı Çerçevesi Komite Üyesi, Capstone Proje Komite Üyesi ve 

Danışmanı, Amerika Uluslararası Eğitim Konseyi Üyesi, Amerika Yabancı Diller 

Öğretimi Konseyi Üyesi gibi çeşitli üyelikleri de vardır. Uzun yıllardan beri aynı 

üniversitede Temel, Orta ve İleri Düzey Türkçe Kültürü ve Medya, Osmanlıca dersleri 

veren Dr. Feride HATİBOĞLU yurt içi ve dışında birçok konferansa katılmış, birçok 

projede görev almıştır. 
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Lecturer Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen Gouverneur, 

BELGIUM 

Öğretmen, yazar Semahat RESMİ CRAHAY, Hatay Eğitim Enstitüsü, Türkçe 

Bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 

lisansını tamamladı. Belçika’da Belçika Krallığı Flaman Topluluğu Milli Eğitim 

Bakanlığı, CVO STEP’te “Pedagojik Formasyon” üzerine; Başkent Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü’nde de “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” üzerine iki yüksek 

lisans yaptı. 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 verdi. Belçika’da 1998’den bu yana Belçikalı yetişkinlere yabancı dil olarak 

Türkçe dersleri vermektedir. Belçika’da basılmış A1, A2, B1 düzeyinde “Turks – 

Türkçe: stap voor stap Leerboek met oefeningen” adlı yabancı dil olarak Türkçe 

öğretme kitapları ve onların yanıt anahtarları bulunmaktadır. Bu ders kitapları 

yetişkinlere yabancı dil olarak Türkçe dersleri veren Belçika’nın Flaman Bölgesi’nde 

ve Hollanda’daki bazı dil merkezlerinde okutulmaktadır. Bugüne kadar uluslararası 

Türkçe öğretimi kurultaylarında ve sempozyumlarında sunmuş olduğu yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi üzerine yayımlanmış bildirileri bulunmaktadır. Yabancı dil 

olarak ileri düzeyde Hollandaca, B1 düzeyinde İngilizce, başlangıç düzeyinde Arapça 

bilmektedir. 
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Science Committee 
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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 
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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 

Prof. Dr. Leyla KARAHAN, Gazi Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Liudmila LESCHEVA, Minsk State Linguistics University, Belarus 

Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI, Rouen University, France 

Prof. Dr. Meliha YILMAZ, Gazi Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Merih Tekin BENDER, Ege Üniversitesi, Türkiye  

Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU, Ege Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nergis BİRAY, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nezir TEMUR, Gazi Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nil DUBAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Nurettin ŞAHİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Pınar GİRMEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye  

Prof. Dr. Serap BUYURGAN, Başkent Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Serdar TUNA, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK, TODAİE Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye 

Prof. Dr. Süleyman İNAN, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR, Amasya Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Şahin KAPIKIRAN, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Tahir KODAL, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Tazegül DEMİR ATALAY, Kafkas Üniversitesi, Türkiye 

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

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

Prof. Dr. Turan PAKER, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Umut SARAÇ, Bartın Üniversitesi, Türkiye 
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Prof. Dr. William GRABE, Northern Arizona University, USA 
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Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve Kalite Güvencesi: 

Lisans Düzeyi Ders Planlarının İncelenmesi 

Öğr. Gör. Dr. Nazire Burçin HAMUTOĞLU 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, nbhamutoglu@eskisehir.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, baris.cukurbasi@cbu.edu.tr 

Prof. Dr. Mübin KIYICI 

Sakarya Üniversitesi, mkiyici@sakarya.edu.tr 

Özet: Bu çalışmada “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme 
Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme” başlıklı kitap çağrısına başvuru yapılan 52 ders 
planının kalite güvencesini sağlama durumlarına ilişkin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında gönderilen ders 
planları çevrimiçi öğrenme, Bologna süreci ile kalite güvencesi ve TYYÇ üç farklı hakem tarafından yapılan değerlendirmeler 
incelenmiş ve çalışma bulguları sunulmuştur. Hakem raporlarının analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. 
Bulgular kapsamında elde edilen sonuçlar, ders planlarının Bologna süreci açısından en çok gözden kaçırılan hususun Bloom 
Taksonimisi ile konu kazanımlarının eşleştirilmesi ve bir öğretim tasarımı modelinin ele alınması noktasında olduğunu ortaya 
koymaktadır. Kalite güvencesini sağlamaya yönelik TYYÇ kapsamında incelenmesi ile elde edilen sonuçlar ise “kazanımlar ilgili 
program çıktıları ile yeterince eşleştirilmediği ve TYYÇ kapsamında bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri ile ilişkilendirilmesi 
hususunda neredeyse hiç farkındalık olmadığı, dersin AKTS iş yükünün hesaplanmasına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin 
olmadığı, kazanımların daha çok bilişsel alan kazanımlarının gözetilerek yazıldığı; bunun yanında duyuşsal ve psiko-motor alan 
kazanımlarına yeterince yer verilmediği ile farklı öğrenme alanlarının TYYÇ kapsamında yer alan bilgi, beceri ve yetkinlik 
düzeylerine hizmet etmede nasıl işe koşacağına ilişkin farkındalığın yetersiz olduğu, öğrenme ve öğretme sürecinde işe koşan 
yöntem-teknik ve değerlendirme süreçlerinin ise kazanımlar ile ilişkisinin zayıf olduğu, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının 
sıklıkla birbirine karıştırıldığı ve farklı öğrenme alanlarının farklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı gerektirdiğine ilişkin bilgi 
ve farkındalık düzeylerinin yeterince olmadığı tespit edilmiştir. Son olarak, ders planlarında öğretimin gerçekleştirileceği alana 
ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından sağlanan ve ülkemiz Yükseköğretim Kurulu tarafından 
da tanınan Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (International Standard Classification of Education) kodlarına ilişkin 
yeterince farkında olmadığı da elde edilen bulgular arasındadır. Buna göre öğretimin etkili yapılandırılması sürecinde Planla 
(P)- Uygula (U), Kontrol Et (K) ve Önlem Al (Ö) çevriminin işe koşarak kaliteyi güvence altına almada sürdürülebilir bir yaklaşıma 
ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. Elde edilen sonuçların öğretimin etkili yapılandırılmasında disiplinlerarası bir yol haritası olacağı 
düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Çevrimiçi öğrenme, kalite güvencesi, öğretim tasarımı, TYYÇ, PUKÖ çevrimi, ders planı. 

Design and Quality Assurance of Online Learning Environments: An 

Examination of Undergraduate Course Plans 

Abstract: In this study, it is aimed to examine the status of ensuring the quality assurance of 52 lesson plans applied to 
the book call titled “Designing Online Learning Environments at Undergraduate Level within the Scope of Turkey Higher 
Education Qualifications Framework (THEQF): Planning, Implementation, Evaluation and Improvement”. Lesson plans 
submitted for this purpose, online learning, Bologna process and quality assurance and evaluations made by three different 
referees of TYYÇ were examined and the study findings were presented. Content analysis and descriptive analysis were 
performed in the analysis of referee reports. The results obtained within the scope of the findings reveal that the most 
overlooked point of the lesson plans in terms of the Bologna process is the matching of the Bloom Taxonomy with the subject 
acquisitions and the consideration of an instructional design model. The results obtained by examining within the scope of 
THEQF to ensure quality assurance are that "the outcomes are not sufficiently matched with the relevant program outcomes 
and there is almost no awareness about associating them with knowledge, skills and competence levels within the scope of 
THEQF, there is no knowledge and awareness level regarding the calculation of the ECTS workload of the course, it was written 
mostly by considering the cognitive domain gains; In addition, the affective and psycho-motor domain acquisitions are not 
adequately covered, the awareness of how different learning areas can serve the knowledge, skills and competence levels 
within the scope of THEQF is insufficient, and the methods-technique and evaluation processes that work in the learning and 
teaching process are gains. It has been determined that the knowledge and awareness levels are not enough, that measurement 
and evaluation approaches are often confused with each other, and that different learning areas require different measurement 
and evaluation approaches. Finally, it is among the findings that he is not sufficiently aware of the International Standard 
Classification of Education codes, which are provided by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
and recognized by the Higher Education Council of our country, regarding the field of education in the lesson plans. Accordingly, 
it is observed that there is a need for a sustainable approach in assuring quality by running the Plan (P) - Do (D), Check (C) and 
Act (A) cycle in the process of effective structuring of education. It is thought that the results obtained will be an 

interdisciplinary roadmap in the effective structuring of teaching. 

Keywords: Online learning, quality assurance, instructional design, THEQF, PDCA cycle, lesson plan.  
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1. Giriş 

COVID-19 pandemisinin eğitim ortamlarında yarattığı tahribatı önlemeye yönelik çevrimiçi 
ortamların kullanılması ve gerçekleştirilen faaliyetlerde kalite güvencesini sağlamak önemlidir. 
Geleneksel yüzyüze ortamlardan çevrimiçi ortamlara geçişte kurumların gösterdiği ani refleks yapılan 
çalışmaların Acil Uzaktan Eğitim (Emergency Remote Teaching) olarak adlandırılmasını beraberinde 
getirmiştir. Eğitim kurumları kendi imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda beliren durumu önlemeye 
yönelik iyi niyetli birtakım girişimlerde bulunmuş olsalar da bu girişimler mevcut durumun üstesinden 
gelme çabasından çok da öteye gidememiştir.  

21. yüzyılda aniden beliren ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin çevrimiçi 
öğrenme ortamlarının etkili, verimli ve çekici bir şekilde planlamasına bir fırsat oluşturacağı 
düşünülmektedir. Öyle ki, uzaktan eğitimin tarihine bakıldığında geçmişinin 17. yüzyılın başlarında 
mektupla eğitime; teknoloji temelli uzaktan eğitimin başlangıcının ise 1900’lü yılların ilk yarısında 
görsel-işitsel araçların okullara girişine dayandığı (Jeffries, 2008) söylenebilir. Uzun bir geçmişi olan 
uzaktan eğitim çalışmaları teknolojinin de gelişmesiyle birlikte küresel boyutta etki edecek biçimde 
genişlemiştir. Özellikle son 40 yıla bakıldığında (Şekil 1) bu etkinin nasıl değiştiği görülmekte ve bu 
kitap projesinin oluşmasına motive olan, kitabın editörleri tarafından gerçekleştirilmiş bir çalışma 
bulgusu yer almaktadır. 

  

Şekil 1. Uzaktan eğitim ile ilgili ERIC veritabanında taranan yayınların gerçekleştirildiği ülke 
değişkeni açısından dönemsel grafiği 

Şekil 1’e göre, uzaktan eğitim ile ilgili yapılan çalışmalarda önde gelen ülkelerin genelde Kanada, 
Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin olduğu söylenebilir. Her ne kadar Türkiye 
menşeli yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının ERIC veritabanında indekslenmesi 2005 yılına dayansa 
da geçtiğimiz son beş yılda (2015-2020) İngiltere’den sonra ikinci sırada gelmektedir.  

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ülkemizde Uzaktan Eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; dünyada Uzaktan Eğitim kuramsal altyapısı ile ilgili yapılan çalışmalardan dönemsel 
olarak ciddi farklılıklara sahip olduğu ve yapılan uygulamalarda da bazı sınırlılıklar oluşturduğu 
söylenebilir. Buna göre, çevrimiçi öğrenme ortamlarının tasarlanmasında Türkiye Yükseköğretim 
Yeterlilikler Çerçevesinin (TYYÇ) dikkate alınması ile eğitimde kalite güvencesinden taviz 
verilmeyeceği öngörülmektedir. TYYÇ Lisans düzeyindeki bir derse ait öğrenme kazanımlarının bilgi, 
beceri ve yetkinlik düzeyindeki yeterlilikleri kazandırmada ilgili program çıktılarına hizmet edeceği 
düşünülmektedir. Bu kapsamda, “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Lisans 
Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve 
İyileştirme” başlıklı kitap projesi ile fen, matematik, sosyal, eğitim, dil, spor, mühendislik, bilgisayar, 
iletişim, temel tıp bilimleri ile güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım vd. alanlarda TYYÇ’ye uygun olarak 
hazırlanmış bir derse ait bilgi paketinin çevrimiçi öğrenme ortamlarının dinamikleri doğrultusunda 
tasarlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yazarların kendi alanlarındaki bir ders ile 
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ilgili oluşturdukları (veya var olan) bilgi paketi doğrultusunda çevrimiçi öğrenme ortamlarında bir 
dersin kazanımlarını gerçekleştirecek faaliyetleri planlama, uygulama (veya uygulama önerisi 
sunmaları), değerlendirme (veya değerlendirme önerisi sunmaları) ve iyileştirmeye (veya iyileştirme 
önerisi sunmaları) yönelik bilimsel bir kitap bölümü içeriği oluşturmaları beklenmektedir. Kitap 
projesinin disiplinlerarası bir boyuta sahip olması için uluslararası düzeyde çağrıya çıkıldı ve katkı 
sağlamak isteyen tüm bilim insanları projeye davet edildi. Kitap projesine ilişkin çalışma takvimi Tablo 
1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Kitap Projesi Çalışma Takvimi 

Eylemler Başlangıç Bitiş 

Çağrının Yapılması-Taleplerin Toplanması 12.01.2021 27.01.2021 

Talep Sahiplerine Formların Gönderilmesi 20.01.2021 27.01.2021 

Yazarların Bilgi Paketlerini Oluşturması ve Sisteme Yüklemesi  27.01.2021 15.02.2021 

Başvuruların Değerlendirilmesi, Yazarların ve Kitap Bölümlerinin 
Belirlenmesi 

16.02.2021 28.02.2021 

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 01.03.2021 - 

Kitap Bölümlerinin Yazılması ve Teslim Edilmesi 01.03.2021 01.06.2021 

Kitap Bölümlerinin Editör ve Hakem Değerlendirme Süreci 15.05.2021 01.07.2021 

Değerlenme Neticesinde Yazarlardan Talep Edilen 
Düzenlemelerin Yapılması 

01.06.2021 15.07.2021 

Kitap Bölümlerinin Editör ve Hakem Değerlendirme Süreci 15.07.2021 01.08.2021 

Kitabın Basılması 1 Ekim 2021 (Öngörü) 

Tablo 1’de yer alan eylemlerden tamamlananlar üstü çizili olarak belirtilmiştir. Mevcut durumda 
kitap bölümlerinin yazılması ve teslim edilmesi sürecinin birinci aşaması tamamlanmış, henüz kitap 
bölümünü göndermeyen bilim insanları için 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ek süre verilmiştir. Mevcut 
gönderilen kitap bölümlerinin değerlendirme süreci devam etmektedir. 

Kitap çağrıları sosyal medya paylaşımları ve kurumsal e-posta hesapları aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir. Başvuru için yazarlardan en az birinin başvuru yapılan alanda doktora derecesine 
sahip olması gerekliliği ve aynı bilim insanın tek yazar olarak iki bölüm yazamayacağı hususları önkoşul 
olarak belirtilmiştir. Çağrıya üç haftada birçok disiplinden 61 başvuru yapılmıştır. Başvuran bilim 
insanlarına ve disiplinlere ilişkin bilgiler Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2. Kitap projesi çağrısına katılmak isteyen bilim insanlarına ilişkin bilgiler 

Kitap çağrısı tamamlandıktan sonra başvuru yapan bilim insanları ile e-posta aracılığıyla iletişime 
geçip, Hamutoğlu (2021) tarafından oluşturulan ders bilgi paketi formunun kitap çağrımıza uyarlanmış 
hali gönderilerek başvuru yaptıkları disiplin ile ilgili olarak seçtikleri bir dersin bir konusuna ilişkin 
ders planı hazırlaması ve gönderilmesi istenmiştir. Bu süreçte varsa diğer yazarlar bu yazarların 
bilgilerinin de iletilmesi istenmiştir. Tüm bu işlemler devam ederken kitap editörleri ile iletişime geçip 
kitap çağrısına başvuru yapmak isteyen bilim insanları da çalışmaya dahil edilmiştir. Bu şekilde çağrıya 
toplam 64 başvuru yapılmıştır. 

Yapılan 64 başvuru içerisinde 52 başvuru çağrının ikinci aşamasına geçmek için ders planı 
hazırlayarak başvurularını yenilemişlerdir. Böylece Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması’na 
(International Standard Classification of Education-ISCED) göre 21 farklı disiplin kategorisinden (Şekil 
3), 28 farklı kurumdan (Şekil 3) ve 76 yazar (Şekil 4) katkı sağlamıştır. 

 

Şekil 3. ISCED’e göre ders planları dağılımı 
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Şekil 4. Yazarların kurumlara göre dağılımları 

 

Şekil 5. Yazarların unvanlarına göre dağılımları 

Kitap projesi kapsamında gönderilen 52 ders planları hakem değerlendirmesi sürecine alınarak 
iyileştirmeye yönelik incelenmiştir. Her ders planı 3 veya 4 farklı hakem tarafından incelenmiştir. Alan 
uzmanı olan, kitap çağrısına katılan ve katılmayan bilim insanlarından oluşan 50 farklı hakem ve kitap 
projesi editör kurulu üyeleri tarafından gönderilen ders planları çevrimiçi öğrenme, Bologna süreci ile 
kalite güvencesi ve TYYÇ bağlamında değerlendirilmiştir. Hakemlerin değerlendirdikleri hususlara 
ilişkin bilgiler Şekil 6’da verilmiştir. 
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Şekil 6. Hakemlerin değerlendirme düzenleri 

Hakem değerlendirme raporları neticesinde başvuru yapılan tüm ders planlarında genel olarak 
eksik, hatalı ve düzeltilmesi gereken noktalar olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla tüm bu hususların 
analiz edilip raporlaştırılarak ortaya koyulmasının gelecekte yapılacak ders planlarının daha nitelikli 
olmasına katkı sağlayacağı düşünülerek bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Lisans Düzeyinde 
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme” 
başlıklı kitap çağrısına başvuru yapılan 52 ders planının kalite güvencesini sağlama durumlarına ilişkin 
irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında 52 ders planı çevrimiçi öğrenme, Bologna süreci 
ile kalite güvencesi ve TYYÇ ile ilgili üç farklı hakem tarafından yapılan değerlendirmeler incelenmiş 
ve çalışma bulguları sunulmuştur. 

2. Yöntem 

Araştırma kapsamında belge incelemesi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ders 
planları Şekil 6’a belirtilen hakem değerlendirme türlerine göre ayrı ayrı analiz edilmiştir.  

2.1. Hakem Değerlendirme Raporları 

Ders planları genel olarak Şekil 6’da yer alan Hakem 1, Hakem 2 ve Hakem 3 değerlendirmelerine 
tabi olmuştur. Bazı ders planları özel disiplinlere (örneğin Ziraat Mühendisliği) ait olduğu için ek olarak 
Hakem 4 değerlendirmesi yapılmıştır. Sadece 3 ders planı için Hakem 4 değerlendirmesi olmuştur. 
Hakem 1 çevrimiçi öğrenme ortamlarının tasarımı ve kalite güvencesine yönelik doğrudan gönderilen 
ders planları üzerinde detaylı bir inceleme yapıp, ders planı içerisine yorumlar-açıklamalar yazarak 

Hakem 1

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve 
Kalite Güvencesi

Form üzerinde değerlendirme

Editör Kurulu Üyesi 

Hakem 2

Alan Uzmanı

Dereceli puanlama anahtarı

Dış Hakem

50 Farklı Hakem, 20’si Çalışma Dışından

Hakem 3
Bologna Süreci

Dereceli puanlama anahtarı

Editör Kurulu Üyesi

Hakem 4

Sadece Bazı Ders Planları için

Alan Uzmanı

Dereceli puanlama anahtarı

Dış hakem
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değerlendirmiştir. Hakem 2 ve Hakem 3 editör kurulu tarafından hazırlanan dereceli puanlama 
anahtarı kullanarak ders planlarını değerlendirmiştir. Hakem 4 ise Hakem 2’nin yaptığı 
değerlendirmenin aynısını yapmıştır. 

2.2. Verilerin Analizi  

Hakem 1 tarafından yapılan değerlendirmeler içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Bu bağlamda 
hakem değerlendirmeleri editör kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenmiş temalar ve kodlar 
oluşturulmuştur. Daha sonra ayrı ayrı yapılan incelemeler karşılaştırılarak tablolaştırılmıştır. Bu 
aşamada editör kurulu üyeleri değerlendirmeleri arasında uyuşmazlık söz konusu olmamıştır. 
Oluşturulan tabloya Hakem 4 değerlendirmeleri de dahil edilmiştir.  

Hakem 2 ve Hakem 3 değerlendirmeleri ise betimsel analiz yapılarak incelenmiştir. Bu bağlamda 
dereceli puanlama anahtarı içerisindeki başlıklara göre hakem değerlendirmeleri analiz edilmiş ve 
ilgili maddeye ilişkin ders planı sayısı (N) verilerek talolaştırılmıştır. 

3. Bulgular 

Hakem 1 ve Hakem 4 değerlendirmelerinin analizine ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Hakem 1 ve Hakem 4 Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular 

Planlama Kontrol Etme 

• Kazanımlar (K) • Kazanımlar (K) 

• Program Çıktıları (PÇ) • Program Çıktıları (PÇ) 

• TYYÇ (bilgi/beceri/yetkinlik) • TYYÇ (bilgi/beceri/yetkinlik) 

• K-PÇ / PÇ-TYYÇ • K-PÇ / PÇ-TYYÇ 

• Yöntem-Teknik-Strateji • Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

• Uygulama Ortamı  

• Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri  

Uygulama Önlem Alma 

• Yöntem-Teknik-Strateji / Kazanım 

• Ortam / Kazanım 

• Öğrenme Etkinlikleri / Kazanım 

• Kazanımlar (K) 

• Yöntem-Teknik-Strateji 

• Uygulama Ortamı 

• K-PÇ / PÇ-BÖÇ / BÖÇ-KÖÇ / KÖÇ-TYYÇ 

• Program Çıktıları (PÇ) 

• Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, elde edilen bulgular kalite güvencesi döngüsü olan PUKÖ kapsamında 
incelenmiştir. Buna göre, çalışmalarda sıklıkla iyileştirilmesi gereken hususlar; 

Planlama kapsamında kazanım ifadelerinin yazımında geleneksel yaklaşımları temele alan ve 
öğreticiye yol gösteren hedef/davranış ifadelerinden uzak olduğu oldukça sevindiricidir. Ancak her ne 
kadar öğreneni merkeze alarak yapılandırmacı yaklaşım temelinde kazanım ifadelerine yer verildiği 
görülse de kazanım ifadelerinin yoğunlukla bilişsel öğrenme alanını temele aldığı görülmektedir. 
Ayrıca kazanım ifadelerinin “-ecektir”, “-ebilecektir” ve “-r” olmak üzere iki farklı zaman kipi ile 
yazıldığı da dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, gelecek zaman kipinin, İngilizce de “ability” 
anlamına gelen “ebilmek” çekimi ile birlikte temele alındığı durum da sıkça karşılaşılan hususlar 
arasındadır. Buna göre kazanım ifadelerinin yazımında her ne kadar alanyazında da net olarak 
belirtilmeden her iki zaman kipi kullanımına rastlansa da, çalışma kapsamında önerilen yazım geniş 
zaman kipi ile ilgilidir.  Bunun en temel sebebi ise, gelecek zaman kipinde yazılan kazanım ifadelerinin 
“ebilmek” ifadesi ile birlikte kullanımının “değerlendirme sürecine” ilişkin bir “çıktı” algısı 
oluşturmasıdır. Oysaki kazanımlar, kalite güvencesi kapsamındaki döngünün işletilmesi ile 
değerlendirme (K) ve iyileştirme (Ö) süreci sonrasında elde edilen program ve kurs/ders öğrenme 
çıktılarına hizmet etmektedir. Kazanımlar akredite olmuş programların program çıktılarına 
ulaşmalarını sağlayan en temelde yer alan oldukça önemli bir yapıdır. Bu yapının ilgili program ve 
kurs/ders öğrenme çıktılarına ulaştırması beklenmektedir. Kazanımların değerlendirilmesi sonucunda 
ilgili program ve kurs/ders öğrenme çıktılarına ulaşmaya hizmet etmeyen kazanımların gerek temel 
aldığı öğrenme derinliği gerek öğrenme yaklaşımları gerekse öğrenme yönteminin değiştirilerek kalite 
güvencesinin K ve Ö çevrimini en alt basamaktan işleterek çalıştırmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir. Çünkü dersin on dört hafta boyunca bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olmak üzere 
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farklı öğrenme derinliklerinde tanımlı kazanımların program çıktıları, kurs/ders öğrenme çıktıları ve 
TYYÇ kapsamında tanımlı bilgi, beceri ve yetkinlik akademik ve mesleki temel alanları ile uyumlu 
olması ve üst çerçevelere hizmet etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte kazanımların elde 
edilmesine yönelik olarak yöntem, teknik ve stratejilere de yeterince ilgi gösterilmediği, özellikle işe 
koşan kazanımları elde etmede belirlenen yöntem, teknik ve stratejinin kazanımın doğasına ve temele 
alınan öğrenme yaklaşımına uygun olmadığı da elde edilen bulgular arasındadır. İncelenen ders 
planları arasında uygulama ortamına ilişkin yapılan planlamaların oldukça iyi olduğu; ancak eğitim 
bilimleri disiplini dışındaki diğer disiplinlerde çevrimiçi araçlara yeterince yer verilmediği de 
görülmektedir. Ayrıca belirlenen ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin daha çok bilişsel alan 
kazanımlarını gerçekleştirmeye yönelik olduğu ile ölçme ve değerlendirme kavramlarının sıklıkla 
birbirine karıştırıldığı da elde edilen bulgular arasındadır.  

Uygulama kapsamında incelenen ders planlarında iyileştirmeye en açık tarafın planlamada da 
belirtildiği husus üzere temele alınan yöntem, teknik ve stratejiler ile öğrenme etkinlikleri ve öğrenme 
ortamının kazanımlar ile uyumunun geliştirilmesi olduğu görülmektedir.  

Kontrol etme basamağında da planlama aşamasında iyileştirilmesi öngörülen hususa dikkat 
çekilebilir. Öyle ki, ders planlarında temele alınan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının sıklıkla 
birbirlerine karıştırılması söz konusudur. Bu durum süreci değerlendirmeye yönelik yaklaşımlar 
kapsamında temele alınan dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçekleri ve kontrol listelerini 
gölgede bırakmaktadır. Yapılan çalışmalarda belirtilen süreç değerlendirme yaklaşımlarının 
değerlendirme yaklaşımları olarak ifade edilen akran değerlendirme, öz-değerlendirme ve öğretim 
elemanı değerlendirmesine temel bir araç olduğu düşüncesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara 
ihtiyaç söz konusudur.  

Son olarak, önlem al basamağında da kazanımları elde etmeye yönelik yapılan ölçme ve 
değerlendirme faaliyetleri sonrasında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin husus da incelenen ders 
planlarına yönelik elde edilen bulgular arasında iyileştirmeye açık bir alan olduğu söylenebilir.  

Hakem 2 değerlendirmelerinin analizine ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Hakem 2 Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular 

Yöntem ve Teknik N 

• Etkinliğin uygulamasında kullanılacak Yöntem ve tekniklerin ifade edilmemesi veya 
eksik ifade edilmesi  

9 

• Etkinliğin uygulama ortamına ilişkim bilgiler mevcut değil veya eksik 5 

Öğrenme ve Öğretme etkinlikleri N 

• Bir öğretim tasarımı modeli ele alınmamış veya eksik bilgi var 20 

• Öğretim teknolojisinin/materyalinin konu kazanımları ve içeriğe uygun olmaması 
veya eksiklikler olması 

11 

• Etkinliklerin değerlendirilmesinde önerilen yaklaşımın yeterli/uygun olmaması veya 
eksik bilgi olması 

11 

• Öğrenme ve Öğretme etkinliklerinin tasarımında kullanılacak öğretim yöntemi konu 
içeriğine uygun değil veya eksiklikler var 

9 

• Öğrenme yaklaşımı konu içeriğine uygun değil veya eksiklikler var 8 

Bloom'un taksonomisi N 

• Konu kazanımları Bloom'un Taksonomisindeki Öğrenme alanlarının alt basamakları 
ile gerçekçi bir şekilde ilişkilendirilmemiş veya hatalar var 

23 

Genel Uygunluk N 

• Kazanımları gerçekleştirmek üzere belirtilen ders süresi yeterli/uygun değil 15 

• Planlanan dersin haftalık konusu ile ilgili belirtilen öğrenme alanlarına ilişkin 
kazanımlar, içeriğin bütünlüğü açısından yeterli/uygun değil veya eksik bilgi var. 

15 

• Belirtilen Yöntem ve teknik kazanımları gerçekleştirmek için yeterli/uygun değil 14 

• Ölçme ve değerlendirme kapsamında yapılacak faaliyetler konunun içeriği, 
kazanımları, öğretim yöntemi vb açısından yeterli/uygun değil veya eksiklikler var  

13 

• Seçilen Öğrenme ortamı kazanımları gerçekleştirmek için elverişli/uygun değil 6 
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Tablo 3’te görüldüğü gibi yapılan değerlendirmelerde büyük ölçüde çevrimiçi öğrenme – öğretme 
etkinliklerinin planlanmasında ve ders planının genel yapısının oluşturulmasında büyük ölçüde 
eksiklikler olduğu görülmektedir. Özellikle çevrimiçi öğrenme – öğretme etkinlikleri için bir yaklaşımın 
temel alınmaması en sık rastlanan eksiklik olarak öne çıkarken, bu eksiklik çevrimiçi öğrenme-öğretme 
sürecindeki diğer eksikliklerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra konu 
kazanımlarının Bloom’un Taksonomisindeki öğrenme alanlarının alt basamakları ile gerçekçi bir 
şekilde ilişkilendirilmemesi veya hatalı ilişkilendirmelerin yapıldığı ders planı sayısının da yüksek 
olduğu görülmektedir. Ders planının genel uygunluğu ile ilgili olarak da genel olarak yazılan 
kazanımlardan kaynaklı ortaya çıkan sorunların olduğu, bu sorunların ders sürelerinin doğru bir şekilde 
planlanamaması, içeriğin bütününe göre uygun olmaması, yöntem ve tekniğin, ölçme ve 
değerlendirme faaliyetlerinin yeterli/uygun olmaması gibi hususlar öne çıkmıştır.  

Hakem 3 değerlendirmelerinin analizine ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Hakem 3 Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular 

Genel Bilgiler N 

• Ders kodunun belirtilmemesi  

• Gerekmeyen ön koşul yazılması  

• Dersin hangi dönemde verildiğinin belirtilmemesi 

• Dersin kategorisinin hatalı yazılması ya da hiç belirtilmemesi 

• Dersin kaç kredi olduğunun belirtilmemesi 

• Dersin ön koşul gerekliliklerinin belirtilmemesi veya eksik-hatalı belirtilmesi 

• Dersin teorik ve uygulama saatlerinin belirtilmemesi 

25 
23 
4 
4 
2 
1 
1 
 

Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri, Bloom Taksonomisi N 

• Konu kazanımlarını Bloom'un taksonomisine uygunluğunun denetlenmemesi 

• Hangi konu kazanımının Bloom'un taksonomisindeki hangi öğrenme alanlarına 
karşılık geldiğinin belirtilmemesi 

• Dersin Konu kazanımlarını gerçekleştirmeye yönelik süresi belirtilmemiş ve kısa-
uzun yazılmış 

• Hedef cümlesi ile amaç cümlesinin tutarlı olacak şekilde açık, net ve anlaşılır 
olmaması 

• Dersin konusunun açık, net ve anlaşılır şekilde ifade edilmemesi 

• Dersin toplam AKTS ye etkisinin belirtilmemesi veya doğru hesaplanmaması 

• Konu kazanımlarının açık, net ve anlaşılır olmaması  

• Belirtilen Konu kazanımlarına ilişkin ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının 
belirtilmemesi  

37 
35 
 

12 
 
7 
 
3 

 

2 
1 
1 

Tablo 4’te görüldüğü gibi genel bilgiler ile ilgili olarak en sık yapılan eksiklik ders kodunun eksik 
yazılması ve ders için gerekli olmayan ön koşulların yazılması olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 
konu kazanımlarının Bloom’un taksonomisine uygunluğunun denetlenmemesi ve konu kazanımlarının 
Bloom taksonomisindeki hangi öğrenme alanlarına karşılık geldiğinin belirtilmemesi diğer öne çıkan 
önemli bulgular arasında yer almaktadır. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Lisans Düzeyinde 
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme” 
başlıklı kitap çağrısına başvuru yapılan 52 ders planının çevrimiçi öğrenme, Bologna süreci ile kalite 
güvencesi ve TYYÇ ile ilgili üç farklı hakem tarafından yapılan değerlendirmeleri incelenmiş ve çalışma 
bulguları sunulmuştur. Bu bağlamda 52 ders planı içerisinde düzeltme önerisi olmayan bir ders planı 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte verilen düzeltme önerilerinde disiplinlere özgü bir farklılaşmanın 
olmadığı, bilim dalı fark etmeksizin eksiklikler ve hatalar olduğu görülmüştür. Bu eksiklik ve hataların 
özellikle TYYÇ ve kalite güvencesi bağlamında yapıldığı belirlenmiştir. 

Ders planlarında yapılan hataların başında Bloom’un taksonomisi ile konu kazanımlarının 
ilişkilendirilmemesi ve uygunluğunun kontrol edilmemesi gelmektedir. Buna ek olarak çevrimiçi 
öğrenmeye yönelik uygun öğrenme-öğretme modelinin ele alınmaması ve bundan kaynaklı olarak 
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öğretim sürecinin tamamında meydana gelen eksiklikler önemli ölçüde yapılan diğer hataların başında 
gelmektedir.  

Genel olarak ders planı hazırlanan konuya ilişkin ilgili kazanımlar ait olduğu programdaki karşılığı 
ile sağlıklı bir şekilde eşleştirilmemiştir. Bunun yanı sıra çevrimiçi öğrenme sürecinin planlanmasında 
da birçok eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde çevrimiçi öğrenme ve uzaktan eğitim 
öğrenme sürecinin bir parçası haline geldi. Dolayısıyla mevcut kalite güvencesi, TYYÇ ve Bologna 
süreçlerinin çevrimiçi öğrenmeye uygun hale getirilmesi/uyarlanması/geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bu doğrultuda kitap çalışmasının eğitmenler için nitelikli bir kılavuz olma potansiyeline sahip 
olacaktır. Ayrıca ders planlarındaki mevcut hataların giderilmesi ve ders planlarının kalite güvencesi, 
TYYÇ ve çevrimiçi öğrenme bağlamında daha nitelikli hale getirilmesi için Şekil 7’de verilen döngünün 
sürekli işletilmesi önem arz etmektedir. 

 

Şekil 7. Ders planı kontrol ve iyileştirme döngüsü 
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Maarif Müfettişlerine İlişkin İnternet Sayfalarında ve Sosyal Medyada 
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Özet: Bilgi çağında eğitim ve yönetim anlayışında yaşanılan değişimler doğrultusunda açık bir sistem 
olan eğitim örgütleri de sürekli değişim ve dönüşüme maruz kalmıştır. Bu süreçte eğitimin önemli bir parçası 
olan denetim alanında da sık sık değişiklikler yapılmıştır. Türk Eğitim Denetimi mevzuatında yapılan 
değişiklikler ile merkez ve taşra teşkilatının yapısı, görev ve sorumlulukları, işleyişi ve denetimi üstlenen 
müfettişlerin unvan ve sorumlulukları değişmiştir. Bu çalışmanın amacı Maarif Müfettişlerine ilişkin internet 
sayfalarında ve sosyal medyada paylaşılan görüşleri ortaya çıkarmak ve incelemektir. Araştırmanın 
problemine uygun olarak nitel araştırma deseni temelinde doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. 
Verilerin çözümlenmesinde betimsel ve içerik analizlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın veri kaynaklarını 
Maarif Müfettişlerine ilişkin internet sayfaları ve sosyal medyada paylaşılan 192 görüş oluşturmaktadır. Bu 
araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanabilmesi için bazı stratejiler kullanılmıştır. Geçerliliği 
sağlayabilmenin bir yolu uzman incelemesidir. Bu araştırma, uzman görüşü ve geri bildirimleri dikkate 
alınarak oluşturulmuştur. Uzman incelemesi ile verilerin iç geçerliliği (inandırıcılığı) sağlanmıştır. 
Görüşlerden alıntıların değiştirilme yapılmadan doğrudan verilmiş olması araştırmanın güvenirliğini; 
araştırmaya birden fazla araştırmacının dahil edilmesi ise araştırmanın iç güvenirliğini göstermektedir. 
Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında paylaşılan görüşler iki ana tema altında tespit edilmiştir. Bunlar 
sorunlar ve önerilerdir. Sorun olarak en çok atamaların hukuksuzluğu, eğitim ölçütleri ve mülakatın olması 
bulunmuştur. Öneri olarak ise atama ölçütleri ve yapısal ve işlevsel değişiklik tespit edilmiştir. Atamalar 
için atama ölçütlerine eğitim ve tecrübe ön şartı getirilmesi, yaş sınırı değişikliği, yazılı sınav ve liyakatin 
önemsenmesi öneri olarak belirtilmiştir. Bu araştırmada resmi olmayan bir ortamda maarif müfettişi 
atamaları, alımları ve uygulamalarına ilişkin görüşlerin ortaya çıkarılması uygulayıcılara ve politika 
yapıcılarına farklı bir veri kaynağı sağlayabilir. 

Anahtar Sözcükler: Maarif, Eğitim, Eğitim Denetimi, Maarif Müfettişi, Eğitim Denetmeni. 

Examining the Views Shared on the Internet Pages and Social Media 

about Education Supervisors 

Abstract: Educational organizations, which are an open system in line with the changes in education 
and management understanding in the information age, have also been subjected to constant change and 
transformation. In this process, frequent changes were made in the field of auditing, which is an important 
infrastructure of education. With the changes made in the Turkish Education Supervision legislation, the 
structure of the central and provincial organization, duties and responsibilities, the functioning, the titles 
and responsibilities of the inspectors who undertake the audit have changed. The purpose of this study is 
to examine and reveal the views shared on the web pages and social media about Education Inspectors. In 
accordance with the research problem, the document analysis method was used based on a qualitative 
research design. Descriptive and content analysis were used to analyse the data. The data sources of the 
research consist of 192 opinions shared on the internet pages and social media about the Education 
Inspectors. In this study, some strategies were used to ensure validity and reliability. One way to ensure 
validity is expert examination. This research was created taking into account expert opinion and feedback. 
The internal validity (credibility) of the data was ensured by expert examination. The fact that the 
quotations from the opinions are given directly without any changes, the reliability of the research; The 
inclusion of more than one researcher in the research shows the internal reliability of the research. 
Considering the results of the research, the shared views were identified under two main themes. These 
are problems and suggestions. The most common problems were unlawful appointments, the training 
criteria and the interview. As a suggestion, the assignment criteria and structural and functional change 
were detected. Training and experience preconditions for the appointment criteria, change of age limit, 
written examination and consideration of merit were stated as suggestions. With this research, revealing 
opinions about the appointment, recruitment and practices of education inspectors in an informal 
environment can provide a different data source to practitioners and policymakers. 

 Keywords: Education, Education services, Educational inspector, Educational supervisor.  
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1. Giriş 

Günümüzde büyük bir hızla gelişen bilim ve teknoloji, hayatın her alanında değişime neden 
olmaktadır. Eğitim kurumlarından bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarını, sosyal, ekonomik ve teknolojik 
değişimlerin gerektirdiği niteliklere göre karşılamaları beklenmektedir (Altunay, 2016). Bu 
değişimlere uyum sağlamak adına eğitimin önemli bir boyutu/parçası olan denetimde de 
değişikliklerin olması kaçınılmazdır (Altınışık ve Binbir, 2015; Durnalı ve Limon, 2018; Gönülaçar, 
2018). Bu değişimlerin ihtiyaçlara cevap vermesi, var olan sorunlara çözüm üretmesi, etkin bir 

denetim alt sistemi oluşturulmasına katkı sağlaması beklenir. Denetim süreci etkili değilse örgüt, 

hedeflerine istenilen düzeyde ulaşılamaz, bireylerde ortak amaca katkıda bulunma arzusu kaybolur 
(Toprakçı ve Kadı, 2015), daha sonra devlet mekanizmasının amaçlarına ulaşmasına engel olmaya 
başlar (Altunay ve Özer, 2021). Bunun için denetim değişim planlarında ve uygulamalarında 
paydaşların fikirlerinin alınması ve iş birliği önemlidir.  

Denetim, örgütün eylemlerinin hedefler ışığında, belirlenen ilke ve kurallara uygun olup 
olmadığının anlaşılması sürecidir (Aydın, 2019). Denetim, örgütün varlığını sürdürmeye kararlı 
oluşunun doğal bir sonucu olarak örgüt açısından örgütsel ve yönetimsel zorunluluktur (Aydın, 2013). 
Eğitimde denetim ise belirlenen hedeflere ulaşma düzeyi, ulaşılamadıysa nedenlerini saptama, 
değerlendirme, düzeltme ve geliştirme sürecidir (Aslan, 2015; Başar, 2000). Eğitim denetimi, eğitim 
faaliyetlerinin yasaya, amaca, plana, eldeki madde ve insan kaynaklarına uygunluğunun kontrol etme 
süreci olarak ifade edilmektedir (Toprakçı, Çakırer, Bilbay, Bağçıvan ve Bayraktutan, 2016). Eğitim 
sisteminde önemli bir yere sahip olan denetim, eğitsel aktiviteleri etkili ve verimli devam ettirmek 
için gerekli olan önemli bir süreçtir (Özdemir, 2020). Denetim sürecinin etkili ve verimli şekilde 
uygulanması, eğitim ve öğretim sürecinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anlamında büyük önem 
taşımaktadır (Beytekin ve Taş, 2017). Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. Maddesine göre “Eğitim 
ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, 
devletin gözetim ve denetimi altında yapılır”. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17. maddesine 
göre bu sorumluluk devlet adına Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) verilmiştir. MEB’de Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, bakanlık teşkilatı ile kurum ve kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak 
rehberlik ve denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütür. Eğitim denetiminin bir bilim alanı 
olarak gelişmesi MEB’nın eğitim görevinin kalitesinin artmasına katkı sağlayabilir. Eğitim denetimi 
“yapılmış ya da yapılmakta olan eğitim faaliyetlerinin amaca uygun olarak gerçekleşip 
gerçekleşmediğini saptama sürecini inceleyen, açıklayan ve bu süreci öndeyileyen bilim dalıdır” 
(Toprakçı, 2008; Toprakçı ve Arslan, 2016).  

Geçmişten günümüze kadar Türk Eğitim Denetim mevzuatında yapılan değişiklikler ile merkez ve 
taşra teşkilatının yapısı, görev ve sorumlulukları, işleyişi ve denetimi üstlenen müfettişlerin unvan ve 
sorumlulukları değişmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı denetim teşkilatı, merkez ile taşra olarak ikiye 
ayrılmış ve 2011 yılına kadar çeşitli adları alsa da “Teftiş Kurulu Başkanlığı” adıyla hizmet veren 
denetim birimi, 14 Eylül 2011 tarihli 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeniden 
yapılandırılmıştır ve Bakana bağlı olarak “Rehberlik ve Denetim Başkanlığı” olmuştur. Son olarak 9 
Aralık 2016 tarihli 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
merkezde “Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı”, taşrada ise “İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Maarif 
Müfettişliği Başkanlığı” olarak yapılanmıştır (MEB, 2016). Merkez teşkilatında 2017 yılına kadar 
denetimden sorumlu olarak görev yapan Maarif Müfettişlerinin unvanı Bakanlık Maarif Müfettişi olarak 
değiştirilmiştir (MEB, 2017). Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında kurulan çekirdek kadroya 
taşra teşkilatında görev yapan maarif müfettişlerinden mülakatta başarılı olanlar bakanlık maarif 
müfettişi ve yardımcıları olarak atanmıştır (MEB, 2016). Geriye kalanlar ise illerde maarif müfettişi 
olarak görevlendirilmiştir (Şahin ve Avan, 2020). Bu değişiklik ile ilgili MEB 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik 
Denetim Raporu “İllerdeki mevcut kapasite etkin kullanılamazken, merkezde oldukça sınırlı bir kadro 
oluşturulmuş; bu kadronun göreve alınması ile ilgili süreç ve düzenlemeler aleyhine açılan çok sayıda 
dava ve aleyhte verilen yargı kararlarının da etkisiyle teftiş sistemi etkili bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulamamıştır” diye belirtmiştir (Sayıştay, 2019). 

 Taşra teşkilatında ise sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçiş ile ilköğretim müfettişleri 04.06.2010 
tarihli ve 5984 sayılı Kanun ile “eğitim müfettişi” unvanını almış ve görev alanları genişlemiştir (Resmî 
Gazete, 2010). 14 Eylül 2011’de 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eğitim müfettişi unvanı, il 
“eğitim denetmeni” olarak değiştirilmiş ve görev alanlarına il ve ilçe müdürlükleri dahil edilmiştir 
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(Resmî Gazete, 2011). 2014 yılından itibaren ise “maarif müfettişi” olarak bilinmektedir (Gönülaçar, 
2018; Konan, Bozanoğlu ve Çetin, 2019). 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 12. Geçici 
Maddeye göre il milli eğitim müdürüne bağlı olarak maarif müfettişleri inceleme, araştırma, rehberlik 
hizmetleri ve müdürünün vereceği diğer görevleri yürütür. Bu madde ile maarif müfettişlerinin 
denetleme ve soruşturma yetkileri alınmış, Bakanlık Maarif Müfettişlerine verilmiştir. 2010 yılı itibari 
ile müfettişlerin sadece unvanları değil, yetkileri ve görev alanları, sınav ve atanma şartları da sürekli 
değişmiştir.  

MEB müfettişlik kaynağını müfettiş yardımcılarına dayandırmakta müfettiş yardımcılarını da 
sınavla atamaktadır. Müfettiş yardımcılığı seçme ve atama şartları değişikliği en son 20.08.2017 tarihli 
30160 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu yönetmeliğinin üçüncü maddesine göre şöyledir: 

MADDE 11 – (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur. 

MADDE 13 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci 
maddesinde sayılan genel şartları taşımak. 

(2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak. 

(3) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte sekiz yıl ve 
daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak 
veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, 
iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

MEB 2018 Sayıştay Denetim Raporunda yapılan değerlendirmeler sonucunda teftiş sisteminin 
mevcut yapısı, işlevleri ve işleyişi ile amaçlanan sistem arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Bu 
farklılıkların giderilmesi ve bakanlık teftiş sisteminin istikrarlı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için 
yeni bir düzenleme yapılmadığını, Bakanlık Maarif Müfettiş ve yardımcılarının taşra denetimleri 
yürütmek amacıyla geçici görevlendirme sayılarında bir artış yaşandığı tespit edilmiştir (Sayıştay, 
2020). Teftiş sisteminin yapısal sorunlarının müfettişlerin görevlerinin arttırılması ile giderilmeye 
çalışıldığı görülmektedir. 

2018 yılında MEB tarafından yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde Bakanlık müfettişlerine 
eğitim politika ve uygulamalarındaki uyumun sağlanması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin yeni bir 
rol verileceği belirtilmiştir. 2019 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Müfettiş Gelişim Platformu 
(MÜFGEP) oluşturulmuş ve Bakanlık Maarif Müfettişleri Görev Standartları yayınlanmıştır. MÜFGEP 
müfettişlerin mesleki gelişimlerinde sürekliliğin sağlanması, teknoloji kullanım becerilerinin 
artırılması, mesleki iş doyumu düzeyinin ve güdülerinin yükseltilmesi, iletişim ve iş birliğinin 
geliştirilmesi ve kurumsal rehberliğe katkı sağlaması amacıyla yapılmıştır (TKB, 2019). Alanyazında 
daha önce MEB denetim teşkilatlanması ve müfettişler ile ilgili değişiklikleri konu alan çalışmalar 
yapılmıştır (Canlı ve Demirtaş, 2015; Ekinci, 2009; Ergün ve Çelik, 2018; Gül, 2017; Kel ve Akın, 2021; 
Kurum ve Çınkır, 2017; Memduhoğlu ve Mazlum, 2014; Tonbul ve Baysülen, 2017; Uslu, 2013). Hepsi 
farklı katkılarla alanı zenginleştiren bu çalışmaların genel özellikleri incelendiğinde görüşme ve anket 
tekniğine dayalı veri toplama ağırlıklı oldukları anlaşılmaktadır. Bu araştırmanın farkı ise “internet ve 
sosyal medyada gönüllü olarak geniş bir katılımcının olduğu ve görüşlerin daha açık, rahat ifade 
edilebildiği düşüncesi”nden hareketle veri kaynağının sosyal medya ve internet forumları olmasıdır. 
Bu şekilde veriler kullanılarak yapılmış çalışmalar bulunmaktadır (Ceylan-Ölmez ve Toprakçı, 2019; 
Toprakçı ve Akçay, 2016; Yavuz ve Toprakçı, 2021). Bu araştırmanın amacı maarif müfettişlerine ilişkin 
internet sayfalarında ve sosyal medyada paylaşılan görüşleri ortaya çıkarmak ve incelemektir. Resmi 
olmayan bir ortamda maarif müfettişi atamaları, alımları ve uygulamalarına ilişkin görüşlerin ortaya 
çıkarılması uygulayıcılara ve politika yapıcılarına bilgilenmelerine katkı sağlayabilir. 

2. Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma deseni temelinde doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. 
Doküman incelemesi, yazılı ve görsel materyallerin incelenmesini kapsar ve dokümana ulaşma, 
orijinalliği kontrol etme, dokümanı anlama, veriyi analiz etme ve veriyi kullanma aşamalarından 
oluşur (Forster, 1995: akt. Yıldırım ve Şimşek, 2018).  İlk olarak “MEB Müfettiş”, “Maarif Müfettişi” 
“MEB Maarif Müfettişi atamaları”, “MEB Maarif Müfettişi alımları” ve “MEB Maarif Müfettişi 
uygulamaları” anahtar sözcükleriyle Google arama motoru ve Facebook sosyal medya ağı üzerinden 
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tarama yapılmış ve 304 kayıtlı görüşe ulaşılmıştır. Görüşlerin anlaşılması ve çözümlenmesi için Word 
belgesine aktarılmış ve siyasi, hakaret ve argo içerikli olanlar çıkarılmıştır. Araştırmada sadece Maarif 
Müfettişi ilgili 192 görüş, betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde temelde 
yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek 
ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Bu analizde verileri 
mutlaka nicelleştirilmesi gerekmeyebilir ancak veriler yüzde dağılımı ya da sayısallaştırma yoluyla da 
verilebilir (Yıldırım ve Şimşek 2018). Ulaşılan görüşler sınırlığında bir incelemenin gerçekleştirildiğini 
belirtmek gerekir. Verilerin bulgu sunumunda bazen sayılar verilerek betimsel analiz yapılmıştır. Diğer 
yandan görüşler derinlemesine incelenerek, içerik analizine göre de ifadelerden kodlar belirlenmiş ve 
belirlenen kodlar birbirleriyle olan ilişkilerine göre kategorileri oluşturmuştur. Kategorilerden ilişkili 
olanlar alt temalar altında toplanmıştır. Son olarak alt temalar dikkate alınarak oluşturulan temalar 
şekillenmiştir. Bu şekillenişe bir örnek vermek gerekirse; Maarif Müfettişlerine ilişkin internet 
sayfalarında paylaşılan görüşler “sorunlar ve öneriler temasını” biçimlendiren kategori “atama” olarak 
çıkmıştır, “atama kategorisini” biçimlendiren kodlardan biri “hukuksuzluk” olarak çıkmıştır. 
“Hukuksuzluk kodunu” biçimlendiren ifadelerden birkaçı da şöyledir: hukuki dayanağı olmayan 
atamalar, haksız atamalar, liyakatsiz atamalar, müfettiş atama ve görevlendirmesinde hukuksuzluk, 
Danıştay atama iptali ile hukuki olarak yetkisizler, İl Milli Eğitim Müdürlerinin yazılı, hukuki dayanaksız 
atamaları ve kişiye ve makama göre hukuk olmamalıdır. 

Bu araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanabilmesi için bazı stratejiler kullanılmıştır. 
Geçerliliği sağlayabilmenin bir yolu uzman incelemesidir. Uzman incelemesi, araştırmanın tüm 
sürecine eleştirel gözle bakan, değerlendiren ve araştırmacıya geri bildirimde bulunan uzman 
görüşünü ifade eder (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu araştırma, uzman görüşü ve geri bildirimleri dikkate 
alınarak oluşturulmuştur. Uzman incelemesi ile verilerin iç geçerliliği (inandırıcılığı) sağlanmıştır. 
Görüşlerden alıntıların değiştirilme yapılmadan doğrudan verilmiş olması araştırmanın güvenirliğini; 
araştırmaya birden fazla araştırmacının dâhil edilmesi ise araştırmanın iç güvenirliğini 
göstermektedir. Verilerin bulguya dönüşümünde herhangi bir bulgu ile ilgili olan ifadeler metin 
içerisinde alıntı şeklinde verilerek de inandırıcılığın artırılmasına katkı sağlamıştır. İfadeler verilirken 
“Katılımcı” sözcüğünün kısaltması olarak “K” harfiyle gösterilmiştir. Görüşler K1, K2, …. K192 olarak 
numaralandırılmıştır. 

3.  Bulgular ve Yorum 

Araştırma bağlamında yapılan içerik analizi sonucunda kodlanan katılımcı görüşleri sorunlar 
(n=81) ve öneriler (n=181) temaları altında toplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular 
aşağıdaki gibidir: 

3.1. Maarif Müfettişlerine İlişkin İnternet Sayfalarında ve Sosyal Medyada Paylaşılan Sorunlar: 

Tablo 1’de “sorunlar” temasını oluşturan kod, kategoriler incelenen katılımcı görüşlerinde hangi 
sıklıkta yer aldığı gösterilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde Maarif Müfettişlerine ilişkin internet 
sayfalarında ve sosyal medyada paylaşılan sorunlar teması altında üç kategori olduğu görülmektedir. 
Sorun teması altında en sık atama (n=40) ve en az uygulamalar (n=15) kategorilerinin tekrarladığı 
tespit edilmiştir.  Atama sorunları hukuksuzluğu, eğitim ölçütleri ve mülakatın olması anlamlarını 
barındırmaktadır. Sistem kategorisinde teftiş sistemi ve çift başlılık; uygulamalar kategorisinde ise 
hukuksuzluk ve özensizlik kodlanmıştır. 

Tablo 1 
Maarif Müfettişlerine İlişkin İnternet Sayfalarında ve Sosyal Medyada Paylaşılan Sorunların Kategori 
ve Kod Dağılımı 

Tema Kategoriler Kodlar n 

MEB Maarif 
Müfettişlerine ilişkin 
internet sayfalarında 
ve sosyal medyada 
paylaşılan sorunlar 

Atama  Hukuksuzluk 
Eğitim ölçütleri  
Mülakat olması 

40 

Sistem Teftiş sistemi 
Çift başlılık 

26 

Uygulamalar Hukuksuz olması 
Özensizlik 

15 

Toplam   81 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

51 

 

Katılımcıların, MEB Maarif Müfettişlerine ilişkin internet sayfalarında ve sosyal medyada paylaştığı 
sorunlara ilişkin bazı görüşleri aşağıda yer almaktadır: 

Hiçbir yazılı hukuki dayanağı olmadan ve müfettiş yeterliği olmayan bu kişileri bu göreve atadı. 
(K16) 

Artık mahkeme kararları uygulanmalı, mahkemece tescillenen hukuksuzluk tüm Maarif Müfettişleri 
için uygulanmalı. (K31) 

…müfettişlerin seçimi ve görevlendirilmesinde hukuksuzluk yaptığı kanıtlandı. Danıştay Dava 
Daireleri Birliği kararına rağmen Bakanlık yetkilileri bu kararı uygulamıyorlar. (K32) 

Bakanlık Maarif müfettişliği mülakatı Danıştay İdari Dava Kurulu tarafından iptal edilmiştir. Yani şu 
an görevde olan Bakanlık Maarif Müfettişlerinin görevleri düşmüştür. Hukuki tabiri ile yetkisiz 
konumundadırlar. İl Milli Eğitim Müdürleri hiçbir yazılı hukuki dayanağı olmadan ve müfettiş 
yeterliği olmayan bu kişileri bu göreve atadı. (K45) 

2009 da seneyi doldurmadığımız için giremedik. şimdi ise 35’i geçtiğimiz için giremiyoruz. hak kaybı 
oluşuyor.  (K63) 

Bu mülakatla maalesef mesleklerinde ve eğitim camiasında kişiliği, bilgi, becerisi ve dürüstlükleri 
ile tanınan en az yüz müfettiş liste dışında kalmıştır. Bu durumdan eğitim ve denetim sistemi zarar 

görecektir. (K47) 

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişliği Mülakat ve Atama 
Kılavuzunun ve buna dayalı olarak yapılan atamaların iptali için çeşitli davalar açılmıştır. İlk olarak 
2017 yılına ait tüm mülakat sınavlarının hukuka aykırı olduğuna karar verilerek yürütmesi durdurulmuş 
ve ardından 2017 ve 2018 yılında yapılan Bakanlık Maarif Müfettişi mülakatları ve bu mülakatlara 
dayalı olarak yapılan Bakanlık Maarif Müfettişi atamaları iptal edilmiştir. Son olarak Ankara 6. İdare 
Mahkemesine ait 2019 ve 2020 yıllarında açılan davalarda verilen kararlar ile mülakat ve atama 
işlemlerine dayanak oluşturan “Bakanlık Oluru” isimli işlemler iptal edilmiştir. Mahkeme kararlarının 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konmaması katılımcılar tarafından atamaların 
hukuksuzluğu olarak algılandığı söylenebilir. 

İnternet sayfalarında ve sosyal medyada paylaşılan görüşler doğrultusunda Maarif Müfettiş 
atamalarında mülakat ile tarafsız değerlendirme yapılmadığını ve mağduriyet yaratıldığı ifade 
edilmiştir. Ekinci (2009) yaptığı çalışmasında müfettiş yardımcılarının yaklaşık %62’sinin sözlü sınavın 
objektif olmadığı yönünde görüşe sahip olduğunu belirtmiştir. Uslu (2013) ise çalışmasında il eğitim 
denetmenlerinin il eğitim denetmeni seçim ölçütleri ve seçim uygulamalarına yönelik mülakat 
uygulamasının sorunlar arasında ön planda yer aldığını ve objektif olarak yürütülemediğini 
vurgulamıştır. Ergün ve Çelik (2018) seçim ve atama sürecinde gerçekleşen mülakatların, atanamayan 
müfettişler tarafından geçerlilik ve güvenilirliği düşük olarak görüldüğünü belirtmişlerdir. Bu 
bağlamda mülakatın objektif bir değerlendirme aracı olarak görülmediği söylenebilir. 

Günümüzde teftiş sistemi, Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri olarak teşkilatlanmaktadır. Çift 
başlılık olarak anlamlandırılan bu durum, Bakanlık ve İl Maarif Müfettişleri arasında kargaşaya neden 
olmaktadır. Araştırmada teftiş sistemi ve iki farklı yapıda teşkilatlanma sorun olarak görülmektedir. 
Çetin’in (2020) çalışmasında paydaşlar, denetim sisteminin mevcut halinin teşkilatlanma ve bunun rol 
çatışmasına neden olduğunu bulmuştur. Daha önce eğitim denetimi sistemi bakanlık ve ilde görev 
yapan müfettişler, il milli eğitim müdürlüklerinde birleştirilmiş ve bu bakanlık müfettişleri tarafından 
olumsuz değerlendirilmiştir (Kurum ve Çınkır, 2017). Kel ve Akın (2021) ise çalışmasında Bakanlık ve 
il düzeyindeki denetim yapılanmasının birleştirilmesinin çoğunlukla olumlu ve hızlı denetimi 
sağlayacağını vurgulamıştır. Mevcut teşkilat yapılanmasının tüm paydaşlar tarafından benimsenmediği 
söylenebilir.  

3.2. Maarif Müfettişlerine İlişkin İnternet Sayfalarında ve Sosyal Medyada Paylaşılan Öneriler: 

Tablo 2’de öneriler temasını oluşturan kod, kategoriler incelenen katılımcı görüşlerinde hangi 
sıklıkta yer aldığı gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde Maarif Müfettişlerine ilişkin internet 
sayfalarında ve sosyal medyada paylaşılan öneriler ana teması altında iki kategori olduğu 
görülmektedir. Öneriler olarak en sık atama ölçütleri (n=94) ve yapısal ve işlevsel değişiklik (n=72) 
kategorileri bulunmaktadır. Atama ölçütleri olarak eğitim ve tecrübe ön şartı, yaş sınırı değişikliği, 
yazılı sınavın ve liyakatin önemsenmesi anlamlandırılmıştır. Eğitim ve tecrübe ön şartında yöneticilik 
tecrübesine sahip, eğitim kökenli, alanda tecrübeli ya da eğitim alanında yüksek lisans veya doktora 
yapmış olması ifade edilmektedir. 
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Tablo 2. Maarif Müfettişleri ile İlgili İnternet Sayfalarında ve Sosyal Medyada Paylaşılan Önerilerin 
Kategori ve Kod Dağılımı 

Tema Kodlar Kategoriler n 

 
Maarif Müfettişleri ile 
İlgili İnternet 
Sayfalarında ve 
Sosyal Medyada 
Paylaşılan Öneriler 

Atama Ölçütleri 
 
 

Eğitim ve tecrübe ön şartı 
Yaş sınırı değişikliği 
Yazılı sınav önemsenmeli 
Liyakat 

94 

Yapısal ve İşlevsel Yönetmelik/ mevzuat değişikliği 
Nicelik ve nitelik artırımı 
Denetim 

72 

Toplam   166 

Katılımcıların, Maarif Müfettişlerine ilişkin internet sayfalarında ve sosyal medyada paylaştığı 
önerilere ilişkin bazı görüşleri aşağıda yer almaktadır: 

Müfettiş yardımcılığı sınav başvuru yaşını ilgili yönetmelikte 35 yerine 45'e yükseltilmesinin 
sağlanması hususunda adım atılmasını beklemekteyiz.” (K34) 

Bence yaş haddinin ortadan kaldırılması ve deneyimi esas aldıktan sonra, sınavdan başarılı 
olanların alınması en idealidir. (K74) 

Okul müdürlerinden ve öğretmenlerden sınavla müfettiş alımı yapılmalıdır. (K102) 

2000 müfettiş de MEB’e yetmez. İlerleyen süreçte yeni alımlar olmalı. (107) 

Objektif olarak yapılacak bir sınav sonucu müfettiş alımı yapılmalıdır. (116) 

Mevcut yönetmeliğe göre Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavına katılacaklarda aranacak şartlar 
arasında “en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat 
ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak” ve “yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak” bulunmaktadır. Ekinci (2009) İlköğretim 
müfettiş yardımcılarının müfettiş yardımcılığı sınavına başvurabilmek için 40 yaş şartının 45 yaşını 
doldurmamış olması şeklinde yükseltilmesini önermiştir. Fakat 20.08.2017 tarihli 30160 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu yönetmeliğinin müfettiş yardımcılığı seçme ve atama şartları değişikliği 
ile müfettiş yardımcılığı seçme yaşı 40’tan 35’e düşürülmüştür. Canlı ve Demirtaş (2015) eğitim 
denetmenlerinin, eğitim denetmenliği mesleğini tercih etmelerinde etkili olan beklentilerinin “kariyer 
yapmak, eğitim sistemine katkı, rehberlik yaparak mesleki gelişim sağlamak, statü kazanmak, 
ekonomik anlamda daha iyi durumda olmak, bilgi birikimini ve tecrübelerini paylaşmak” olduğunu 
belirtmiştir. Bu bağlamda yaş sınırının giderek düşürülmüş olması kariyer yapabilme ve mesleki gelişim 
fırsatını engellediği söylenebilir. 

Maarif Müfettişleri ile ilgili internet sayfalarında ve sosyal medyada paylaşılan görüşlerden elde 
edilen bulgulara göre denetimi yapmakla görevlendirilen Maarif Müfettişlerin, eğitim kökenli, alanda 
tecrübeli veya idareci olarak görev yapmış olanlar arasında seçilmesi önerisi ön plana çıkmaktadır. 
Ekinci (2009) çalışmasında İlköğretim müfettiş yardımcılarının Eğitim Yönetimi Teftişi programı 
alanından mezun, yüksek lisans yapmış ve tecrübeli öğretmen veya yöneticiler arasından seçilmesini 
önermiştir. Öğretmenlere rehberlik ederek mesleki gelişimini sağlayan müfettişlerin alanlarında 
uzman ve tecrübeli kişilerden seçilmesi önemlidir.  

Maarif Müfettişlerinin nitelikleri olduğu kadar nicelik olarak da yeterli olması önemlidir. 
Araştırmada sayılarının yetersiz olduğu ve arttırılması önerilmiştir. MEB 2018 Sayıştay Denetim Raporu 
mevcut müfettiş sayısı ile yeterli düzeyde bir teftiş, soruşturma, rehberlik, analiz ve raporlama 
yapılması mümkün olmadığını belirtmiştir. Araştırma bulgusu Kel ve Akın’ın (2021) çalışma sonucu 
“sayısal yetersizlik nedeniyle bütün kurumların denetlenmesinin çok zor olduğunu” ile örtüşmektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler  

Bu araştırmada Maarif Müfettişlerine ilişkin internet sayfalarında ve sosyal medyada paylaşılan 
görüşler analiz edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, paylaşılan görüşler iki ana 
temada toplanmıştır. Bunlar “sorunlar” ve “öneriler” ana temasıdır. 

Maarif Müfettişlerine ilişkin internet sayfalarında ve sosyal medyada atamaların hukuksuzluğunu, 
eğitim ölçütlerini ve atamalarda mülakatın olmasını, teftiş sistemi ve çift başlılığı, hukuksuz ve 
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özensiz uygulamaları sorun olarak görüldüğü bulunmuştur. Denetim sisteminin güven duyulan bir 
kurum olması ve etkili yönetilmesi için yasal çerçeveye uygun olarak atamalara ve uygulamalara yer 
verilmesi gerekmektedir. Paylaşılan görüşlerde öneri olarak atama ölçütlerinde eğitim ve tecrübe ön 
şartı, yaş sınırı değişikliği, yazılı sınav ve liyakatin önemsenmesi belirtilmiştir. Yapısal ve işlevsel 
olarak yönetmelik/ mevzuat değişikliği, nicelik ve nitelik artırımı ve denetim önerileri bulunmuştur. 
Bu bulgular ışığında politika yapıcıları şunlar önerilebilir: 

1. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mahkeme kararlarının uygulanarak, hukuka aykırı atamaların 
iptal edilmesi ve bundan sonra yapılacak atamalarda yasal düzenlemelerin temel alınması 
önerilebilir. 

2. Millî Eğitim Bakanlığına, müfettişlerin seçme ve atama sürecinde mülakatın objektif olarak 
yapılmasına dair yeni uygulama ve yönetmelik değişikliği önerilebilir.  

3. Türk Denetim teşkilat yapılanmasında paydaşların görüşleri alınarak değişimler yapılmalıdır. 
4. Maarif müfettiş yardımcılığı seçilme ölçütü, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmış, 

öğretmen veya yöneticiler olarak değiştirilmelidir. Seçilme yaş şartının ise yükseltilmesi 
gerekmektedir. 

5. Maarif müfettiş sayıları, Teftiş Kurulu Başkanlığının görev alanı düşünülerek arttırılmalıdır. 

KAYNAKLAR 

Altınışık, S ve Binbir, Ü. (2015). Son onbeş yılda Türkiye’de eğitim denetimine ilişkin yapılan tezlerin 
analizi. M. B. Aksu ve H. Şimşek (Ed.) Eğitim ve Toplum Yazıları içinde, 105-131. Ankara: Gazi 
Kitabevi. 

Altunay, E. (2016). Eğitbilim Pedandragoji. E. Toprakçı, (Ed.) Eğitimin denetimi. Ankara: Ütopya 
Yayınevi. 

Altunay, E., & Özer, M. (2021). Okul öncesi eğitim kurumları rehberlik ve denetim rehberinin 
incelenmesi. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(2), 1–21. Erişim adresi                      
https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/21 

Aslan, H. (2015). Eğitimde denetim ile ilgili kavramlar, denetimin tarihsel gelişimi. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, 1, 1-14. 

Aydın, M. (2013). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi. 

Aydın, İ. (2019). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem Akademi. 

Başar, H. (2000). Eğitim denetiçisi. Ankara. Pegem A Yayınevi. 

Beytekin, O. F. ve Taş, Ş. (2017). Ortaokul müdürlerinin öğretimsel denetime ilişkin görüşlerinin 
incelenmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and 
History of Turkish or Turkic,12(3), 115-128. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12683 

Canlı, S. ve Demirtaş, H. (2015). Eğitim denetmenlerinin mesleklerine yönelik görüşleri ve 
beklentileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 93-118. Erişim adresi 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47936/606385 

Ceylan-Ölmez, Ö. ve Toprakçı, E. (2019) 2023 eğitim vizyonu: sanal dünyada gerçek düşünceler 
üzerine bir inceleme. İzmir-Çeşme: 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Tam Metin Bildiri 
Kitabı – 2-4 Mayıs 2019 (ss.516-520) 

Creswell, J.W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 
London: SAGE Publications. 

Çetin, R. B. (2020). Türk eğitim sisteminde denetim alt sisteminin analizi ve bir model önerisi. 
(Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya). Erişim adresi 
http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/11616/19415 

Durnalı, M., & Limon, İ. (2018). Çağdaş Türk eğitim denetimi sistemi (değişimler ve yasal dayanakları). 
Kastamonu Education Journal, 26(2), 413-425. Doi:10.24106/kefdergi.389801. 

Ekinci, A. (2009). İlköğretim müfettiş yardımcılarının müfettiş seçme ve yetiştirme esaslarına ilişkin 
görüşlerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 184, 82-101. 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

54 

 

Ergün, H., & Çelik, K. (2018). Maarif müfettişlerinin füzyon ve fisyon sürecinde yaşadıklarına ilişkin 
nitel bir araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in 
Education, 6(3), 410-426. Doi:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s19m 

Gönülaçar, Ş. (2018). Eğitim denetiminde dönüşüm sancısı. Eğitime Bakış, 43, 88 – 97. 

Gül, İ. (2017). Maarif müfettişi başkanlıklarının kaldırılmasıyla ilgili müfettiş görüşleri. Uşak 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 23-38. Erişim adresi 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/33658/373852 

Kel, M. A. & Akın, U. (2021). Değişim sürecindeki eğitim denetimi: Müfettişler, okul yöneticileri ve  
öğretmenlerin görüşleri. TEBD, 19(1), 219-243. https://doi.org/10.37217/tebd.851827 

Konan, N., Bozanoğlu, B. ve Çetin, R.B. (2019). Millî Eğitim Bakanlığı teftiş politikalarına ilişkin okul 
yöneticileri ve öğretmen görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative 
Research in Education, 7(4), 1449-1474. Doi: 10.14689/issn.2148- 624.1.7c.4s.7m 

Kurum, G. ve Çınkır, Ş. (2017). Cehennemde evlilik: Türkiye’de eğitim denetiminin birleştirilmesi 
üzerine maarif müfettişlerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 42(192), 35-57. 
http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7288 

MEB. (2016). Teftiş ve denetimde köklü değişiklik http://www.meb.gov.tr/teftis-ve-denetimde-
koklu-degisiklik/haber/12550/tr Erişim tarihi 26.04.2021 

MEB. (2017). Teftiş Kurulu Başkanlığı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge, 
https://tkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/04160747_yonerge.pdf, Erişim tarihi 
26.04.2021 

Memduhoğlu, H. B. ve Mazlum, M. M. (2014). Bir değişim hikâyesi: eğitim denetmenlerine ilişkin 
metaforik algılar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 28-47. Erişim adresi 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkefd/issue/21473/230151 

Özdemir, N. (2020). How to improve teachers’ instructional practices: the role of professional learning 
activities, classroom observation and leadership content knowledge in Turkey. Journal of 
Educational Administration, 58(6), 585-603. http://doi.org/10.1108/jea-10-2019-0189 

Resmî Gazete. (2010). 5984 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100613-2.htm Erişim tarihi 26.04.2021 

Resmî Gazete. (2011). 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914-1.htm Erişim tarihi 26.04.2021 

Sayıştay. (2019). Millî Eğitim Bakanlığı 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu. Erişim adresi 
https://www.sayistay.gov.tr/tr/  

Sayıştay. (2020). Millî Eğitim Bakanlığı 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu. Erişim adresi 
https://www.sayistay.gov.tr/tr/ 

Şahin, S. ve Avan, Y. (2020). Değişim yönetimi bağlamında Türk eğitim denetim sistemindeki 
değişimlere ilişkin maarif müfettişlerinin görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 
110‐122. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/53990/490946 

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama 
örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi 

TKB. (2019). Müfettiş gelişim platformu (müfgep) kapsamında içerik çalışmalarına başlandı.    Erişim 
adresi http://tkb.meb.gov.tr/ 

Tonbul, Y. ve Baysülen, E. (2017). Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğin maarif 
müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi. 
İlköğretim Online, 16(1), 299-311. https://doi.org/10.17051/io.2017.24494 

Toprakçı, E. (2008). Sınıfa Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

55 

 

Toprakçı, E. ve Akçay, A. (2016). Türkiye’de kamu yararına çalışan derneklerin eğitim faaliyetlerinin 
yönetimi ve denetimi (Yasal belgeleri temelinde nitel bir analiz). Cumhuriyet Uluslararası 
Eğitim Dergisi, 5(1), 29-52. Doi: 10.30703/cije.321382 

Toprakçı, E. ve Arslan, M. (2016). Yönetim süreci bağlamında sendikalardaki eğitsel faaliyetlerin 
yönetimi (Yasal belgeler temelinde nitel bir analiz). Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 
0-2. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/34551/381715 

Toprakçı, E., Çakırer, İ., Bilbay, A., Bağçıvan, E. ve Bayraktutan, I. (2016). Kuram ve uygulamada 
eğitim denetmenleri meslek etiği. Educational Policy Analysis And Strategic Research, 5(1), 
14-23. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/epasr/issue/17480/182980 

Toprakçı, E. ve Kadı, A. (2015). Türkiye’deki bakanlıkların eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki 
faaliyetlerinin yasal belgeler eşliğinde analizi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 12(4), 1-18. Doi: 10.18026/cbusos.34980 

Uslu, B. (2013) Eğitim denetmenlerinin seçimi, atamaları ve mali hakları ile yetiştirilmelerine ilişkin 
sorunların incelenmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 191- 205. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/4064/53556 

Yavuz, B. ve Toprakçı, E. (2021). Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile 
ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (1), 120-
139. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin 
Yayınları. 

 

  



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

56 

 

Eğitimcilerin Benimsedikleri Eğitim Felsefelerine İlişkin Hazırlanan 

Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi 

Dr. Alper AYTAÇ 

Milli Eğitim Bakanlığı, alperaytac10@gmail.com 

Özet: Bu araştırmanın amacı eğitimcilerin (öğretmen adayı, öğretmen, okul yöneticisi, öğretim elemanı) 
benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma modeli 
ile tasarlanan araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanının çalışma grubunu 
Yükseköğretim Kurulu’nun tez veri tabanında bulunan ve eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin 
hazırlanmış olan 29 lisansüstü tezi oluşturmaktadır. Veri tabanında tez tarama işlemi 01/04/2021 tarihi itibariyle 
sonlandırılmıştır. Veriler, Yükseköğretim Kurulu’nun tez veri tabanı aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama 
işlemlerine başlamadan önce ölçütler belirlenmiştir. Bu bağlamda Yükseköğretim Kurulu’nun tez veri tabanında 
yer alan arama kısmına ‘eğitim felsefe’, ‘felsefi eğilim’, ‘felsefi görüş’, ‘eğitim inanç’ anahtar ifadeleri yazılarak 
aramalar yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları şu şekilde 
özetlenebilir: Lisansüstü tezlerinin 2007 yılında hazırlanmaya başlandığı ve 2019 ve 2020 yıllarında en yoğun 
noktaya çıktığı saptanmıştır. Lisansüstü tezlerinde yüksek lisans tezlerinin ağrılık kazandığı, buna karşın doktora 
tezlerinin oldukça az sayıda olduğu saptanmıştır. Lisansüstü tezlerinin ağırlıklı olarak nicel araştırma modeli ile 
tasarlandığı saptanmıştır. Lisansüstü tezlerinin örneklemlerinin ağırlıklı olarak öğretmenler olduğu saptanmıştır. 
Lisansüstü tezlerinin ağırlıklı olarak eğitim bilimleri enstitüsünde ve eğitim programları ve öğretim bilim dalında 
hazırlandığı saptanmıştır. Lisansüstü tezlerinde en çok kullanılan kategorik değişkenlerin başında cinsiyet, 
mesleki kıdem, yaş, eğitim düzeyi değişkenlerinin yer aldığı saptanmıştır. Lisansüstü tezlerinde en çok kullanılan 
veri analizi tekniklerinin başında tanımlayıcı istatistik, Mann Whitney-U testi, ANOVA ve Kruskal Wallis-H testi, 
Bağımsız t testinin yer aldığı saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Eğitimciler, eğitim felsefeleri, lisansüstü tezleri, inceleme. 

 

An Examination of Graduate Theses Addressing Philosophies of 

Education Adopted by Educators 

Abstract: The purpose of this study is to examine graduate theses that were designed to investigate the 
philosophies of education adopted by educators: prospective teachers, in-service teachers, administrators, and 
lecturers. Document analysis, a qualitative research method, was used while designing this study. The study 
sample, which can be found in the database provided by the Turkish Council of Higher Education, consists of 
twenty-nine graduate theses written by educators based on the philosophy of education they adopted. The thesis 
scanning process in the database has been terminated as of 01/04/2021. Data regarding the theses was collected 
using the database provided by the Turkish Council of Higher Education, and content analysis was used to evaluate 
the data set. Thusly, the database of the Turkish Council of Higher Education was searched using keywords such 
as “educational philosophy”, “philosophical predisposition”, “philosophical view”, and “educational belief” 
Results obtained from this study can be summarized as follows: theses regarding this subject were found as far 
back as 2007 and reached a peak in 2019 and 2020. It was also found that the number of master’s theses was 
considerably higher than the number of doctoral theses. It was determined that these graduate theses were, to 
a large extent, designed using quantitative research methods; similarly, the majority of theses used in-service 
teachers as their sample. In addition, these theses were written by student researchers who were studying in the 
department of educational programs and teaching at an educational sciences institute. The most commonly used 
categorical variables in graduate theses were found to be gender, years of experience, age, and education level. 
Furthermore, the data analysis techniques that were most frequently used in said theses were descriptive 
statistics, the Mann-Whitney U test, the ANOVA and Kruskal-Wallis H test, and the independent t-test..  

Keywords: Educators, philosophies of education, graduate theses, examination.        
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1. Giriş 

Felsefenin kelime kökenine bakıldığında Yunanca (Grekçe) ‘philosophia’ kelimesi ile 
karşılaşılmaktadır. Bu kelime ise ‘philo’ ve ‘sophia’ kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. 
Bu doğrultuda ‘philo’ kelimesi ‘sevmek’, ‘sophia’ kelimesi ise ‘bilgelik’ anlamına karşılık gelmektedir 
(Cevizci, 2016). Bu bağlamda felsefe için ‘bilgelik sevgisi’ betimlemesi yapılabilir (Topdemir, 2009). 
Çüçen’e (2018) göre felsefe bireyin akıl yürütme becerisini kullanarak çevresinde gelişen olay ve 
olgulara yönelik sorular sorup, cevaplar aradığı bir faaliyeti ifade etmektedir. Tunalı (2010) ise 
felsefeyi, bilginin veya bir fikrin sorgulayıcı bir metot ile incelenmesi veya analiz edilmesini sağlayan 
bir faaliyet olarak belirtmektedir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere felsefe ile insanlar, yaşamlarını 
sürdükleri çevrelerde meydana gelen olaylara ve genel anlamda yaşama ilişkin çeşitli sorgulamalar 
yapmakta ve cevaplar aramaktadırlar. Bu bağlamda felsefenin sürekli bir arayış halini ifade ettiği 
söylenebilir. Nitekim Hilav’a (2018) göre felsefe ile uğraşan yani düşünen kişiye, ‘bilgiyi arayan’ 
anlamına karşılık gelen ‘filozof” ismi verilmektedir. Felsefenin metafizik, epistemoloji, aksiyoloji 
olmak üzere üç temel dalı bulunmaktadır (Tozlu, 2006). Felsefenin bu temel dallarının haricinde de 
alt dalları bulunmaktadır. Bu alt dallardan biri de eğitim felsefesidir (Yazıcı, 2016).  

Eğitim felsefesi eğitimin kapsamı içerisinde yer alan kavramlar üzerinde eleştirel bakış açıları 
geliştiren ve bu doğrultuda ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri geliştiren bir felsefe dalıdır 
(Cevizci, 2014). Diğer bir deyişle eğitim felsefesi, çeşitli sorgulama ve analiz yöntemleri kullanarak, 
eğitim ile ilgili kavramları açıklama imkânı sunan bir disiplindir (Noddings, 2016). Eğitim felsefeleri 
idealizm, realizm, pragmatizm, varoluşçuluk gibi felsefenin temel akımlarının bir veya birkaçının 
ağırlıklı olarak etkisinde kalma durumuna göre dört temel başlık etrafında toplanmaktadır. Bu 
bağlamda eğitim felsefeleri daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yenidenkurmacılık olarak 
isimlendirilmektedir (Ornstein ve Hunkins, 2014). Eğitim felsefeleri arasında en geleneksel olması ile 
öne çıkan daimicilikte, öğrenme-öğretme sürecinin yöneticisi konumunda yer alan öğretmenin mutlak 
otoritesi söz konusudur. Öğrencinin ilgi ve istekleri ikinci plana atılmakta ve odak noktasını öğretilmesi 
gereken konular oluşturmaktadır (Bansal, 2015). Esasicilik ile daimicilik birçok açıdan birbirine benzer 
özelliklere sahiptir. Daimicilerden farklı olarak esasiciler, içeriğin düzenlenmesinde yani konuların 
belirlenmesinde Batı medeniyetinin belli başlı eserleri ile sınırlı kalınmasına karşı çıkmaktadırlar 
(Arslan, 2017). Esasicilere göre toplumun kültürel yapısı olabildiğince korunmalı ve sonraki nesillere 
iletilmelidir (Alkan, 1983). Daimicilik ve esasicilik eğitim felsefelerinin eğitim anlayışının karşısında 
konumlanan ilerlemecilikte öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ön planda tutulmakta ve öğrencinin daha aktif 
olarak dâhil olduğu bir öğrenme-öğretme süreci savunulmaktadır (Gutek, 2006; Ornstein ve Levine, 
2008). İlerlemecilikte eğitimin odak noktasını, öğrencinin kendi yaşam deneyimleri aracılığı ile 
öğrenmesinin sağlanacağı öğrenme ortamlarının yaratılması oluşturmaktadır (Dewey, 2007). 
İlerlemecilik ile yenidenkurmacılık benzer felsefi temellere sahip olsa da, yenidenkurmacılıkta daha 
çok toplumsal dönüşüm vurgusu bulunmaktadır. Toplumun yeniden inşasında ise okullara önemli 
görevler düşmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin yaşadıkları toplumun sorunlarına çözüm bulabilecek 
yetkinliklere sahip olmaları hedeflenmektedir (Dewey 2012; Turgut, 1992; Winch ve Gingell, 2002). 

Bireylerin felsefi yaklaşımları, yaşama ilişkin uygulamalarına yansıyabilmektedir. Bu bağlamda 
eğitimcilerin eğitime ilişkin bakış açılarının veya benimsedikleri yaklaşımların öğrenme-öğretme 
sürecindeki kararlarına yansıdığını söylemek mümkündür (Ornstein ve Hunkins, 2014; Tezci ve Kervan, 
2019). Oğuz ve diğerlerinin (2014) araştırmalarında öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefeleri 
ile öğrenen özerkliği davranışları arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Bu doğrultuda çağdaş eğitim 
felsefesini benimseyen öğretmenler, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin kendine has öğrenme 
deneyimlerini desteklemektedirler. Aslan’ın (2018) araştırmasına göre öğretmen adaylarının 
benimsedikleri eğitim felsefeleri, öğretme-öğrenme anlayışlarının şekillenmesinde belirleyici 
olmaktadır. Buna göre geleneksel eğitim felsefelerini benimseyen öğretmen adaylarının geleneksel 
öğretme-öğrenme anlayışlarına, çağdaş eğitim felsefelerini benimseyen öğretmen adaylarının ise 
çağdaş öğretme-öğrenme anlayışlarına sahip oldukları ortaya konmuştur. Baş (2015), öğretmenler 
üzerinde gerçekleştirmiş olduğu araştırmasında, eğitim felsefesi inançlarının öğretme-öğrenme 
anlayışlarını anlamlı şekilde yordadığını tespit etmiştir. Taşkın’ın (2020) araştırmasında ise 
öğretmenlerin bilimsel epistemolojik inançları ile benimsedikleri eğitim felsefeleri arasında anlamlı 
ilişkiler ortaya konmuştur. Bunun dışında birçok araştırmada (Duman, 2008; Gökbulut, 2020; Kozikoğlu 
ve Erden, 2018; Kozikoğlu ve Uygun, 2018) eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğrenme-
öğretme sürecini etkileyen birçok değişken ile ilişkisi ortaya konmuştur. Özetle eğitimcilerin 
benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğrenme-öğretme sürecinin verimliliğinde önemli bir etken 
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olduğu söylenebilir. Bu öneminden dolayı eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin daha 
fazla araştırma yapılmasının öğrenme-öğretme sürecinin daha verimli konuma getirilmesi açısından 
kilit role sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bilimsel araştırma geleneğinde ise lisansüstü tez çalışmalarının 
önemli bir yerinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda lisansüstü tez çalışmalarının 
eğilimlerinin ortaya çıkarılmasının ilgili konu hakkında çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar için 
bir yol gösterici, fikir verici niteliğinde olacağı düşünülmektedir. Bu bakımdan bu araştırmada 
eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanmış olan lisansüstü tezlerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. İlgili alanyazında bu yönde bir lisansüstü tezi incelemesinin bulunmaması 
da, bu araştırmanın özgün olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu doğrultuda araştırmanın 
soruları şu şekildedir: 

1. Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin yıllara 
göre dağılımı nasıldır? 

2. Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin 
türlerine göre dağılımı nasıldır? 

3. Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin 
örneklemlere göre dağılımı nasıldır? 

4. Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin 
araştırma modellerine göre dağılımı nasıldır? 

5. Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin 
enstitülere göre dağılımı nasıldır? 

6. Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin bilim 
dallarına göre dağılımı nasıldır? 

7. Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin 
kategorik değişenlere göre dağılımı nasıldır? 

8. Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin veri 
analizi tekniklerine göre dağılımı nasıldır?  

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın modeli 

Bu araştırmada eğitimcilerin (öğretmen adayı, öğretmen, okul yöneticisi, öğretim elemanı) 
benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin çeşitli değişkenler açısından 
incelenmesi amacıyla nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Verilerin toplanması ve 
sınıflandırılmasında doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2006) göre 
doküman incelenmesi, planlanan olgulara ilişkin bilgilerin yer aldığı yazılı araçların analizinin 
gerçekleştirildiği bir veri toplama yönetimini ifade etmektedir 

2.2. Araştırmanın çalışma grubu 

Araştırmanının çalışma grubunu Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez veri tabanında bulunan ve 
eğitimcilerin (öğretmen adayı, öğretmen, okul yöneticisi, öğretim elemanı) benimsedikleri eğitim 
felsefelerine ilişkin hazırlanmış olan lisansüstü tezleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda 29 lisansüstü tezi 
tespit edilmiştir  

2.3. Veri toplama araçları ve süreci 

Veri toplama işlemlerine başlamadan önce ölçütler belirlenmiştir. Bu bağlamda YÖK tez veri 
tabanında yer alan arama kısmına ‘eğitim felsefe’, ‘felsefi eğilim’, ‘felsefi görüş’, ‘eğitim inanç’ 
anahtar ifadeleri yazılarak aramalar yapılmıştır. Yapılan aramalar arasından da örneklemleri 
‘öğretmen adayı’, ‘öğretmen’, ‘okul yöneticisi’, ‘öğretim elemanı’ olan tezler, kapsam içerisine 
alınmıştır. Bu örneklemlerden en az birinin aynı tez kapsamı içerisinde yer alması yeterli sayılmıştır. 
Çünkü bazı lisansüstü tezlerinde bu örneklemler tek başına yer alırken, bazı lisansüstü tezlerinde ise 
‘öğretmen adayı-öğretmen’, ‘öğretmen-okul yöneticisi’ birlikte yer almaktadır. Bunun yanı sıra 
örnekleminde öğretmen ve okul yöneticilerinin yanı sıra öğrenci velilerinin de yer aldığı bir lisansüstü 
tezi, araştırmaya dâhil edilmemiştir. Bunun sebebi ise bu araştırmanın odak noktasını, sadece 
eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerinin oluşturuyor olmasıdır. İlgili lisansüstü tezinin 
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örnekleminde öğrenci velilerini yok sayarak, sadece öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini ele 
almanın ilgili lisansüstü tezinin bütünlüğünü bozacağı düşünülerek, bu yönde bir karar alınmıştır. 
Başka bir lisansüstü tezinde ise hem öğrenci velilerinin örneklemde yer almış olması hem başlıkta 
eğitim felsefeleri ile ilgili ifade geçse de tezin içeriği incelendiğinde bu araştırmanın amacına uygun 
şekilde, benimsenen eğitim felsefelerine yönelik bir çalışma olmadığının anlaşılmış olması nedeniyle, 
ilgili lisansüstü tezi araştırmaya dâhil edilmemiştir. Sonuç itibariyle araştırmanın ölçütlerini sağlayan 
29 lisansüstü tezi tespit edilmiştir. Veri tabanında tez arama işlemi 01/04/2021 tarihi itibariyle 
sonlandırılmıştır 

2.4. Verilerin analizi 

Verilerin işlenmesi aşamasında araştırmacı tarafından lisansüstü tezlerine ilişkin bilgilerin yer 
aldığı tablolar hazırlanmıştır. Tablolarda her bir lisansüstüne tezine ilişkin tezin adı, tezin tarihi ve 
türü, yazar adı, yayınlandığı üniversite bilgileri (enstitü, bilim dalı), araştırma modeli, örneklem, 
kategorik değişkenler, veri analizi teknikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu sayede verilerin 
kapsamlı bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanan tablolar iki defa daha 
araştırmacının kendisi tarafından kontrol edilmiştir. Bunun yanı sıra farklı bir araştırmacının da bu 
kontrolleri yapması sağlanmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda tablolardaki verilerin tutarlılığı Miles ve 
Huberman’ın (1994) formülüne göre hesaplanmış ve oranı % 96 olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda 
verilerin güvenirliğinin sağlandığını söylemek mümkündür. Ayrıca YÖK tez veri tabanının tüm 
araştırmacılara açık olması ve açıklanmış olan araştırma ölçütlerinin kullanılarak yapılacak 
taramalarda ilgili lisansüstü tezlerine ulaşılabilecek olması, bu araştırmanın verilerinin 
inandırıcılığının sağlanmış olmasında bir kanıt olarak sunulabilir. Yani başka araştırmacılar da bu 
araştırma kapsamında belirlenen ölçütlere göre tarama yaptıklarında, ilgili verilere 
ulaşabileceklerdir. İçerik analizi ile kategorilere ayırılmış olan veriler, frekans kullanılarak 
sayısallaştırılmıştır.  

3. Bulgular 

Bu bölümde eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü 
tezlerinin sırasıyla yayınlanma yılı, tez türü, örneklem, araştırma modeli, enstitü, bilim dalı, kategorik 
değişkenler, veri analizi türü değişkenlerine göre yapılan içerik analizi bulguları yer almaktadır.  

Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin 
yayımlanma yıllarına göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. 
Lisansüstü tezlerinin yayınlanma yıllarına göre dağılımı 

Yayınlanma Yılı Frekans (f) 

2007 2 
2010 1 
2011 1 
2014 1 
2015 3 
2017 1 
2018 4 
2019 8 
2020 8 

Toplam 29 

Tablo 1’deki bilgilere göre eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin 2007 yılında 2 tane, 2010, 2011, 2014 ve 2017 yıllarında 1 tane, 2015 yılında 3 
tane, 2018 yılında 4 tane, 2019 ve 2020 yıllarında ise 8 tane hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin türlerine 
göre dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur 

Tablo 2. 
Lisansüstü tezlerinin türlerine göre dağılımı 

Tez Türü Frekans (f) 

Yüksek Lisans 27 
Doktora 2 
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Toplam 29 

Tablo 2’deki bilgilere göre eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin 27 tanesinin yüksek lisans tezi,  2 tanesinin ise doktora tezi olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin 
örneklemlere göre dağılımı Tablo 3’de sunulmuştur 

Tablo 3. 
Lisansüstü tezlerinin örneklemlere göre dağılımı 

Örneklem Frekans (f) 

Öğretmen 16 
Okul yöneticisi 4 
Öğretmen ve öğretmen adayı 3 
Öğretmen adayı 3 
Öğretim elemanı 2 
Öğretmen ve okul yöneticisi 1 

Toplam 29 

Tablo 3’teki bilgilere göre eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin örneklemlerine göre dağılımı incelendiğinde; 16 tezde öğretmenlerin, 4 tezde 
okul yöneticilerinin, 3 tezde öğretmen adaylarının, 3 tezde hem öğretmenlerin hem öğretmen 
adaylarının, 2 tezde öğretim elemanlarının, 1 tezde ise hem öğretmenlerin hem okul yöneticilerinin, 
çalışma grubunda yer aldıkları anlaşılmaktadır.  

Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin araştırma 
modellerine göre dağılımı Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. 
Lisansüstü tezlerinin araştırma modellerine göre dağılımı 

Model Frekans (f) 

Nicel 21 
Karma 7 
Nitel 1 

Toplam 29 

Tablo 4’teki bilgilere göre eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin araştırma modellerine göre dağılımı incelendiğinde; 21 tezde nicel araştırma 
modeli, 7 tezde ise karma araştırma modeli, 1 tezde nitel araştırma modeli kullanıldığı 
anlaşılmaktadır.  

Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin 
yayınlandıkları enstitülere göre dağılımı Tablo 5’te sunulmuştur.  

Tablo 5. 
Lisansüstü tezlerinin enstitülere göre dağılımı 

Enstitü Frekans (f) 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 15 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 12 
Fen Bilimleri Enstitüsü 1 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 1 

Toplam 29 

Tablo 5’teki bilgilere göre eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin enstitülere göre dağılımı incelendiğinde; 15 tezin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, 
12 tezin Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 1 tezin Fen Bilimleri Enstitüsünde, 1 tezin Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsünde yayınlandığı anlaşılmaktadır.  

Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin 
yayınlandıkları bilim dallarına göre dağılımı Tablo 6’da sunulmuştur. 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

61 

 

Tablo 6. 
Lisansüstü tezlerinin bilim dallarına göre dağılımı 

Bilim Dalı Frekans (f) 

Eğitim Programları ve Öğretim 16 
Eğitim Yönetimi ve Denetim 4 
Sınıf Öğretmenliği/Eğitimi 2 
Fizik Öğretmenliği/Eğitimi 2 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1 
Okul Öncesi Öğretmenliği 1 
Sosyal Bilgiler Eğitimi 1 
Fen Bilgisi Eğitimi 1 
İngiliz Dili Eğitimi 1 

Toplam 29 

Tablo 6’daki bilgilere göre eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin bilim dallarına göre dağılımı incelendiğinde; 16 tezin Eğitim Programları ve 
Öğretim, 4 tezin Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 2 tezin Sınıf Eğitimi, 1 tezin Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği, 1 tezin Okul Öncesi Öğretmenliği, 1 tezin Sosyal Bilgiler Eğitimi, 1 tezin Fen Bilgisi 
Eğitimi, 2 tezin Fizik Öğretmenliği, 1 tezin İngiliz Dili Eğitimi bilim dallarında hazırlandığı 
anlaşılmaktadır.  

Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin kategorik 
değişenlere göre dağılımı Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7.  
Lisansüstü tezlerinin kategorik değişkenlere göre dağılımı 

Kategorik Değişkenler Frekans (f) 

Cinsiyet 25 
Mesleki kıdem 19 
Yaş 14 
Eğitim düzeyi 10 
Branş  7 
Görev yapılan okul türü 6 
Medeni durum 5 
Mezun olunan okul 4 
Sınıf düzeyi 4 
Yöneticilik kıdemi 3 
Okutulan sınıf düzeyi (Sınıf öğretmenleri için) 3 
Anne-baba eğitim durumu 2 
Çalışma yeri 2 
Görev unvanı 2 
Mezun olunan lise türü 2 
Öğretmen-öğretme adayı olma durumu 2 
Öğrenim görülen bölüm (lisans öğrencileri için) 2 
Eğitim Felsefesi dersini tamamlama durumu 2 
Aile geliri 1 
Anne tutumu 1 
Ağırlıklı not ortalamaları 1 
Akademik unvan 1 
Yürütülen araştırma projesi sayısı 1 
Görev yeri yerleşim birimi 1 
Anne-baba mesleği 1 
Gelir düzeyi 1 
Yöneticilik yaptıkları okulun imkânı 1 
Görev yapılan üniversite türü devlet/özel 1 
Memleket 1 
Lise alan türleri 1 
Öğretmen-müdür yardımcısı-müdür olma durumu 1 
Görev yapılan okuldaki hizmet süresi 1 
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Öğretim programını inceleme sıklığı 1 

Toplam 128 

Tablo 7’deki bilgilere göre eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin kategorik değişkenlere göre dağılımı incelendiği 33 farklı değişkenin olduğu 
anlaşılmaktadır. En çok kullanılan kategorik değişkenlerden bazılarının cinsiyet, mesleki kıdem, yaş, 
eğitim düzeyi, branş olduğu görülmektedir. En az kullanılan kategorik değişkenlerden bazılarının ise 
görev yeri yerleşim birimi, anne-baba mesleği, gelir düzeyi, memleket, lise alan türü olduğu 
görülmektedir.  

Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin veri 
analizi tekniklerine göre dağılımı Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8.  
Lisansüstü tezlerinin veri analizi tekniklerine göre dağılımı 

Veri Analizi Tekniği Frekans (f) 

Tanımlayıcı istatistik 25 
Mann Whitney-U testi 17 
Kruskal Wallis-H testi 15 
ANOVA 14 
Bağımsız t testi 12 
Pearson korelasyon analizi 12 
Regresyon analizi 5 
Betimsel analiz 4 
İçerik analizi 4 
Spearman korelasyon analizi 3 
Yol analizi/yapısal eşitlik modeli 2 
Ki-Kare testi 1 

Toplam 114 

Tablo 8’deki bilgilere göre eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin veri analizi tekniklerine göre dağılımı incelendiğinde sırasıyla şu şekilde olduğu 
anlaşılmaktadır: Tanımlayıcı istatistik, Mann Whitney-U testi, Kruskal Wallis-H testi, ANOVA, Bağımsız 
t testi, Pearson korelasyon analizi, regresyon analizi, içerik analizi, betimsel analiz, Spearman 
korelasyon analizi, yol analizi/yapısal eşitlik modeli, Ki-kare testi. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada eğitimcilerin (öğretmen adayı, öğretmen, okul yöneticisi, öğretim elemanı) 
benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin çeşitli değişkenler açısından 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bu değişkenler, araştırma sorularının sırasına göre 
tartışılmıştır. 

Araştırmada ilk olarak eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin yıllara göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre konu ile ilgili tezlerin 2007 yılında 
hazırlanmaya başlandığı saptanmıştır. 2010, 2011, 2014 ve 2017 yıllarında konu ile ilgili birer tane tez 
hazırlanmıştır. 2015 yılında hazırlanan 3 tez ile birlikte bir hareketlenme meydana gelmiştir. Yani 
2007 yılından itibaren 8 yıllık süre içerisinde konu ile ilgili tezlerin hazırlanmasında bir durgunluk 
dönemi yaşandığı anlaşılmaktadır. 2018 yılından itibaren de, özellikle 2019 ve 2020 yıllarında, konu 
ile ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerinin yoğunluk kazanmaya başladığı dikkati çekmektedir. Bu 
bağlamda araştırmacıların eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerinin önemine ilişkin 
farkındalıklarının son yıllarda artığı söylenebilir. Konu ile ilgili lisansüstü tezlerinin 2007 yılında 
başlamasının sebebinin 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan eğitim 
programlarındaki felsefi temel değişikliği ile ilişkili olduğu söylenebilir. Yenilenen eğitim programları 
ile geleneksel eğitim felsefeleri terkedilmiş, yerine pragmatizm felsefi temeli üzerine inşa edilmiş 
olan ilerlemeci eğitim felsefesi yerleşmiştir. Bu bakımdan araştırmacılar, bu felsefi temeldeki 
değişikliğin eğitimciler üzerindeki yansımalarını merak etmiş olabilirler. 

Araştırmada ikinci olarak eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin türlerine göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre konu ile ilgili yüksek lisans tezi 
sayısının oldukça fazla olduğu, doktora tezi sayısının ise oldukça az olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda 
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eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine yönelik lisansüstü çalışmalarının ağırlıklı olarak 
yüksek lisans düzeyinde konumlandığı söylenebilir. Bunun sebebini bu araştırmanın ilk bulgusu ile 
açıklamanın mümkün olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda eğitimcilerin benimsedikleri eğitim 
felsefelerine yönelik ilginin son iki yılda artış gösterdiği ve doktora öğrenimi süresi de göz önünde 
bulundurulduğunda, bu konu ile ilgili hâlihazırda doktora tezi/tezleri hazırlanıyor olsa bile bu 
tez/tezlerin tamamlanma sürecinin önümüzdeki yıllarda gerçekleşebileceği söylenebilir. Coşkun ve 
diğerleri (2014) ise bunun nedenini, doktora öğreniminin zorlu bir süreç olması ile ilişkilendirmişlerdir. 
Nitekim eğitim ile ilgili farklı konulardaki lisansüstü tezlerinin incelendiği birçok araştırmada benzer 
sonuçlar elde edilmiştir. Bu araştırmalarda (Akyol ve Yavuzkurt, 2016; Aydın vd., 2018; Kılınç ve Uzun, 
2020; Sezer vd., 2019; Yaşar ve Papatğa, 2015; Zengin ve Çalış, 2017) incelenen lisansüstü tezlerinde 
yüksek lisans tezlerinin ağırlık kazandığı saptanmıştır.  

Araştırmada üçüncü olarak eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin örneklemlere göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre lisansüstü tezlerinde en çok 
çalışılan örneklem grubunun öğretmenler olduğu saptanmıştır. Bunu okul yöneticileri, öğretmen 
adayları ve öğretim elemanları izlemiştir. Bazı lisansüstü tezlerinde ise hem öğretmenler hem de 
öğretmen adayları, bazılarında ise hem öğretmenler hem okul yöneticileri, örneklem grubunu 
oluşturmuştur. Bu doğrultuda araştırmacıların eğitim felsefesi eğilimlerini en çok merak ettikleri 
hedef kitlenin öğretmenler olduğu söylenebilir. Öğrenme-öğretme sürecinin yönetiminden sorumlu 
olmaları ve öğrenci, okul yönetimi, öğrenci velileri ile yakın iletişim halinde bulunmalarından dolayı, 
araştırmacılar tarafından hedef kitle olarak öğretmenlerin tercih edildiği söylenebilir. Bir diğer neden 
ise araştırmacıların öğretmenleri kolay ulaşılabilir bir örneklem grubu olarak değerlendirmiş 
olabilmeleri ile açıklanabilir. Örneklem olarak öğretim elemanlarının nispeten daha az tercih 
edilmesinin sebebi ise, özellikle nicel model ile tasarlanan lisansüstü tezleri için, yeterli sayıda 
örneklem sayısına ulaşabilmenin zorluğu olabilir. Nitekim alanyazındaki eğitim ile ilgili lisansüstü tezi 
incelemelerini içeren araştırmalarda (Başaran, 2017; Tosuntaş vd., 2019) benzer şekilde örneklem 
olarak öğretim elemanlarının oldukça az yer aldığı saptanmıştır.  

Araştırmada dördüncü olarak eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin araştırma modellerine göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre konu ile ilgili 
lisansüstü tezlerinde en çok tercih edilen araştırma modelinin nicel model olduğu saptanmıştır. Bunu 
karma ve nitel araştırma modelleri takip etmiştir. Bu bağlamda araştırmacıların eğitimcilerin 
benimsedikleri eğitim felsefelerini araştırmak için çoğunlukla tercih ettikleri araştırma modelinin 
nicel model olduğu söylenebilir. Bununla birlikte karma model ile tasarlanan tezlerin de 
azımsanmayacak sayıda olduğu dikkati çekmektedir. Nicel araştırma modelinin daha fazla tercih 
edilmesinin sebebi, nicel araştırma geleneğinin karma ve nitel araştırma geleneğine kıyasla, daha 
köklü olması ve araştırmacılar için özellikle verilerin toplanması ve işlenmesi gibi konularda zaman 
bakımından avantajlı olması ile açıklanabilir. Eğitim ile ilgili farklı konulardaki lisansüstü tezleri 
üzerine yapılan inceleme çalışmalarında (Akyol ve Yavuzkurt, 2016; Balta ve Kanbolat, 2019; Özbey 
ve Şama, 2017) benzer şekilde ağırlıklı olarak nicel araştırma modellerinin tercih edildiği 
belirlenmiştir.  

Araştırmada beşinci olarak eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefeleri ile ilgili lisansüstü 
tezlerinin enstitülere göre dağılımları incelenmiştir. Buna göre konu ile ilgili lisansüstü tezlerinin 
çoğunlukla Eğitim Bilimleri Enstitüsünde hazırlandığı saptanmıştır. Bunu Sosyal Bilimler Enstitüsü 
izlemiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitülerinde ise birer tane tez hazırlanmıştır. 
İncelenen konunun eğitimin bir boyutunu oluşturduğu göz önüne alındığında, lisansüstü tezlerinin 
ağırlıklı olarak Eğitim Bilimleri Enstitülerinde gerçekleştirilmesinin beklenen bir durum olduğu 
söylenebilir. Eğitim ile ilgili farklı konulardaki lisansüstü tezleri üzerine yapılan inceleme 
çalışmalarında (Ataseven ve Oğuz, 2015; Toptaş ve Gözel, 2018) benzer şekilde lisansüstü tezlerinin 
ağırlıklı olarak Eğitim Bilimleri Enstitülerinde hazırlandığı tespit edilmiştir. 

Araştırmada altıncı olarak eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefeleri ile ilgili lisansüstü 
tezlerinin bilim dallarına göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre konu ile ilgili lisansüstü tezlerinin 
önemli ölçüde Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalında hazırlandığı saptanmıştır. Bunu Eğitim 
Yönetimi ve Denetimi, Sınıf Öğretmenliği/Eğitimi, Fizik Öğretmenliği /Eğitimi bilim dalları izlemiştir. 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Fen Bilgisi 
Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi bilim dallarında ise birer tane lisansüstü tezi hazırlanmıştır. Konu ile ilgili 
lisansüstü tezlerinin ağırlıklı olarak Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalında hazırlanmış olmasının 
sebebini, söz konusu bilim dalının ders içerikleri ile açıklanmanın mümkün olduğu söylenebilir. Eğitim 
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Programları ve Öğretim bilim dallarında ‘çağdaş eğitim felsefesi’ (URL-1) ve ‘programın felsefi 
temelleri’ (URL-2) başlıklı lisansüstü dersleri bulunmaktadır. Bu bağlamda bu derslerin lisansüstü 
öğrencilerinin eğitimin felsefi temelleri üzerine tez çalışması yapmaya yönlendirmiş olabileceği 
söylenebilir.  

Araştırmada yedinci olarak eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin kategorik değişenlere göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre konu ile ilgili 
lisansüstü tezlerinde en sık kullanılan kategorik değişkenin cinsiyet olduğu tespit edilmiştir. Ataseven 
ve Oğuz’un (2015) eğitim ile ilgili lisansüstü tezi incelemelerinde de cinsiyet değişkeninin en çok 
kullanılan değişkenler arasında yer aldığı saptanmıştır. Cinsiyet değişkenini sırasıyla mesleki kıdem, 
yaş, eğitim düzeyi, branş değişkenleri takip etmektedir. Bu değişkenlerin sık kullanılmasının nedeni, 
özellikle nicel araştırmalarda, bir ‘teamül’ haline gelmiş olması ile açıklanabilir. Bir diğer neden ise, 
bu değişkenler ile ilgili birçok araştırma yapılmış olmasından dolayı, araştırmaların sonuçlarının zengin 
bir literatür ile destekleyici bir şekilde tartışılabilme olanağı sunması ile açıklanabilir. Bunun yanı sıra 
toplamda 33 farklı kategorik değişkenin kullanılmış olduğu saptanmıştır. Sonuç itibariyle eğitimcilerin 
benimsedikleri eğitim felsefelerinin çok sayıda faktör açısından değişiminin incelendiği, bununla 
birlikte belli başlı faktörlerin ağırlık kazandığı söylenebilir.  

Araştırmada sekizinci olarak eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan 
lisansüstü tezlerinin veri analizi tekniklerine göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre en fazla kullanılan 
veri analiz tekniğinin tanımlayıcı istatistikler olduğu saptanmıştır. Parametrik olmayan testler 
arasında en fazla kullanılan teknikler arasında Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H testinin, 
parametrik testler arasında en fazla kullanılan teknikler arasında ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
ve Bağımsız-t testinin olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanılan veri analizi tekniğinin ise Ki-kare testi 
olduğu tespit edilmiştir. Eğitim ile ilgili lisansüstü tez incelemeleri yapan çeşitli araştırmalarda da 
(Bayram, 2021; Toptaş ve Gözel, 2018; Tosuntaş vd., 2019) benzer sonuçlar elde edilmiştir. Mann 
Whitney-U ve Bağımsız t-testinin ağırlıklı olarak kullanılmasının sebebinin araştırmalarda en çok 
kullanılan kategorik değişkenlerin başında ikili bir kategorik değişken olan cinsiyet olduğunu söylemek 
mümkündür. Kruskal Wallis-H testi ve tek yönlü varyans analizlerinin kullanılmasının sebebinin 
araştırmalarda en çok kullanılan kategorik değişkenlerin başında mesleki kıdem, yaş, branş gibi en az 
üçlü kategorik değişkenler olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra ilişkisel desende 
tasarlanan iki araştırmada yol analizi kullanılmıştır. Bu durum, eğitimcilerin benimsedikleri eğitim 
felsefelerinin çeşitli değişkenler ile ilişkisini ortaya koyan araştırmalarda farklı veri analizi 
tekniklerinin kullanılmaya başlandığının bir göstergesi olabilir.   

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda şu şekilde öneriler sunulabilir: 

• Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin lisansüstü tezlerinin 2007 yılından 
itibaren hazırlanmaya başlandığı ve 2019 ve 2020 yıllarında bu sayının arttığı saptanmıştır. Bu da son 
yıllarda bu konunun lisansüstü tezleri aracılığıyla incelenmeye değer bulunduğunun bir göstergesi 
olarak sunulabilir. Bununla birlikte bütünsel olarak değerlendirildiğinde konuyla ilgili lisansüstü 
tezlerinin sayısının yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Bu bağlamda eğitimcilerin benimsedikleri 
eğitim felsefelerinin de çeşitli değişkenler açısından incelenmesinin ilgili alanyazına katkı sağlaması 
bakımından önemli olabileceği söylenebilir. 

• Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan doktora tezlerinin oldukça 
az sayıda olduğu saptanmıştır. Bu bakımdan konu ile ilgili doktora çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 
ilgili alanyazına daha kapsamlı katkılar sağlayabilir. Çünkü doktora çalışmaları sayesinde konulara 
ilişkin daha geniş kapsamlı sonuçlara ulaşılabilmektedir. 

• Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinin 
ağırlıklı olarak Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında hazırlandığı saptanmıştır. Buna karşın 
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalında bu konu kapsamında her hangi bir lisansüstü 
tezinin hazırlanmadığı dikkati çekmektedir. Bu bakımdan eğitimcilerin benimsedikleri eğitim 
felsefeleri üzerine farklı bilim dallarında da lisansüstü tezleri hazırlanabilir. 

• Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinde 
ağırlıklı olarak nicel araştırmaların tercih edildiği, karma ve nitel yöntemlere nispeten daha az 
başvurulduğu saptanmıştır. Bu bakımdan karma ve nitel araştırma modelleri ile tasarlanan lisansüstü 
tezlerine ağırlık verilebilir. Bu sayede daha derinlemesine incelemeler yapılabilir. 
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• Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinde belli 
başlı kategorik değişkenlerin kullanıldığı saptanmıştır. Bu bağlamda konu ile ilgili hazırlanacak 
lisansüstü tezlerinde daha farklı kategorik değişkenler kullanılabilir. Bu sayede eğitimcilerin 
benimsedikleri eğitim felsefelerinin birçok değişken bakımından farklılaşma durumu incelenmiş 
olacağı için, ilgili alanyazına katkı sağlanmış olacaktır.  

• Eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerinde yol 
analizi/yapısal eşitlik modeli gibi ileri istatistik analizlerinin nispeten daha az kullanıldığı 
saptanmıştır. Bu bağlamda eğitimcilerin benimsedikleri eğitim felsefelerinin başka değişkenler ile 
ilişkisinin yol analizi modelleri üzerinden inceleneceği lisansüstü tezleri hazırlanabilir.  
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Özet: Bu araştırmanın amacı pandemi sürecindeki genç yetişkinleri psikolojik doğum sırası, kişilik özellikleri 
ve stresle başa çıkma tarzları açısından incelemektir. Bu araştırmanın örneklemi Ağrı ili Doğubayazıt ilçesindeki 
genç yetişkinlerden oluşmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 
araştırmacı tarafından hazırlanan “kişisel bilgi formu”, Folkman ve Lazarus’un Başa Çıkma Envanteri kullanılarak 
oluşturulan Şahin ve Durak tarafından uyarlanan “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği”, Bacanlı ve arkadaşları 
tarafından geliştirilen “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi” ve White ve Campbell tarafından geliştirilen ve Kalkan 
tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Psikolojik Doğum Sırası Envanteri” kullanılması planlanmaktadır.  
Araştırma sonucunda pandemi sürecindeki genç yetişkinlerin psikolojik doğum sırası, kişilik özellikleri ve stresle 
başa çıkma tarzları incelenmiş olup elde edilen bulgular daha önceki araştırmalarla tartışılıp sonuç kısmında 
açıklanacaktır.  Araştırmanın alanyazındaki boşlukları dolduracağı ve sonraki çalışmalara öncülük edeceği 
düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kişilik özellikleri, Pandemi, Psikolojik doğum sırası, Stres, Stresle başa çıkma tarzları. 

 

An Investigation of Young Adults in the Pandemic Process in terms of 

Psychological Birth Order, Personality Traits and Styles of Coping 

with Stress 

 Abstract: The aim of this study is to examine young adults in the pandemic process in terms of psychological 
birth order, personality traits and coping styles. The sample of this study consists of young adults in Doğubayazıt 
district of Ağrı province. In order to determine the demographic characteristics of the participants in the 
research, the “personal information form” prepared by the researcher, the “Stress Coping Styles Scale” adapted 
by Şahin and Durak, which was created using the Coping Inventory of Folkman and Lazarus, the “Adjective-Based 
Personality Test” developed by Bacanlı et al. It is planned to use the "Psychological Birth Order Inventory" 
developed by White and Campbell and adapted into Turkish by Kalkan.  As a result of the research, the 
psychological birth order, personality traits and coping styles of young adults in the pandemic process were 
examined, and the findings will be discussed with previous studies and explained in the conclusion part. It is 
thought that the research will fill the gaps in the literature and lead to further studies. 

Keywords: Personality characteristics, Pandemic, Psychological birth order, Stress, Styles of coping with 
stress.   
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1. Giriş 

İnsanoğlu tarih boyunca farklı dönemlerden geçmiş ve birçok olayla baş etmek zorunda kalmıştır. 
Göçler, salgın hastalıklar, savaşlar, kıtlık gibi durumlar bu olaylara örnek olarak verilebilir. 
Günümüzde ise halen devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 tarihinde küresel 
pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını ile mücadele ediyoruz. Covid-19 salgını veya koronavirüs 
pandemisi, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ülkemizde ilk olarak 11 Mart 
2020 tarihinde görülen ve zamanla tüm dünyaya yayılan virüs çeşididir.  

Pandemi döneminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok etkisi olmuştur. En başta sağlık 
sektörü olmak üzere eğitim, ekonomik faaliyetler, sosyal ve toplumsal hayat birçok yönden etkilenmiş 
ve bu alanlarda çeşitli yeniliklere ve değişimlere gidilmesine sebep olmuştur. Bu dönemdeki bireylerin 
günlük hayatlarındaki büyük ve köklü değişimlere çabucak uyum sağlamak zorunda olmaları 
beraberinde farklı sorunlara sebep olmuştur. Bireylerin rutinlerindeki değişimler onları hem olumlu 
hem de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu değişimler insanların fiziksel, ruhsal ve özellikle psikolojik 
yönden etkilenmelerine ve stres, kaygı, depresyon gibi durumlarda artışa sebep olmuştur. Buradan 
hareketle pandemi döneminde ki genç bireylerin stresle başa çıkma tarzlarının psikolojik doğum 
sırasına ve kişilik özelliklerine göre değişim gösterdiği düşünülmüş ve alan yazında bu konularda 
tarama yapılmıştır. Stresle başa çıkma tarzları ile kişilik özelliklerinin ve psikolojik doğum sırasının 
farklı çalışmalarda ayrı ayrı çalışıldığı ancak kişilik özellikleri, psikolojik doğum sırası ve pandemi 
dönemindeki genç yetişkinlerle çalışılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Son dönemde hayatımıza hızla giriş yapan, süreç bitse bile etkisinin uzun yıllar süreceği kabul 
edilen Covid-19 pandemi sürecinin insanlarda ne gibi etkileri olacağına dair merak ve araştırma isteği 
ile yapılması planlanmış olup alan yazında bu araştırmanın değişkenleri olan psikolojik doğum sırası, 
kişilik özellikleri ve stresle başa çıkma tarzlarının araştırmanın örneklemini oluşturan genç 
yetişkinlerle birlikte çalışılmadığı ve araştırmanın bazı değişkenlerinin birlikte çalışıldığı çalışmaların 
ise sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın temel amacı pandemi sürecindeki genç 
yetişkinlerin psikolojik doğum sırası, kişilik özellikleri ve stresle başa çıkma tarzları açısından 
incelemektir 

Araştırma sonucunda pandemi dönemindeki yetişkinlerin psikolojik doğum sırası, kişilik özellikleri 
ve stresle başa çıkma tarzları incelenmiş olup elde edilen bulgular daha önceki benzer araştırmalarla 
tartışılıp sonuç kısmında açıklanacaktır.  Araştırmanın alan yazındaki boşlukları dolduracağı ve sonraki 
çalışmalara öncülük edeceği düşünülmektedir.  

3.1. Pandemi Süreci  

3.1.1. Pandemi Sürecinde Çocuklar 

Bu dönemde hiç şüphesiz çocuklar üzerinde çeşitli yönlerden olumlu ve olumsuz etkiler meydana 
gelmiş ve etkiler araştırmalara konu olmuştur. Tarkoçin ve ark. (2020) tarafından yapılan “Okul Öncesi 
Dönem Çocuklarının Pandemi Sürecinde (Covıd-19) Davranış Değişiklikleri Ve Farkındalık Düzeylerinin 
Anne Görüşlerine Başvurularak İncelenmesi” isimli çalışmada, çocukların pandemi süreciyle birlikte 
hastalıklara karşı farkındalıklarının arttığı, virüsü tehlikeli olarak algıladıkları ve genellikle Covıd-
19’un ne olduğunu bildikleri sonuçlarına ulaşmışlardır. Çalışma sonucunda, ailelerin genellikle Covid-
19 sürecini çocuklarıyla konuştuklarını ve süreç hakkında konuşmanın benzer çalışmalarda da çocuklar 
için iyi sonuçlar doğurduğunu dile getirmişlerdir. Çalışmada genel olarak anneler tarafından 
çocuklarında pandemi öncesinde duygusal ve davranışsal sorunların olmadığını ancak pandemiyle 
birlikte çocuklarında (kaygı, korku, öfkeli ve saldırgan davranışlar, aşırı hareketlilik, kardeş 
kıskançlığı, anne-babaya bağımlılık gibi) duygusal ve davranışsal sorunların ortaya çıktığı yönünde 
cevaplar almışlardır ve pandemi sonucunda çocuklarda sağlıklı beslenme algısının oluştuğu ve el 
yıkama davranışlarında artış olduğu bulgulanmıştır. Pandemi süreciyle birlikte çocukların düzensiz 
uyku davranışlarının geliştiği, kitle iletişim araçlarını çok fazla kullandıkları, sosyal mesafe kuralını 
bildikleri ve dışarı çıkma konusunda tedirginlik yaşadıkları sonuçlarına ulaşmışlardır (Tarkoçin ve ark. 
2020).  Benzer bir araştırma olan, Mart ve Kesicioğlu (2020) tarafından gerçekleştirilen “Covıd-19 
Pandemi Sürecinde Ailelerin Evde Oyun Oynamaya İlişkin Görüşleri” adlı çalışmalarında temel olarak 
çocukların sanal oyunları oynama sürelerinin arttığı sonucuyla bu çalışmada ki benzer duruma ait 
sonucun örtüştüğü görülmüştür.  
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Çakır Kardeş (2020) “Pandemi Süreci Ve Sonrası Ruhsal Ve Davranışsal Değerlendirme” isimli 
çalışmasında geçmişten günümüze kadar yaşanan salgın süreçlerini derlemiş ve bu süreçlerde alınan 
önlemlere, salgın süreçlerinin bireyler üzerindeki etkilerine değinmiştir. Salgının olumsuz etkilerini 
azaltmak için ruh sağlığı eğitimi, psikolojik ilk yardım, akran desteği yapılarını güçlendirme gibi 
eğitimlerde bulunulmasının faydalı olabileceğine vurgu yapmıştır. Gerektiğinde, toplum bazında 
farkındalık oluşturmak amaçlı eğitimlere ve zamanında ve etkili psikolojik müdahale sağlanabilmesi 
için telefon ya da internet aracılı profesyonel destek sistemi alt yapısının geliştirilmesine ihtiyaç 
olduğunu vurgulamıştır.  

3.1.2. Pandemi Sürecinde Öğrenciler 

Bu süreçte geleceğin yetişkinleri olan ve halen eğitim hayatında aktif rol oynayan üniversite ve 
lise öğrencileri üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle eğitim hayatlarında ani ve köklü 
değişimler yaşanması, beraberinde sosyal hayatları ve aile hayatlarındaki değişimler bu bireylerin 
çeşitli araştırmalara konu olmalarında önemli bir sebep olarak düşünülmektedir. Öğrenciler üzerinde 
pandemi süreciyle etkisi artan ve sıklıkla başvurulan uzaktan eğitim sürecine ilişkin düşünceleri, sabır 
düzeyleri, psikolojik sağlamlık düzeyleri, sosyal medya kullanım düzeyleri ve kaygı durumları gibi 
çeşitli konularda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri Dönmez ve Gürbüz’ün(2020) “Üniversite 
Öğrencilerinin Covid-19 Virüsü Hakkında Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi” isimli çalışmalarıdır. 
Çalışma 32 farklı ilden araştırmaya katılan 112 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiş ve bu 
üniversite öğrencilerinin bilgi kaynağı olarak en çok televizyon ve sosyal medyayı kullandıkları ve 
güven kaynağı olarak Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının açıklamalarını dikkate aldıkları sonucuna 
ulaşmışlardır.  Katılımcıların Covid-19 kavramı hakkında bilişsel yapılarının algı, bulaşma nedeni ve 
korunma yolları olmak üzere 3 ana kategoride yoğunlaştığını ayrıca araştırmaya katılanların Covid-19 
virüsü ve pandemi süreci hakkında kavram yanılgılarına sahip olduklarını araştırma sonuçlarında dile 
getirmişlerdir. 

Yine üniversite öğrencileri üzerinde yapılan “Üniversite Eğitimi Alan Öğrencilerin Korona Virüs 
Salgını Sürecinde Sabır Eğilimlerinin İncelenmesi” adlı çalışma Doğan ve İmamoğlu (2020)  tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar üniversite öğrencilerinin salgın öncesi duruma ait verdikleri 
cevaplardan hareketle cinsiyete göre sabır eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını ifade 
etmişlerdir. Üniversite öğrencilerinin salgın sürecini düşünerek verdikleri cevaplar sonucunda, sabır 
eğilimleri arasında kişiler arası sabır ve toplam sabır puanında anlamlı farklılık bulunduğu, uzun süreli 
sabır ve kısa süreli sabır durumunda ise anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Çalışmada elde edilen verilere göre salgın öncesi hesaplanan sabır puanlarının salgın sonrası 
hesaplanan sabır puanlarından anlamlı şekilde yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Üniversite 
öğrencilerinin gün içerisinde televizyon veya internette korona virüsle ilgili gelişmeleri takip etme 
veya bu haberlere maruz kalma durumlarına göre sabır düzeylerinin önemli bir şekilde değişiklik 
göstermediği ayrıca üniversite öğrencilerinin sabır düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde 
etkilenmediği ancak salgın döneminde üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre kişiler arası sabır ile 
toplam sabır düzeylerinin anlamlı derecede farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır (Doğan ve 
İmamoğlu, 2020). 

Covid-19 sürecinde üniversite öğrencileri üzerinde yapılan başka bir çalışma ise “Covıd-19 
Pandemi Sürecinde Yalnızlık Ve Psikolojik Dayanıklılık: Bir Kamu Üniversitesi Öğrencileri Örneklemi” 
isimli çalışmadır. Bu çalışmada araştırmacılar, katılımcıların cinsiyetleriyle yalnızlık ve psikolojik 
dayanıklılıkları arasında ilişki bulunmadığını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilere 
yöneltilen geleceklerine ilişkin düşünceleri, genel hayat memnuniyetleri, salgın bittiğinde ilk yapmak 
istedikleri şeyler ve Covid 19 virüsünden dolayı aile ve yakın çevrede yaşanan ölüm durumuyla ilgili 
sorulardan elde edilen verilerden hareketle Covid-19 sürecinin öğrencilerin yalnızlık ve psikolojik 
dayanıklılıkları üzerinde farklılık yarattığını belirtmişlerdir (Çetin ve Anuk, 2020). Bu çalışmadan elde 
edilen bulgulardan hareketle Covid-19 süreci üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerini ve 
psikolojik sağlamlıklarını etkilemektedir diyebiliriz. 

Çubuk (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada pandemi sürecindeki üniversite öğrencilerinin 
yaşantılarından yola çıkarak bu süreçteki kayıp nesnelerinin neler olduğu ve bu kayıplara nasıl tepki 
verdikleri incelenmiştir. Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki üniversite öğrencilerinin kayıp 
nesneler ve kayıp sonucu oluşan tepkilerini araştıran bu çalışmada,13 kişiden oluşan ve online seans 
alan katılımcılar, en çok rollerini ve ötekinin bakışını kaybettiklerini; kayıp nesnelerin yanı sıra güvenli 
alan, özgürlük, yaşam, sağlık gibi nesnelerini de kaybettiklerini ifade etmiştir. Araştırmacı, pandemi 
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sürecindeki katılımcıların bu kayıplara verdikleri en temel ve genel tepkinin depresyon olduğunu ifade 
etmiştir. Ayrıca araştırmacı pandemi sürecinde riskli grupta olan öğrencilere online terapi verilerek 
kayıp nesnenin yasını tutarken daha sağlıklı bir süreç yaşamalarına katkı sağlanabileceği ayrıca kayıp 
nesneler yerine yeni nesneler oluşturarak depresyon tepkilerinin azaltılabileceğini önermiştir. 

Lise öğrencileri üzerinde yapılan Çifçi ve Demir’in (2020) “Covıd-19 Pandemi Sürecinde Egzersizin 
Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi” çalışmalarında araştırmaya 
katılan kadınların psikolojik sağlamlık düzeylerinin araştırmaya katılan erkeklerden anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin egzersiz yapma düzeylerine 
bakıldığında, egzersiz yapan bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu ve 
egzersiz yapma sıklığı arttıkça psikolojik sağlamlık düzeylerinin de arttığı ifade edilmiştir. Kısacası 
Covid-19 kısıtlamaları sürecinde bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerine bakıldığında egzersiz 
yapanların yapmayanlara göre ve kadınların erkeklere göre psikolojik sağlamlık düzeylerinin yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

3.1.3. Pandemi Sürecinde Yetişkinler 

Covid-19 sürecinde sosyal, ekonomik ve psikolojik birçok sorunla karşılaşan yetişkinler üzerinde 
de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. “Covıd-19 Pandemisinde Yetişkinlerde Yaşamın Anlamı ve Ölüm 
Kaygısı İle İyilik Hali Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli çalışma Özyürek ve Atalay (2020) 
tarafından 884 yetişkin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar çalışmaya katılan yetişkinlerin 
yaşama yükledikleri anlamın, yaş ve öğrenim durumu değişkenlerine göre farklılık gösterdiği; ayrıca 
çalışmaya katılan yetişkinlerde ölüm kaygısının ve iyilik halinin cinsiyet, yaş ve öğrenim düzeyine göre 
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Yine araştırmaya katılan yetişkinlerin yaşam anlamıyla 
ölüm kaygıları arttıkça iyilik hallerinin de arttığı araştırma sonucunda elde edilen bulgular arasındadır. 

Salgınla başa çıkma üzerine Hatun ve ark. (2020) tarafından yaşları 20-67 arasında değişkenlik 
gösteren ve teknoloji kullanım becerilerine yeterli seviyede sahip olan 30 kişi üzerinde yapılan 
çalışmada, kadın katılımcıların Salgınla Başa Çıkma Ölçeğinin bilişsel ve aşkın başa çıkma alt boyutları 
ile Covid-19 Korkusu Ölçeğinden aldıkları puanların erkek katılımcılara göre anlamlı düzeyde yüksek 
olduğunu ifade etmişlerdir. Covid-19 Korkusu Ölçeğine göre Covid-19 korkusu yüksek olan bireylerin 
Covid-19 korkusu düşük olan bireylere göre Salgınla Başa Çıkma Ölçeğinin bilişsel, ilişkisel ve aşkın 
başa çıkma boyutlarından aldıkları puanların daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  
Katılımcıların gelecekte ne olacağına ilişkin belirsizlik yaşamaları, ekonomik ve sosyal sıkıntılar, 
hastalıktan dolayı yaşadıkları veya yaşayacakları kayıpların yarattığı kaygılar olmak üzere başa 
çıkmaları gereken çeşitli kaygılar yaşadıkları ve öfke, korku, yalnızlık, umutsuzluk ve obsesif 
düşüncelere yol açtığı vurgulanmıştır (Cao ve diğerleri, 2020; Lau ve diğerleri, 2008, Qiu ve diğerleri, 
2020; Akt. Hatun & diğerleri 2020).  

3.1.4. Pandemi Sürecinde Yaşlılar  

Pandemi sürecinde hayatında önemli değişiklikler olan ve üzerine çalışmalar yapılan bir diğer 
önemli grup ise yaşlılardır. Akoğlu ve Karaaslan (2020) yaşlılar üzerinde yaptıkları çalışmada pandemi 
sürecinde öncelikli olarak yaşlı nüfusu korumaya yönelik yapılan birçok çalışmada yetişkin nüfusa 
odaklanıldığını, çocukların eğitim ve öğretim süreçleri dışında özellikle psikososyal gereksinimlerinin 
göz ardı edildiğini ayrıca pandemi süreci gibi öngörülemez bazı durumların çocuklar üzerinde kısa veya 
uzun vadede olumsuz psikososyal etkileri olduğunu söylemişlerdir. Çalışma sonucunda bazı önerilerde 
bulunarak pandemi sürecinin olumsuz etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. 

Yaşlı bireyler üzerinde yapılan diğer bir çalışma ise “Yaşlı Ayrımcılığının Pandemi Hali: Covıd-19 
Sürecinde Kuşaklararası Etkileşimin Dönüşümü” adlı çalışmadır. Çalışmada 65 yaş üstü bireylerin 
Covıd-19 virüsüne yakalanma ve yaşamlarını kaybetme oranlarının daha yüksek olduğu bilgisinden 
hareketle pandemi sürecinden önceki dönemde dışlanma, yoksulluk, yalnızlık ve ayrımcılık gibi 
sorunlarla baş etmek zorunda kalan yaşlı bireylerin; pandemi sürecinde kısıtlamalar sonucunda 
toplumda daha keskin tutum ve davranışlara maruz bırakılıp ötekileştirildiklerini ifade etmişlerdir. Bu 
tutum ve davranışların sonucunda, toplumumuzda yaşlı ayrımcılığının pekiştirildiğini dile getiren 
araştırmacılar, yaşlıların bu dönemde ölüm korkularının iyice arttığını ek olarak sosyal çevreden de 
olumsuz söylemlere ve davranışlara maruz kalmanın onları sosyal ve psikolojik anlamda derinden 
etkilediğini dile getirmişlerdir (Varışlı ve Gültekin, 2020). 

Yine yaşlılar üzerinde yapılan önemli bir çalışma da Set (2020) tarafından gerçekleştirilen “Covid-
19 Sürecinde 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri: Çeşitli Değişkenler Açısından 
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Bir Değerlendirme” isimli çalışmadır. Araştırmacı çalışmasını yaşları 65-102 arasında olan 115 yaşlı 
birey üzerinde gerçekleştirmiştir. Araştırmada pandemi sürecindeki bireylerin düzenli gelire sahip 
olmasının psikolojik sağlamlığı pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuş; ayrıca kronik 
rahatsızlık, uyku ve iştahtaki bozulmaların pandemi sürecindeki bireylerin psikolojik sağlamlığını 
negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda pandemi 
sürecindeki erkeklerin psikolojik sağlamlığının pandemi sürecindeki kadınların psikolojik sağlamlığına 
göre daha yüksek olduğu sonucundan hareketle pandemi sürecindeki yaşlı bireylerin psikolojik 
sağlamlık düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ifade edilmiştir. 

Set’in (2020) yaşlılar üzerinde yaptığı bu çalışma ve Çifçi ve Demir’in (2020) lise öğrencileri 
üzerinde yaptıkları çalışma birlikte ele alındığında pandemi sürecindeki lise öğrencisi kadınların 
psikolojik sağlamlık düzeylerinin, lise öğrencisi erkeklerinkine göre; pandemi sürecindeki yaşlı 
erkeklerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin yaşlı kadınlarınkine göre daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmış olur. Buradan hareketle pandemi sürecinde yaş arttıkça kadınların psikolojik sağlamlık 
düzeyleri düşerken erkeklerin psikolojik sağlamlık düzeyleri yükselmektedir diyebiliriz. 

3.1.5. Pandemi Sürecinde Din, Maneviyat ve Sosyo-Psikolojik Faktörler 

Pandemiyle birlikte evlerine kapanan bireylerin, içlerine ve maneviyata yönelerek yaşamlarını 
gözden geçirmeye başlamaları kaçınılmaz olmuştur. Özellikle kutsal varlıklar ve inançlar üzerinde 
düşünmeye başlayıp hayatı sorgulama yoluna gidilmiştir. Bu durumda bireylerde dindarlık, maneviyat, 
ölüm kaygısı ve reddetme gibi durumlara sebep olmuştur. Bireylerin böyle durumlarla karşılaşmaları, 
araştırmacıları bu yönlerde çalışma yapmaya itmiş ve literatüre bu konularda değişik ve çeşitli 
çalışmalar girmiştir. Bu çalışmaları örneklendirmenin Covid-19 sürecini değişik yönlerden ele almakta 
faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Kandemir’in (2020), 660 kişi üzerinde gerçekleştirdiği araştırma da örnekleminin cinsiyet, yaş ve 
medenî durum değişkenleri ile dindarlık ve ölüm kaygısı değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur. Katılımcıların sosyo-ekonomik düzeyleriyle dindarlık ve ölüm kaygısı değişkenleri 
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Sonuç olarak araştırmacı pandemi 
sürecinde yaşayan bireylerin “dindarlık düzeyleri ile ölüm kaygısı düzeyleri arasında negatif yönde 
anlamı bir ilişki olduğu” yönündeki temel hipotezini doğrulamıştır. 

Maneviyat, yukarıda da belirtildiği üzere bu süreçte karşımıza çıkan önemli kavramlardan biridir. 
Ayrıca maneviyatın psikolojik sağlamlık üzerinde önemli etkisinin olduğu bilinmektedir. Maneviyat ve 
Covid-19 süreci hakkında Kasapoğlu (2020) “Covıd-19 Salgını Sürecinde Kaygı İle Maneviyat, Psikolojik 
Sağlamlık Ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” adlı çalışmada 
maneviyatın kaygıya hem doğrudan hem de psikolojik sağlamlık üzerinden dolaylı ve anlamlı etkisinin 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buradan hareketle psikolojik sağlamlığın kaygı üzerinde doğrudan, 
belirsizliğe tahammülsüzlük üzerinde ise dolaylı olarak anlamlı etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Pandemi sürecindeki bireylerin maneviyatları güçlü olduğunda psikolojik sağlamlık düzeylerinin 
yüksek olduğunu ve belirsizliğe tahammül düzeylerinin arttığını bunun sonucunda kaygı düzeylerinin 
azaldığı bulgulanmıştır. Araştırmacı, yapmış olduğu çalışmada travma sonrasında bireylerde din ve 
maneviyat konularında yapılmış 11 çalışmayı inceleyen Shaw, Joseph ve Linley’in (2005) çalışmalarına 
ait bulgulara yer vermiştir. Bu bulgulara göre bireyler üzerinde travma sonrasında din ve maneviyatın 
etkilerinin, travma sonrasında din ve maneviyatın insanlara faydalı olduğu; travmatik yaşantıların 
sonucunda din ve maneviyatın derinleştiği ve son olarak olumlu dini başa çıkma, dini açıklık, varoluşsal 
sorularla karşılaşmaya hazır olma, dini katılım ve içsel dindarlığın tipik olarak travma sonrası 
büyümeyle ilişkili olduğu olmak üzere 3 temel etkisinin olduğu belirtilmiştir(Shaw, Joseph ve 
Linley,2005: Akt. Kasapoğlu,2020).  

Yıldırım’ın (2020) “Salgınların Sosyal-Psikolojik Görünümü: Covid-19 (Koronavirüs) Pandemi 
Örneği” isimli çalışmasında sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji, felsefe ve ilahiyat alanlarından 10 
uzman ve akademisyenle yaptığı nitel görüşmeler sonucunda Covid-19’u nedensellik ilkesi 
çerçevesinde açıkladıklarını özellikle dini açıdan yapılan açıklamaların nedensellik ilkesini destekler 
nitelikte olduğunu ifade etmiştir. Katılımcılar, dinsel açıklamalarında insan haklarının ihlal edilmesi 
ve dünya hayatını merkeze alarak yaşamanın karşılığında salgın gibi felaketlerin ceza olarak 
değerlendirilebileceğini dile getirmişlerdir. Akademisyenler tarafından pandemi sürecinin toplumsal 
alanda kaygı ve belirsizlikle birlikte oluşturduğu korkunun modern hayatın getirdiği risklerin ortak 
sonucu olduğu ve buradan hareketle Covid-19 kısıtlamalarının toplumsal ilişkilerin dönüşümünde etkili 
olacağı dile getirilmiştir. 
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Öztürk ve ark. (2020) tarafından yapılan “Covid-19 Salgınının Ve Karantinanın Psikolojik Etkileri” 
adlı çalışmalarını 357 kişi üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada evcil hayvan sahibi olan bireylerin 
evcil hayvan sahibi olmayan bireylere göre pandemiden ve karantina sürecinden daha az 
etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, evcil hayvan sahibi bireylerin belirsizliğe tahammülsüzlük 
düzeylerinin daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmadaki diğer bulgular 
değerlendirildiğinde yaşanılan ev ortamının ve sosyoekonomik düzeyin salgın sürecinde koruyucu 
faktör olduğunu belirtirken; belirsizliğe tahammülsüzlük ve boş zaman can sıkıntısı düzeylerinin, 
telefon ile geçirilen sürenin ve twitter kullanımının yüksek olmasının ise risk faktörü olabileceğini 
ifade etmişlerdir. Ayrıca bitki yetiştirme veya yetiştirmeme durumunun farklılığına göre, diğer 
değişkenlerde anlamlı farklılaşma olmadığı kısacası pandemi sürecinde bireylerde bitki yetiştirme-
yetiştirmeme durumunun bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Kaygı bu süreçte bireylerin sıklıkla yaşadığı bir durumdur ve özellikle ölüm kaygısı sıklıkla 
duyduğumuz bir kavram haline gelmiştir. Memiş Doğan ve Düzel (2020) tarafından yapılan “Covid-19 
Özelinde Korku-Kaygı Düzeyleri” adlı çalışmalarında pandemi sürecinde korku ve kaygının bir tepki 
olarak tüm bireylerde gözlendiğini vurgulamışlardır. Bu duyguların bireylerde gözlenme durumunun 
ise yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi, çalışma koşulları ve yaşanılan çevreye göre değişkenlik 
gösterdiğini ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre Covid-19 süreci hakkında erkek 
katılımcıların kadın katılımcılara göre daha kaygılı olduğu ayrıca yine Covid-19 süreci hakkında 
katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığında ortaöğretim mezunlarının lisans mezunlarına göre daha 
kaygılı oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Bu süreçte iş ortamlarına göre özellikle fabrika gibi kalabalık 
ortamlarda çalışan mavi yakalıların salgın sürecinde beyaz yakalılara oranla daha kaygılı olduklarını 
vurgulamışlardır. 

Bu süreçte kaygı üzerine yapılan farklı bir çalışma da Ekiz ve ark. (2020) tarafından 18-70 yaş 
grubu üzerinde gerçekleştirilen “Bireylerin Sağlık Anksiyetesi Düzeyleri İle Covıd-19 Salgını Kontrol 
Algısının Karşılaştırılması” isimli çalışmadır. Çalışmada araştırmaya katılan bireylerin sağlık 
anksiyetesi düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve kadın katılımcıların sağlık anksiyetesi düzeylerinin 
erkek katılımcıların sağlık anksiyetesi düzeylerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Katılımcıların pandemi sürecine ilişkin Covid-19 kontrol algılarının eğitim, yaş ve sağlık anksiyetesi 
değişkenlerinden etkilendiği vurgulamış; pandemi sürecinde bireylerin ruh sağlığını iyileştirmek 
amacıyla psikolojik müdahaleleri kullanmanın ve bireylerin süreçten daha az etkilenmeleri için sürece 
yönelik kontrollerin anlaşılmasının ve uygulanmasının önemini dile getirmişlerdir. 

Kaygı değişkeniyle yapılan önemli bir çalışma da Çiçek ve Almalı’nın (2020) “Covıd-19 Pandemisi 
Sürecinde Kaygı Öz-Yeterlilik Ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Özel Sektör Ve Kamu Çalışanları 
Karşılaştırması” isimli çalışmalarıdır. Katılımcılar Covid-19 sürecinde iş hayatına devam eden ve işini 
kaybedenlerden oluşmuştur.  Türkiye genelinde uyguladıkları ankete 798 kişi katılmış bunlardan 12’si 
geçersiz cevaplar vermiştir kalan cevapların sonuçlarına göre kamu ve özel sektörde çalışanların 
akademik kaygı düzeylerinin psikolojik iyi oluş düzeylerini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 
Katılımcılardan kaygı seviyesi yüksek olan bireylerde, duygusal öz yeterlilik seviyesi yüksek olanların 
duygusal öz yeterlilik seviyesi düşük olanlara göre psikolojik iyi oluşlarının daha yüksek olduğunu 
vurgulamışlardır. Ayrıca kaygı seviyesi yüksek bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin düştüğünü dile 
getiren katılımcılar bu sonucun literatürdeki diğer benzer çalışmaların bulgularıyla örtüştüğünü 
söylemişlerdir. Pandemi sonucunda oluşan kaygı ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin kamu ve özel 
sektörde çalışma durumlarına göre farklılık gösterdiğini ifade eden araştırmacılar, özel sektörde 
çalışan bireylerin kaygı seviyelerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinde önemli bir etkiye sahipken 
kamuda çalışanlarda anlamsıza yakın olduğunu ifade etmişlerdir.  

Pandemi sürecinde psikolojik sağlamlık da önemli bir kavramdır ve sıklıkla ele alınmıştır. Bozdağ 
(2020) “Pandemi Sürecinde Psikolojik Sağlamlık” isimli araştırmaya katılan kişilerin depresyon ve 
anksiyete düzeylerinin, eğitim düzeylerinin ve Covid-19’a karşı aldıkları tedbirlerin, psikolojik 
sağlamlık düzeylerini anlamlı bir şekilde yordadığını ifade etmiştir. Ayrıca depresyon ve anksiyete 
düzeyi düşük olup, üniversite mezunu olan ve Covid-19’a karşı yüksek düzeyde tedbir alan 
katılımcıların psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buradan 
hareketle psikolojik sağlamlık düzeyinin pandemi sürecinde özellikle depresyon ve anksiyete gibi 
ruhsal sorunların önüne geçmek için etkili olduğu ayrıca eğitim düzeyi yükseldikçe ve Covid-19’a karşı 
alınan tedbirler arttıkça, bireylerin kendilerini daha güvende hissettikleri ve bu yüzden psikolojik 
sağlamlık düzeylerinin de arttığı araştırmacı tarafından vurgulanmıştır. Psikolojik sağlamlık üzerine 
benzer bir çalışma da Yazıcı Çelebi’nin (2020) “Covid-19 Salgınına İlişkin Tepkilerin Psikolojik 
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Sağlamlık Açısından İncelenmesi” isimli çalışmasıdır. Çalışmasında kısacası, psikolojik sağlamlık düzeyi 
düşük olan bireylerin covid-19 pandemi sürecinden psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek olan bireylere 
göre daha olumsuz etkilendikleri sonucuna ulaşmıştır. 

Covid-19 sürecinin birey ve toplum üzerinde önemli etkilerinden biri de ekonomik alanda 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bu süreçte işini kaybeden bireylerin ekonomik kaygılar taşıdıkları 
bilinmektedir. Ağan (2020) bu alanda yapmış olduğu “Davranışsal İktisatta Covid-19 Pandemi Süreci: 
Kaygı Düzeyinin Sosyo-Ekonomik Karar Alma Davranışları Üzerine Etkisi” isimli çalışmasında salgın 
sürecinde bireylerin kaygı düzeyleri ile sosyal, ekonomik ve psikolojik faktörler arasında anlamlı ilişki 
bulmuştur. Özellikle özel sektörde çalışan bireylerde işsizlik korkusunun daha yüksek olduğu ancak 
kamu çalışanlarında böyle bir korkunun olmadığı aksine harcamaları azaldığı için birikim yapabilme 
durumlarının yükseldiği sonucuna ulaşmıştır.  Pandemi sürecinde birey ve toplum psikolojisinin 
belirsizlikler ve yanlış bilgilenmelerden kaynaklı kaygılardan etkilendiğini; pandemi sürecindeki 
kaygının yerini zamanla sosyo-ekonomik beklentilere bıraktığını belirtmiştir. Ayrıca sosyal yönden 
aktif olan bireylerin kısıtlamalar nedeniyle evde geçirdikleri zamanın artmasıyla aile ilişkilerinin 
güçlendiğini ve bu süreci birlikte aşmaya yönelik inançlarının arttığını vurgulamıştır. 

Stres bu dönemde yoğun olarak rastlanan bir kavramdır. Covid-19 sürecinde özellikle stresle başa 
çıkmak hem psikolojik sağlık hem de fizyolojik sağlık açısından oldukça önemlidir. Buradan hareketle 
stres ve stresle başa çıkmanın tanımlanması yerinde olacaktır. 

3.2. Stresle Başa Çıkma Tarzları  

Stres kelimesinin kullanımı 17. yy.a kadar dayanmaktadır ancak strese dair araştırmalar 20. yy 
dan itibaren başlamıştır. Türk Dil Kurumunun tanımına göre stres “ruhsal gerilim” olarak adlandırılan 
İngilizce kökenli bir kelimedir.  

Stresle başa çıkma ise, “bireylerin stresli durumlarla karşılaştıklarında kendi kendilerince 
ürettikleri ve çevrelerinden gelen taleplerin üstesinden gelebilmek için geliştirdikleri bilişsel ve 
davranışsal çabalar olarak tanımlanmaktadır” (Folkman ve Lazarus, 1988: Akt. Türküm, 2002). 
Folkman ve Lazarus’un Stresle Başa Çıkma Modelinde başa çıkma tarzları, problem odaklı başa çıkma 
ve duygu odaklı başı çıkma şeklinde gruplandırılmıştır. Problem odaklı başa çıkma, tehdit edici olarak 
algılanan durumları ortadan kaldırmaya veya onun etkisini azaltmaya yönelik etkinlikleri içerir 
(Lazarus, 1991: Akt. Türküm, 2002). “Duygu odaklı başa çıkma ise, kişinin kendisi için stres yaratıcı 
olan uyarıcı ile mücadele etmek yerine, bu uyarıcının etkisini azaltmak için durumun gerçekliğini 
yadsıma, sorundan uzak durma ve yaşadığı olumsuz duyguları paylaşma gibi etkinlikleri içerir” 
(Lazarus, 1993: Akt. Türküm, 2002). 

Literatür taraması sonucunda elde edilen verilere göre öncelikle stresle başa çıkma tarzlarının 
farklı değişkenlerle çalışıldığı araştırmalara, daha sonra çalışmanın diğer değişkenleriyle birlikte 
çalışıldığı araştırmalara yer verilmesinin yapılacak araştırma için faydalı olacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca stres ve stresle başa çıkma kavramlarının birçok çalışmada kullanılması, özellikle de 
öğrencilerle ve ergenlerle çalışılan bir kavram olması dikkat çekmiştir. 

3.2.1. Pandemi Süreci ve Stresle Başa Çıkma 

Pandemi sürecinin başlamasıyla hiç şüphesiz saha da aktif olarak rol alan sağlık çalışanlarımız bu 
süreçte hastalığa yakalanma korkularının yanında iş durumları, ekonomik kazançları ve sevdiklerine 
bu hastalığı taşıma veya bulaştırma korkusu gibi birçok kaygı ve stres yaratan durumla karşı karşıya 
kalmışlardır. Besirli ve ark. (2020) tarafından 200 gönüllü üzerinde gerçekleştirilen “Covid-19 
Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Algılanan Stres ve Başa 
Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki” isimli çalışmada kadın katılımcıların Beck Anksiyete Ölçeğinden ve 
Beck Depresyon Ölçeğinden aldıkları puanların erkek katılımcılarınkinden daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmada farklı meslek gruplarındaki sağlık çalışanlarının Beck Anksiyete 
Ölçeğinden, Beck Depresyon Ölçeğinden ve Algılanan Stres Ölçeğinden(ASÖ) aldıkları puanların ASÖ-
3(Soruna odaklanma ve duyguları açığa vurma), ASÖ-7 (Dini olarak başa çıkma) ve ASÖ-13 
(Kabullenme) düzeyi ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılıklar saptamışlardır.  Araştırmacılar, 
sağlık çalışanlarının anksiyete, depresyon ve stres düzeylerine karşı farklı başa çıkma tutumları 
kullanılabileceklerini dile getirmişlerdir. Ayrıca sağlık çalışanlarına stresle başa çıkma tutumlarını 
geliştirmelerine yönelik eğitimler verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 
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Pandemi sürecindeki sağlık çalışanları üzerinde yapılan diğer bir çalışma ise Polat ve Coşkun’un 
(2020) “Covıd-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımları İle Depresyon, 
Anksiyete, Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” isimli çalışmadır. Araştırmacılar 
çalışmalarında kadın sağlık çalışanlarının anksiyete ve stres puanlarının, bekâr sağlık çalışanlarının 
anksiyete ve stres puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğunu ifade etmişlerdir.  Pandemi 
sürecinde sağlık çalışanlarının siperlik, tek kullanımlık önlük veya koruyucu gözlük kullanım 
durumlarına göre depresyon, anksiyete ve stres puanları arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Araştırmacılar, araştırma sonucunda pandemi sürecinde yoğun olarak çalışan sağlık 
çalışanlarının depresyon, anksiyete ve stres durumlarının önemli derecede etkilendiğini 
vurgulamışlardır (Polat ve Coşkun, 2020). Yine farklı branştaki sağlık çalışanları üzerinde Kulu ve ark. 
(2020) tarafından gerçekleştirilen “COVID-19 Salgınının Diş Hekimleri Üzerinde Yarattığı Gelecek 
Kaygısı Ve Stresin Değerlendirilmesi” adlı çalışmada da diş hekimlerinde Covıd-19’a bağlı olarak 
yüksek stres düzeyi ve gelecek kaygısı yaşadıklarına dair bulgular olduğunu dile getirmişlerdir. 

Çifçi ve Demir’in (2020) “Covıd-19 Pandemisinde Türk Profesyonel Futbolcuların Covıd-19 Korkusu 
Ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi” isimli çalışmalarında futbolcuların pandemi sürecine bağlı olarak 
korku ve stres düzeylerinin orta düzeyde olduğunu ayrıca katılımcıların medeni durumlarına göre 
Covıd-19 korkusu ve stresi arasında anlamlı düzeyde fark olmadığını ifade etmişlerdir. Araştırmaya 
katılan futbolculardan, pandemi sürecinde futbol liglerinin yeniden başlatılması kararının yanlış 
olduğunu ifade edenlerin korku ve stres düzeylerinin, kararın doğru olduğunu ifade edenlere göre daha 
yüksek olduğunu dile getirmişlerdir. Katılımcıların yaşlarına göre Covıd-19 korkusu ve stres 
düzeylerinin farklılık göstermediği sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma sonucunda profesyonel 
futbolcuların Covıd-19 korkusu ile stres düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmış, buradan 
hareketle profesyonel futbolcuların pandemi sürecinden çok fazla etkilenmedikleri vurgulanmıştır. 

Göksu ve Kumcağız (2020) “Covid-19 Salgınında Bireylerde Algılanan Stres Düzeyi ve Kaygı 
Düzeyleri” isimli çalışmalarında Covid-19 salgını sürecindeki katılımcıların algıladıkları stres düzeyinin 
orta düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Covid-19 salgını sürecindeki bireylerde algılanan stres ile 
sürekli kaygı ve durumluk kaygı arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Cinsiyete göre bakıldığında kadınların algılanan stres ve kaygı düzeylerinin erkeklerden 
daha yüksek olduğu belirtmişlerdir.  Medeni duruma göre ise bekâr katılımcıların algılan stres 
düzeyinin evli katılımcıların algılanan stres düzeyine göre daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. 
Ayrıca araştırma sonucunda bireylerin algılanan stres ve kaygı düzeylerinin yaş gruplarına ve 
mesleklere göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini vurgulamışlardır. 

Aykut ve Soner Aykut’un (2020) Covid-19 sürecinde sosyal hizmetin önemine ilişkin yaptıkları 
çalışmalarında, yaşanan pandemi sürecinin insanların günlük hayatlarında belirsizliğe sebep olduğunu 
ve sosyokültürel aktivitelerin belirsiz süreli durdurulması, uzaktan eğitime geçilmesi, karantina 
uygulamaları gibi önlemler alınmasına yol açtığını ifade etmişlerdir. Pandemi sürecindeki önlemlerin 
yaşamsal değişikliklere sebep olduğunu, bireylerde aşırı korku, kaygı, stres ve çaresizlik hissine yol 
açtığını dile getiren araştırmacılar,  pandemi süreciyle birlikte gelişen ölüm korkusu, Covid-19 virüsü 
sebebiyle yakınlarını kaybetmek, yakınlarından uzak kalmak ve günlük rutinlerindeki değişimlerin 
bireylerde etkileri uzun yıllar sürecek travmaya sebep olacağını ve bu travmaların önüne geçmek için 
çeşitli önlemler alınmasının önemli olduğunu dile getirmişlerdir. 

 “Koronavirüs (covıd-19) Salgınında Sosyodemografik Özellikler, Psikolojik Sağlamlık ve Kaygı 
Düzeyleri Arasındaki İlişki” adlı çalışma Artan ve ark. (2020) tarafından gerçekleştirilmiştir. Artan ve 
ark.(2020), ülkemizin farklı illerinde yaşayan yaşları 15-72 arasında değişiklik gösteren 525 birey 
üzerinde yaptıkları araştırmaya katılan bireylerin Covıd-19’a yakalanma algısı arttıkça kaygılarının 
arttığını ve psikolojik sağlamlık arttıkça önleyici davranışlarının da arttığını ifade etmişlerdir. Salgın 
sürecindeki katılımcıların neredeyse tamamına yakınının ellerini daha sık yıkamaya başladıkları ve el 
sıkışmaktan kaçındıkları sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca salgın sürecinde ekonomik endişesi olan 
katılımcıların kaygı düzeylerinin anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma 
sonucunda katılımcıların psikolojik sağlamlık düzeyi arttıkça kaygı düzeylerinde azalma olduğunu 
ifade etmişlerdir. Bunlara ek olarak araştırmaya katılan bireylerin Covıd-19’a yakalanma ihtimali 
yönündeki algıları arttıkça kaygılarının da arttığını belirtmişlerdir. Covıd-19 pandemisinde cinsiyete 
göre bakıldığında kadınların erkeklere göre kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu ve kadınların 
psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha düşük olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca araştırma sonucunda 
katılımcıların kaygı ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin bazı demografik özelliklerden (evde yaşayan 
kişi sayısı, evli veya bekâr olma durumu, eğitim düzeyleri vb.) etkilenmediği sonucuna ulaşmışlardır. 
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Covid- 19 süreci toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilediği gibi başta sağlık 
çalışanları olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışan bireyler; yaşlılar, gençler, çocuklar ve 
yetişkinler gibi farklı yaş gruplarını çeşitli yönlerden etkilemiştir. Cihan ve Şahbaz Pirinççi (2020) genç 
yetişkinler üzerinde “Covid-19 Pandemi Sürecinde Genç Popülasyonun Yaşam Kalitesinin Fiziksel 
Aktivite Seviyesi Ve Depresyon Düzeyi İle İlişkisi” isimli çalışmalarını gönüllü olan 168 üniversite 
öğrencisi üzerinde yapmışlardır. Pandemi sürecindeki genç bireylerin fiziksel yönden düzensiz fiziksel 
aktivitelerinin olduğu veya fiziksel aktivitenin hiç olmadığı bir yaşam tarzına sahip olduklarını ifade 
etmişlerdir. Bu süreçteki gençlerin fiziksel aktive yapmamalarının yaşam kalitelerini olumsuz yönde 
etkilediği ve depresyona olan yatkınlıklarını artırdığı yönünde bulguları olduğunu vurgulamışlardır. 

Kaygı ve stres bu dönemin vazgeçilmez kavramları haline gelmiş ve bu kavramlar çerçevesinde 
Covid-19 süreci birçok çalışma da ele alınmıştır. Bunlardan biri de Çölgeçen ve Çölgeçen (2020) 
tarafından 422 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen “Covid-19 Pandemisine Bağlı Yaşanan Kaygı 
Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği” adlı çalışmadır. Çalışmada pandemi sürecinde 
kadınların durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin erkeklerin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinden daha 
yüksek olduğunu ve cinsiyetler arasındaki farkın anlamlı olduğunu ifade etmişlerdir. Medeni duruma 
bakıldığında ise bekârların evli olanlara göre daha yüksek kaygı düzeyine sahip olduğunu ve bu farkın 
sürekli kaygı açısından anlamlı olduğunu vurgulamışlardır. Pandemi sürecinde işe devam etmeyen 
bireylerin kaygı düzeylerinin, işe aktif olarak devam eden veya evden çalışan bireylere göre daha 
yüksek olduğunu ve gruplar arası farklılığın sürekli kaygı düzeyi açısından anlamlı olduğunu dile getiren 
araştırmacılar bunlara ek olarak çevrelerinde Covid-19 teşhisi konulan kişilerin varlığına göre gruplar 
arasında durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Benzer bir çalışma olarak Erdoğdu ve ark. (2020) tarafından yaşları 18-65 arasında değer alan 
1026 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların çoğunluğunun Covıd-19 ile mücadele 
etmeye yönelik bölgesel ve küresel düzeyde alınan tedbirleri yeterli bulmadıkları sonucuna 
ulaşmışlardır. Bu katılımcıların anksiyete ve umutsuzluk düzeylerinin, bu önlemlerin yeterli olduğunu 
bildiren katılımcılara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşan araştırmacılar ayrıca araştırmaya 
katılanlardan yaklaşık 4 kişiden birinde anksiyete belirtilerinin ve yaklaşık 3 kişiden birinde 
umutsuzluk belirtilerinin orta düzeyde veya şiddetli düzeyde görüldüğünü dile getirmişlerdir. 
Cinsiyete göre bakıldığında kadınların anksiyete düzeylerinin erkeklere kıyasla anlamlı olarak yüksek 
olduğunu; sonuç olarak pandemi sürecinin psikolojik ve sosyal alanlarda olumsuz etkileri olduğunu ve 
psikososyal destek hizmetleriyle ruh sağlığını korumaya yönelik önlemlerin artırılması gerektiğini ifade 
etmişlerdir. 

Bireylerin gelen kısıtlamalarla evde kalma süreleri ve boş zamanlarındaki artış beraberinde sosyal 
medya kullanımlarını da artırmıştır. Bu dönemde sosyal medya kullanımı üzerine Subölen (2020) 
tarafından yapılan “Covid 19 Pandemisi Sürecinde Stresle Baş Etme Yöntemi Olarak Sosyal Medyada 
Mizah Olgusu: Cezmikalorifer Ve Saykodelipaylaşımlarr İsimli İnstagram Hesaplarının Analizi” adlı 
çalışmada pandemi sürecindeki bireylerin sosyal medyada özellikle mizah konulu etkileşimlerde 
bulundukları ve bu etkileşimlerin ilk sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde daha yüksek 
düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır.  Araştırmacı, çalışmasında insanların Covid-19 sürecine ilişkin 
alınan kısıtlamaları ve ani gelişmeleri takip edebilmek ve gelişmelerden geri kalmamak adına sosyal 
medya kullanımlarının arttığını; ayrıca bu artışta insanların eğlence amaçlı kullanımlarının da 
artmasının önemli bir sebep olduğunu dile getirmiştir.  

3.2.3.Psikolojik Doğum Sırası  

Araştırmanın bir diğer değişkeni olan psikolojik doğum sırası ise kısaca bireyin aile içinde kendini 
algıladığı ve konumlandırdığı yerini göstermektedir (Kalkan ve Epli Koç, 2008). Psikolojik doğum sırası, 
bireylerin büyük, ortanca, küçük ve tek çocuk olma özelliklerinden kendilerinde var olarak 
algıladıkları ve bu algılarına göre aile içinde kendilerini konumlandırmaları şeklinde 
gerçekleşmektedir. Literatür tarandığında psikolojik doğum sırasıyla ilgili yapılan çalışmaların sınırlı 
sayıda olduğu ve Covid-19 salgınıyla psikolojik doğum sırası kavramlarının daha önce birlikte 
çalışılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik doğum sırası ile çeşitli değişkenlerle yapılan çalışmalara 
ve araştırmanın diğer değişkenleriyle psikolojik doğum sırasının birlikte çalışıldığı çalışmalara kısaca 
değinmenin faydalı olacağı düşünülmüştür.  
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3.2.3.1. Psikolojik Doğum Sırası, Stres ve Stresle Başa Çıkma 

Stresle başa çıkma tarzları ve psikolojik doğum sırası üzerine yapılan çalışmaların sınırlı sayıda 
olduğu ve bu çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Kalkan ve Epli Koç’un (2008) 
“Psikolojik Doğum Sırası Bireylerin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Yordayıcısı Mıdır” adlı 
çalışmalarında ve Yılmaz (2019) tarafından yapılan “Psikolojik Doğum Sırasının Bireylerin Stresle Başa 
Çıkma Tarzları Ve Benlik Saygısı Üzerindeki Etkisi” adlı çalışmasında benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
Araştırmalar sonucunda araştırmaya katılan bireylerin benlik saygısı ile psikolojik doğum sırasına göre 
büyük çocuk olma (memnun edici/düzenleyici) algısı ve tek çocuk olma (dikkatle bakılan/üzerine 
titrenilen) algısı arasında pozitif yönde ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Yine araştırmalar sonucunda 
elde edilen verilerden hareketle benlik algısı ve psikolojik doğum sırasına göre küçük çocuk olma 
(sevimli/ikna edici) algısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu fakat ortanca çocuk olma 
(dışlanmış/ihmal edilmiş) algısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını dile getirmişlerdir. Araştırma 
sonucunda bireylerin benlik saygısı ile stresle başa çıkma düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir 
ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ancak stresle kaçınmacı başa çıkma ve stresle sosyal destek 
arama yolu ile başa çıkma arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak 
bireylerin psikolojik doğum sırasına göre memnun edici/düzenleyici-büyük çocuk olma algısı ile stresle 
sosyal destek arama yolu ile başa çıkma arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu sonucuna 
ulaşmışlardır.  Araştırma sonucunda bireylerin psikolojik doğum sırasına göre ortanca çocuk olma algısı 
ile stresle kaçınmacı başa çıkma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. 
Bireylerin psikolojik doğum sırasına göre küçük çocuk olma algısı ve stresle sosyal destek arama yolu 
ile başa çıkma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu vurgulamışlardır (Kalkan ve Epli Koç, 
2008; Yılmaz, 2019). 

3.2.4. Kişilik Özellikleri 

Araştırmanın son değişkeni olan kişilik özelliklerini açıklamadan önce kişiliği tanımlamanın faydalı 
olacağı düşünülmektedir.  En temel tanımıyla insanın, kendine özgü ve benzersiz bir varlık olmasını 
sağlayan kişilik, psikolojide önemli bir yere sahiptir. Kişilik özelliklerini açıklamak gerekirse bir bireyin 
kişiliğini tamamen tanımlamak mümkün olmamakla birlikte kişiliğin incelenip bazı özelliklerinin tespit 
edilebilmesi için bir sınıflandırma yapılmıştır (Apan ve Ercan, 2017: Akt. Işık ve Küçükşahin, 2020). 
Buradan hareketle yapılan çalışmalar incelendiğinde, kişilik özelliklerinin açıklanmasında genel olarak 
beş faktörlü bir sınıflandırmanın kullanıldığı görülmüştür.  

3.2.4.1. Beş Faktör Kişilik Özellikleri 

Beş faktör kişilik modeli; McCrae ve Costa tarafından 1985 yılında geliştirilmiştir ve bireylerin 
kişilik özelliklerini beş farklı boyut ile tanımlamaktadır (Ötken ve Cenkci, 2013. Akt. Işık ve 
Küçükşahin, 2020). Beş faktör kişilik özelliklerinin alt boyutları yumuşak başlılık-düşmanlık, 
dışadönüklük-içedönüklük, öz denetim-sorumluluk, duygusal denge-dengesizlik, gelişime açıklık 
şeklinde sıralanabilir (Somer ve ark., 2002).  

Yumuşak Başlılık- Düşmanlık: Bu boyuta ait kişilik özellikleri yardımseverlik, esneklik, 
bağışlayıcılık, nazik, hoşgörülü ve saygılı olma şeklinde ifade edilebilir.(Bacanlı ve ark., 2009). 
Yumuşak başlılık düzeyi yüksek olan bireyler diğer insanları seven, verici ve merhametli bireyler olarak 
tanımlanmaktadır (Somer ve ark., 2002). Yumuşak başlılık düzeyi düşük olan bireyler ise kindar, 
kibirli, inatçı, rekabetçi, geçimsiz, uzlaşması zor bireyler olarak ifade edilmektedir (Bacanlı ve ark., 
2009; Costa ve McCrae, 1995). 

Dışadönüklük- İçedönüklük: Bu boyutta dışadönük bireyler enerjik, konuşkan, sıcakkanlı, 
heyecanlı ve sosyal olma gibi kişilik özellikleri göstermektedir. Dışadönüklük düzeyi yüksek bireyler 
insanlarla kolay ilişki kurabilen, insanlarla olmayı seven, işbirliğine yatkın, sempatik bireyler olarak 
değerlendirilmektedir. İçedönük bireyler ise içine kapanık, sessiz kalmaya seven,  sosyal ortamları 
sevmeyen, çevresindeki bireylere mesafeli durma ve utangaç olma gibi kişilik özellikleri 
göstermektedir (Benet-Martinez ve John, 1998; Somer, Korkmaz ve Tatar, 2002). 

Özdenetim- Sorumluluk: Sorumluluk düzeyi yüksek olan bireyler de disiplinli, planlı ve düzenli 
olma, görev bilinci gelişmiş, başarı düzeyi yüksek,  aldığı sorumluluğu yerine getirme de iyi, özenli ve 
dikkatli olma gibi özellikler göstermektedir. Sorumluluk düzeyi düşük olan bireyler de ise dağınık 
olma, disiplinsiz, görev bilinci gelişmemiş, başarı düzeyi düşük ve tembel olma gibi özellikler 
göstermektedir (Bacanlı, İlhan ve Aslan, 2009; Costa ve McCrae, 1995). 
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Duygusal Denge- Dengesizlik/ Nevrotiklik: Nevrotiklik düzeyi yüksek olan başka bir deyişle 
duygusal dengesizliği olan bireyler sıklıkla endişeli, kendine karşı güven duygusu tam olarak 
gelişmemiş, aniden öfkelenebilen, sıklıkla alınganlık gösteren ve olumsuz duygular barındıran 
bireylerdir. Nevrotiklik düzeyi düşük olan başka bir deyişle duygusal dengesi olan bireyler ise  stresli 
durumlarda sakin ve rahat kalabilen, öfke kontrolünü sağlayabilen, kendine güveni yüksek ve olumlu 
duygular barındıran bireylerdir (Costa ve McCrae, 1995; Somer ve ark., 2002). 

Gelişime/ Deneyime Açıklık: Son olarak deneyime açıklık boyutunda deneyime açık olma düzeyi 
yüksek bireyler ilgili ve meraklı olma, yeniliklere açık olma, bağımsız hareket edebilme, yeni şeyler 
üretme de istekli ve yaratıcılığı gelişmiş kişilik özelliklerine sahiptirler. Deneyime açıklık düzeyi düşük 
olan bireyler ise tutucu, sabit fikirleri olan ve yeniliklerden hoşlanmayan, gelenekselliğe düşkün kişilik 
özelliklerine sahiptirler (Costa ve McCrae, 1995; Somer ve ark., 2002). 

Kişilik özelliklerinin beş faktör kişilik özelliklerinden farklı şekilde sınıflandırmalarına 
bakıldığında; A Tipi kişilik özelliği ve B Tipi kişilik özelliği şeklinde sınıflandırıldığı görülmüştür.  

3.2.4.2. A ve B Tipi Kişilik Özellikleri 

A Tipi Kişilik Özelliği: “A tipi kişilik özelliği: yükselme, başarı hırsı, başkalarıyla yarışmak, 
heyecanlılık, duygusallık, acelecilik, zamana karşı yarışmak, saldırganlık, işleri hemen bitirme eğilimi, 
işlere aşırı bağlılık, hareket ve konuşmanın hızlı olması, çabuk öfkelenmek, sabırsızlık, insan 
ilişkilerindeki zayıflık, dinlenmeyi sevmemek, kişisel ve sosyal yaşantıya zaman ayırmamak, 
planlamayı zaman kaybı olarak görmek, kuyrukta beklemekten sıkılmak, başkasının sözünü kesmek, 
yerinde duramamak ve otururken sürekli ayaklarını oynatmak gibi birçok özelliği gösterir” (Arıkan ve 
Aktaş, 1988; Akt. Aktaş, 2001).  

B Tipi Kişilik Özelliği: “B tipi kişilik özelliği; bu kişiler işleriyle ilgili olarak oldukça rahat 
davranırlar. Zaman ve başarı ile ilgilenmemek, işte kalite aramak, başkalarıyla yarışmamak, 
kendisinden emin, sağlığına düşkün ve boş vakti olmak, her şeyi olduğu gibi kabul etmek, herkesle 
dostluk içinde olmak, çevreye açık ve sosyal yaşamı seven bir özellik taşımak temel özelliklerdendir. 
Bu kişiler stresin etkisinden de kolayca kurtulabilirler” (Aktaş, 2001). 

3.2.4.3. Kişilik Özellikleri, Stres ve Stresle Başa Çıkma 

Pandemi sürecinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarımızın yaşadıkları 
stres ve pandemi sürecine ilişkin yapılan çalışmalar yukarıda sıralanmıştır. Pandemi süreci öncesinde, 
psikiyatri hemşirelerinin kişilik özellikleri ve stresle baş etme durumlarını ele alan Aydın (2007) 
çalışmasında katılımcıların yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, yaşadıkları şehir, yetiştikleri aile 
tipleri, mesleklerinde ne kadar süredir çalıştıkları, işyerlerindeki pozisyonları ve işyerlerinde çalışma 
sürelerinin stresle baş etme durumlarını ve kişilik özelliklerini etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. Buna 
ek olarak kişilik özelliklerinden sosyotropik-otonomik özelliğe sahip hemşirelerin stresle baş etme 
düzeylerinin daha yüksek olduğunu ifade etmiştir.  

Yaman ve ark. (2002) tarafından gerçekleştirilen “Stres Kaynakları İle Yöneticilerin Kişilik 
Özellikleri Arasındaki İlişki” isimli çalışmada yöneticilerin kişilik özelliklerinin yöneticilerin stres 
kaynaklarını etkilediğini ifade etmişlerdir. Çalışmada kişilik özellikleri “içe dönük-dışa dönük olma, 
özel-şenel olma, düşünen-hisseden olma, yargılayan-algılayan olma” olmak üzere dört boyutta 
incelenmiş olup; stres kaynaklarının bu dört boyutun hepsinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmada kişilik özellikleri alt boyutları tek tek ele alındığında, "içe dönük-
dışa dönük olma" ve "özel-şenel olma" boyutlarının stres kaynaklarının tamamında önemli bir etkiye 
sahip olduğu gözlenirken; "düşünen-hisseden olma" ve "yargılayan-algılayan olma" boyutlarının stres 
kaynaklarının tamamında önemli bir etkiye sahip olmadığı gözlenmiştir. Buradan hareketle kişilik 
özellikleri alt boyutlarının tek tek incelendiğinde stres kaynaklarıyla arasındaki ilişkinin düşük olduğu 
araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir.  

“Öğretmen Adaylarının Kişilik Özellikleri Ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Stresle Başa Çıkmalarına 
Etkileri” isimli çalışma Önen (2002) tarafından gerçekleştirilmiştir. Önen (2002), çalışmasında 
öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ile kişilik özelliklerinin stresle başa çıkma stratejileri 
üzerinde önemli etkisi olduğunu ifade etmiştir. Öğretmen adaylarının duygusal zekâlarını iyi bir 
şekilde kullanabildikleri ve özellikle stresli durumlarda planlamalarını iyi bir şekilde yapıp stres 
durumunu kontrol edebildiklerini dile getirmiştir. 
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Öğretmenler ve stres kavramlarının birlikte çalışıldığı farklı bir çalışmada Malkoç İstengel (2006) 
tarafından yapılan “Okul Rehber Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri Ve İş Stresleri Arasındaki İlişki 
Düzeyinin İncelenmesi” isimli çalışmadır. Araştırmacı araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin 
demografik özelliklerinden yaş, meslekî kıdem, çalıştığı okul türü ve kurum türü, sorumlu olduğu 
öğrenci sayısı ve çalıştığı kurumda kaç rehber öğretmen olduğu ile rehber öğretmenlerin iş stresleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu; cinsiyet, mezuniyet alanı ve durumu gibi demografik özelliklerine 
göre rehber öğretmenlerin iş stresleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 
Bunun yanı sıra araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin iş stresi düzeyleriyle kişilik özelliklerinin alt 
boyutlarından başatlık, karşı cinsle ilişki, gösteriş, özgüven ve erkeksi özellikler arasında negatif yönde 
ve anlamlı bir ilişki olduğunu; rehber öğretmenlerin iş stresi düzeyleriyle kişilik özelliklerinin alt 
boyutlarından kendini suçlama alt boyutu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu dile 
getirmiştir. 

Rehber öğretmenler ve stres kavramının birlikte çalışıldığı başka bir çalışma Sav (2007) tarafından 
yapılan “Psikolojik Danışman Rehber Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri İle Stresle Başa Çıkma 
Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” çalışmasıdır. Çalışmada, psikolojik danışmanların stresle 
başa çıkma stratejileri ve kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu dile getiren 
araştırmacı, katılımcıların cinsiyetleri ve kişilik özellikleri arasında ise anlamlı bir farklılık olduğunu 
ayrıca psikolojik danışmanların cinsiyetlerine göre duygusal kararlılık, genel ve kişisel uyum, nevrotik 
eğilimler ve psikotik belirtiler boyutlarında da anlamlı farklılıklara ulaşıldığını ifade etmiştir. 
Psikolojik danışmanların stresle başa çıkma tarzlarında cinsiyetlerine göre iyimser, çaresiz ve kendine 
güvenli yaklaşım tarzlarında anlamlı farklılık bulunduğunu; ayrıca psikolojik danışmanların kişilik 
özellikleri ve yaşları arasında da sosyal normlara uyumda anlamlı bir farklılık bulunduğunu 
vurgulamıştır. Araştırma sonucunda psikolojik danışmanların çalıştıkları kurum ile kişilik özellikleri 
arasında ise anlamlı bir farklılığa rastlanmadığını; psikolojik danışmanların meslekteki kıdemlerine 
bakıldığında ise kendini gerçekleştirme ve antisosyal eğilim boyutlarında anlamlı bir farklılık 
bulunduğunu belirtmiştir. Katılımcıların mezun oldukları bölüme göre kişilik özelliklerinin psikotik 
belirtiler, kişisel uyum, duygusal kararlılık ve nevrotik eğilimler boyutlarında anlamlı derecede 
farklılık gösterdiğini ifade etmiştir. Katılımcıların medeni durumlarına göre antisosyal eğilimler ile 
duygusal kararlılık boyutlarında da anlamlı bir farklılık bulunduğunu dile getirmiştir. Sav, 
araştırmasının sonunda psikolojik danışmanların stresle başa çıkma tarzlarında yaşları, mesleki 
kıdemleri, çalıştıkları kurum, mezun oldukları bölüm ve medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılığa 
rastlanmadığını ifade etmiştir. 

Psikolojik danışmanların stresle başa çıkma tarzları ve kişilik özellikleri üzerine gerçekleştirilen 
“Psikolojik Danışman Adaylarının Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Çok Yönlü Eylemli Kişilik 
Özelliklerine, Öznel İyi Oluşlarına Ve Risk Faktörlerine Göre İncelenmesi” isimli çalışmada kişilik 
özellikleri beş faktör kişilik özelliklerinden farklı şekilde sınıflandırılmış ve bu sınıflandırmaya göre 
araştırmaya katılan psikolojik danışman adayı bireylerin yaklaşık %51’nin kişilik özelliklerinden yüksek 
çok yönlü eylemli kişilik özelliklerine sahip olduğunu; %49’nin ise kişilik özelliklerinden düşük çok 
yönlü kişilik özelliklerine sahip olduğu belirtilmiştir. Araştırmaya katılan psikolojik danışman adayı 
bireylerin yaklaşık %72’sinin risk faktörlerine sahip olduğu; stresle başa çıkma tarzlarında ise yaklaşık 
%53’nün kendine güvenli, %53,2’sinin sosyal desteğe başvurma, %49’unun çaresiz ve yine %49’unun 
boyun eğici tarzlar gösterdiği vurgulanmıştır. Son olarak psikolojik danışman adayı bireylerin öznel iyi 
oluşlarına bakıldığında yaklaşık %48’inin düşük düzeyde öznel iyi oluş özelliğine ve %52’sinin yüksek 
öznel iyi oluş özelliklerine sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır (Gündüz, 2018). 
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Emülsiyon Bazlı Nötrino Deneyleri 

Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU 

Ankara Üniversitesi,  gunesc@ankara.edu.tr 

Özet: Atom altı parçacıklar arasında en ilgi çekici parçacık nötrinodur. Sahip olduğu yüksüz yapısı, kütlesinin 
çok küçük olması, diğer parçacıklar ile etkileşime girmeyişi ve yüksek enerjisi sebebiyle “hayalet parçacık” olarak 
da adlandırılmaktadır. Insanlık evrende bol miktarda bulunan nötrinoyu daha iyi anlamak, özelliklerini ortaya 
çıkarmak için birçok deney tasarlamış ve çoğu hayata geçmiştir. Elde edilen veriler nötrinonun karakteristik 
yapısını ortaya çıkarmakla kalmamış, deneylerin birçoğu nobel ödülleri ile tarihe geçmiştir. Günümüzde halen 
nötrinoların aydınlatılması gereken birçok yönü bulunmakta bu nedenle yeni nesil deneyler tasarlanmaktadır. 
Bunlardan en bilinenleri emülsiyon bazlı modern nötrino deneyleridir. Bu deneyler tasarımlarında emülsiyon 
teknolojisini taşımakta ve başarı ile kullanmaktadır. Nükleer emülsiyon 1900’lü yıllarda kullanılmaya başlamış ve 
gelişebilen, teknolojisi sayesinde gününümüzde yüksek uzaysal çözünürlüg ̆e sahip emülsiyonlar 
üretilebilmektedir. Bu sayede yüklü parçacıkları üç boyutlu olarak izlerinin takibi, yeniden oluşturulması, 
enerjisinin ölçülmesi mümkündür. Günümüzde emülsiyon bazlı gerçekleştirilmiş yeni nesil deneylerden CHORUS, 
DONUT ve OPERA emülsiyon filmlerini bir hedef olarak parçacık demeti önüne yerleştirmişlerdir. Bu deneyler 
1994-2012 yılları arasında veri alımını gerçekleştirmiş ve analizlerini bitirmiştir. Kullanılan emülsiyon hedeflerin 
büyüklüğü ve teknik özellikler açısından CHORUS deneyi, 2000 yılında tau parçacığı keşfi ile DONUT deneyi ve 5 
tane 𝜈

μ
→𝜈

𝜏 
salınımı gözlemi ile OPERA deneyi tarihe geçmiştir. Bu bilgi birikimini kullanarak planlanan yeni 

deneyler nötrinonun doğasını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Emülsiyon, deney, nötrino 

Emulsion Based Neutrino Experiments 

Abstract: The most interesting particle among subatomic particles is the neutrino. It is also called "ghost 
particle" because of its uncharged structure, very small mass, not interacting with other particles, and high 
energy. Humanity has designed many experiments to better understand the neutrino, which is abundant in the 
universe, and to reveal its properties, and most of them have been implemented. The data obtained not only 
reveal the characteristic structure of the neutrino, but many of the experiments went down in history with Nobel 
Prizes. Today, neutrinos still have many aspects that need to be illuminated, so new generation experiments are 
designed. The best known of these are modern emulsion-based neutrino experiments. These experiments carry 
and successfully use emulsion technology in their designs. Nuclear emulsion started to be used in the 1900s and 
thanks to its technology, emulsions with high spatial resolution can be produced today. In this way, it is possible 
to follow the traces of charged particles in three dimensions, to recreate them and to measure their energy. 
CHORUS, DONUT and OPERA emulsion films, which are among the new generation experiments conducted on 
emulsion-based, have placed emulsion films in front of the particle beam as a target. These experiments carried 
out data acquisition between the years 1994-2012 and completed their analysis. In terms of the size and technical 
properties of the emulsion targets used, the CHORUS experiment, the DONUT experiment with the discovery of 
tau particles in 2000 and the OPERA experiment with the observation of 5 𝜈

μ
→𝜈

𝜏 
emission have gone into history. 

New experiments planned using this knowledge will enable us to better understand the nature of the neutrino. 

 

Keywords:: Emulsion, experiment, neutrino  
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1. Giriş 

 Atom altı parçacıkların gözlemlenmesi, karakteristik özelliklerinin ortaya çıkarılması 
açısından oldukça önemlidir. Ancak atom altı parçacıkların ömürleri çok kısa oldug ̆undan normal 
s ̧artlar altında dog ̆rudan gözlemlemek mümkün deg ̆ildir, bu durum parçacıkları tespit etmeyi ve 
dog ̆asını anlamayı oldukça güç hale getirmektedir. Bu nedenle yüksek maliyetli ve geniş kapsamlı 
deneylere ihtiyaç vardır. Atomaltı parçacıklar arasında kendine has özellikleri sebebiyle en öne çıkanı 
nötrinodur. Nötrino evrende bol miktarda bulunan, oldukça nadir etkiles ̧im yapan ve salınım gibi 
oldukça eşsiz bir özelliğe sahip olan bir parçacıktır. Nötrinonun dog ̆asını anlayabilmek için birçok 
deneysel, kuramsal çalıs ̧malar gerçekles ̧tirilmis ̧tir. Bu zamana kadar, hayata geçirilen deneyler 
sayesinde, elde edilen sonuçlar nötrino hakkında belirli bir bilgi birikimi olus ̧turmus ̧tur ancak bol 
miktarda evrende yer alan ve önemli görevleri olan nötrinolar hakkında halen bilmedig ̆imiz birçok yön 
bulunmaktadır. Bu amaçla günümüzde tasarlanan özel algıçlar veya deneyler ile gerçekles ̧tirilen 
dog ̆rudan ya da dolaylı gözlemler nötrino hakkında önemli bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır. 

Günümüzde emülsiyon tekniğine dayalı parçacık algıçları, yüklü parçacık izlerinin ölçümündeki 
eşsiz uzaysal ve açısal çözünürlükleri sayesinde, parçacıkların tespiti, doğru momentum ve enerji 
ölçümlerinin yapılması ve etkileşimin yeniden oluşturulmasında önemli roller 
üstlenmektedir.1990'ların başlarında gerçekleşen güçlü tekniğin yeniden doğuşu sayesinde nükleer 
emülsiyonlar birçok parçacık fiziği deneyinde etkili bir şekilde kullanılmış ve özellikle nötrino salınım 
fiziğine, nötrino türlerinin keşfine, kütlelerinin ölçümlerine önemli katkılarda bulunmuştur. 
(Kamışcıog ̆lu, 2017; Ereditato, 2013) 

2. Emülsiyon 

 Yüklü parçacıların tespit edilmesinde kullanılan emülsiyon genellikle jelatin içine  belirli bir 
boyutta dağılmış çok sayıda gümüş bromür (AgBr) kristalinden oluşmakadır. Kullanılan jel tabaka 
önceleri plastik bazın tek yüzüne yapıştırılırken şimdilerde her iki yüzde de kullanılmaktadır. Böylece 
verim ve hassasiyeti artmıştır. Jel tabaka kalınlığı ise hedeflenen amaca göre değişmektedir. Benzer 
s ̧ekilde gümüs ̧ bromür kristallerinin çapı da deneyin amacına göre deg ̆is ̧ebilmektedir. Günümüzde 
yaklaşık 30-40 nm çapında kristal içeren emülsiyonlar üretilmekte ve deneylerde 
kullanılmaktadır.(Morishima, 2015). 

 

Şekil 2.1.Yüklü parçacıklar emülsiyondan geçerken izin oluşumu. 

Üretilen emülsiyon jel tabalakalar algıçlarda birer film olarak kullanılmaktadır. Genellikle proton 
sayısı yüksek olan ve etkileşim olasılığını artırabilecek bir materyal ile ışık görmeyecek şekilde 
paketlenmektedir. Bu paketler algıçlar içerisine demet yolu üzerine yerleştirilmektedirler. Meydana 
gelen etkileşimde oluşan yüklü parçacıklar nükleer emülsiyonun yüzeyinden geçtig ̆inde bir elektronu 
serbest bırakarak gümüs ̧ iyonunu, gümüs ̧ atomuna çevirmektedir. Olus ̧an bu gümüs ̧̧ atomları henüz 
görünmeyen bir iz olus ̧turmaktadırlar. Sonrasında nükleer emülsiyon tabakaları kimyasal bir süreçten 
geçirilir ve bu süreçte gümüs ̧̧ atomları, gümüs ̧̧ iyonlarından daha hızlı metalik gümüs ̧e dönüs ̧ür. Bu 
dönüs ̧üm gümüs ̧ atomlarının çapını artırır ve optik mikroskop tarafından görünür hale getirir. Şekil 
2.1’de anlatılan mekanizmanın görseli sunulmakta ve en sağda emülsiyon filmindeki yüklü parçacık izi 
optik mikroskop altında gösterilmektedir (Kamıs ̧cıoğlu,2017). 
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3.Emülsiyon Bazlı Deneyler 

Emülsiyon teknolojisinin uzun bir geçmis ̧i vardır. Kinoshita (Kinoshita, 1910) ve Powell (Latters, 
1946) tarafından algılayıcı olarak kullanımına ilis ̧kin ilk çalıs ̧maları 1950lerde gerçekles ̧tirilmis ̧ ve 
zamanla emülsiyon jel teknolojisi gelişmeye devam etmis ̧tir. Değişebilen içeriği, kalınlığı, parçacık 
boyutu, plaka boyutu gibi faktörlerle oldukça eknek bir teknolojisi olan emülsiyonlar 2000 yılında 
DONUT deneyi ile önemli bir keşfe imza atmışlardır. Deneyde tau parçacığı keşfedilmiştir. Ardından 
gelen CHORUS ve OPERA deneylerinde nötrino parçacığı detaylı bir şekilde inecelenmiş ve OPERA 
deneyinde 2008-2012 yılları arasına 5 tane muon nötrinosundan tau nötrinosuna salınım olayı yine 
emülsiyon filmlerinin deneyde başarı ile kullanımı sonucunda keşfedilmiştir. Bu deneylerde emülsiyon 
teknolojisinin kullanımı sırasıyla verilmektedir. 

3.1.CHORUS Deneyi 

CHORUS deneyi (CERN Hybrid Oscillation Research ApparatUS) muona nötrinosunda tau 
notrinosuna salınımı gözlemlemek için amacıyla tasarlanmıs ̧ Türk çalıs ̧ma gruplarının da yer aldığı 
uluslararası bir iş birliği deneyidir. Oluşturulan algıç, emülsiyon filmleri ve elektronik kısmın bir arada 
oldug ̆u hibrit bir yapıya sahiptir. Ortalama nötrino enerjisi 26 GeV olan CERN SPS genis ̧ band nötrino 
demeti kullanılmış ve bu demet önüne dik bir s ̧ekilde yerles ̧tirilen nükleer emülsiyon filmleri deneyde 
kullanılan ana hedeflerdir (Vyer, 1997). 

 

Şekil 3.1.CHORUS deneyinde kullanılan emülsiyon filmlerinin boyutları 

CHORUS deneyinde kullanılan emülsiyon filmleri boyutları 36x72 cm olup oldukça büyüktür ve 
böylesine büyük nükleer emülsiyonların kullanıldıg ̆ı ilk deneydir (Eskut, 1997).  Algıca yerleştirilen 
fimler çift taraflıdır ve S ̧ekil 3.1’de verildig ̆i gibi 90 μm kalınlıg ̆ındaki plastik tabanın her iki yanına 
350 μm kalınlığında nükleer emülsiyon filmlerin yerles ̧tirilmesiyle oluşturulmus ̧tur.  

CHORUS deneyi 1994-1997 arası veri alımını tamamlamış ve emülsiyonlarında 100.000'den fazla 
nötrino etkileşiminin yeri belirlenmiş, detaylı ölçümleri yapılmıştır. Ancak salınım ile ilgili bir sonuca 
ulaşılamamış fakat 𝜏 parçacıg ̆ı gibi kısa ömürlü parçacıkların bozunum s ̧emalarının olus ̧turulması 
gerçekleştirilmiştir. Deneye Japonya, İtalya, Kore ve Türkiye'den tüm büyük uluslararası emülsiyon 
grupları katılmıştır. Böylece emülsiyon tekniğini daha önce çalışmamış olan gruplar bile teknikle 
tanışmış ve gelişmine katkıda bulunmuştur. 

 

 

 

3.2.DONUT Deneyi 

Tau nötrinosu, Standart Model’deki yerini ortağı tau parçacığı 1975’de keşfedildikten sonra aldı. 
Ancak tau nötrinosuna ait etkileşimler hemen gözlenemedi. Bu etkileşimleri ölçmenin zorluğu, 𝜈

𝜏 
kaynaklarının görece azlığından ve açık bir şekilde tanımlamak için yeterince güçlü algılama 
yöntemlerinin olmamasından kaynaklanıyordu. Aynı zamanda yüklü akım etkileşimlerinde meydana 
gelen ve 𝜈

𝜏 
kaynağına ait olan tau parçacığının yaşam ömrünün oldukça kısa olması (ort. yaşam 

ömrü:2.9x10-13s) belirlenmesini zorlaştırıyordu. Bu zorluklar 2000 yılında DONUT deneyi (Direct 

Observation of Nu- Tau) tarafından 4 adet 𝜈
𝜏 

etkileşimi gözlenerek aşıldı.  
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Şekil 3.2.DONUT deneyinde kullanılan emülsiyon filmlerinin boyutları 

Deneyde emülsiyon teknolojisi başarıyla kullanılı. Şekil 3.2’de gösterildig ̆i gibi DONUT deneyinde 
boyutları 50x50 cm olan 3 farklı emülsiyon kullanılmıs ̧tır. Bir emülsiyon plaka bir materyalden oluşan 
sandviç yapılar bir araya gelerek ECC yapıları oluşturmakta ve bu yapılar algıçlara yerleştirilmektedir. 
ECC200 tip yapıda 200 μm kalınlığındaki akrilik tabanın her iki yanına 100 μm kalınlığında nükleer 
emülsiyon tabakalar bulunmakta ve aralara 100 μm kalınlığında demir plakalar yerles ̧tirilmis ̧tir. 
ECC800 tip yapısında ise akrilik taban 800 μm kalınlıg ̆a sahiptir, her iki yanına 100 μm kalınlığında 
nükleer emülsiyon tabakalar yapıs ̧tırılmış ve aralara 100 μm kalınlığında demir plakalar 
yerles ̧tirilmis ̧tir. BULK pakette ise sadece 350 μm kalınlığında nükleer emülsiyonlar nötrino hedefi 
olarak görev yapmıştır. Bu teknoloji ve teknik sonuç olarak tau parçacığının keşfini sağlamış ve 
emülsiyon teknolojisinin başarısını bir kez daha kanıtlamıştır(DONUT Collab, 2008). 

3.3.OPERA Deneyi 

OPERA (The Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) deneyi Türkiye’den emülsiyon 
gruplarının da katıldığı uluslararası bir proje olup nötrino etkiles ̧imleri ve salınımları hakkında önemli 
sonuçlara ulas ̧mıştır. 

Deneyde kullanılan emülsiyon plakalar plastik bir tabakanın her iki yanına yerleştirilmiş emülsiyon 
jel bölümden oluşmaktadır. Şekil 3.3’de gösterildiği gibi, CHORUS deneyine göre kullanılan emülsiyon 
tabakası daha ince ve plastik tabaka daha kalındır. OPERA deneyi de CHORUS deneyi gibi elektronik 
ve emülsiyon algıçların birarada kullanıldığı hibrit bir yapıya sahiptir. Deney 1,25 kt'luk toplam kütleye 
sahip olup emülsiyon plakalar ana hedefi oluşmaktadır. 

 

Şekil 3.3.OPERA deneyinde kullanılan emülsiyon filmlerinin boyutları 

Ana hedef bulut odası tekniği adı verilen plastik bir kutu içerisine 57 adet nükleer emülsiyon ile 
56 adet kurs ̧un plakaların sandviç gibi yerles ̧tirilmesi ile olus ̧turulmus ̧tur. Deneyde bu paketlerden 
15000 tane kullanılmış olup bu özellikleri ile OPERA s ̧imdiye kadarki en genis ̧ nükleer emülsiyon 
algıcına sahiptir. Veri alımı sonucu 19.505 etkileşim kaydedilmiş ve 5 tane muon nötrinosundan tau 
nötrinosuna salınım görünür modda tespit edilmiştir. Böylece emülsiyon teknolojisi parçacık fiziğinde 
özellikle de nötrino fiziğinde önemli sonuçlara ulaşılmasını bir kez daha sağlamıştır(OPERA Collab, 
2018). 

4. Tartışma ve Sonuç 

Emülsiyon jel teknolojisi yaklaşık 100 yıl önce kullanılmaya başlanmış ve araştırma geliştirme 
çalışmaları sayesinde günümüzde bir çok alanda başarı ile kullanılmaktadır. Nükleer emülsiyon filmleri 
parçacık fizig ̆inde her zaman aktif olarak yer almıs ̧ bu nedenle nötrino deneylerinde önemli bir yeri 
vardır. Ancak sadece nötrino değil günümüzde uzaydan gelen parçacıkların araştırılmasında 
kullanılmak üzere balon deneylerinde, Mısırdaki piramitlerin gizli yerlerinin keşfinde ve sağlık 
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alanında yaygın bir şekilde emulsiyon filmleri kullanılmaktadır. Teknolojisinin bir çok alana 
uyarlanabilmesi, gelişmeye açık olması sayesinde daha hassas, çözünürlüğü daha yüksek emülsiyon 
filmler üretilmekte ve kullanılmaktadır. Bu gelis ̧meler parçacık fizig ̆ine teorik ve deneysel yönden 
ciddi katkılar sag ̆lamaktadır. Parçacık fiziği açısından emülsiyon jel teknig ̆inin en önemli özellig ̆i mikro 
metrik çözünürlüg ̆ü sayesinde yüklü parçacıkları izlemeye ve gözlemeye olanak sag ̆laması ve teknig ̆in 
sürekli gelis ̧tirilebilir olmasıdır. Böylece tau parçacıg ̆ı gibi çok kısa ömürlü parçacıkların tespit 
edilmesinde çok faydalıdır. Bu sayede nötrino bas ̧ta olmak üzere birçok atom altı parçacıg ̆ın dog ̆asını 
kes ̧fetmemizde ve teorik çalışmaların desteklenmesinde rolü büyüktür. Günümüzde tasarlanan yeni 
deneylerde yine emülsiyon bazlı teknolojiye sahip olmaya devam etmektedir. Henüz tasarım 
aşamasında olan SHIP deneyi, karanlık maddeyi, nötrino salınımlarını ve evrendeki tam baryon 
asimetrisinin kökeni hakkındaki sorulara cevap vermeyi hedeflemekte bunu yaparken de emülsiyon 
teknolojisini kullanmayı hedeflemektedir. Tasarlanan her deney bir önceki deneyin tecrübe ve 
sonuçları üzerine kurulduğundan elde edilecek sonuçlar şimdiden heyecan vericidir. Bu alandaki 
çalışmaların desteklenmesi, araştırma gruplarının artması ve araştırma-geliştirme çalışmalarının 
hızlanması ile parçacık fizig ̆inde daha kapsamlı bilgiye ulas ̧ılmasının hedeflenmesi tüm dileg ̆imizdir.  
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Emülsiyon Bazlı Nötrino Deneylerinde Çokluk Dağılımları 
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Özet: Bir etkileşim sonucu ortaya birçok parçacık çıkabilmekte ve etkileşimin türüne göre bu parçacıklar 
aynı veya farklı türden olabilmektedir. Birçok etkileşimin varolduğu durumlarda her etkileşim tek başına analiz 
edilir ve çıkan parçacık sayıları çokluk olarak ifade edilmektedir. Özellikle çok parçacıklı sistemlerde yüklü 
parçacıkların çokluğu etkileşimin dinamiklerini yansıtan önemli bir global parametredir. Bu nedenle bu zamana 
kadar kozmik ışınlar, sabit hedef, çarpıştırıcı ve nötrino etkileşimleri gibi birçok deneyde çalışılmıştır. Bu veriler 
Monte Carlo (MC) etkileşim üreteçlerinde kullanılan parçacık üretim modellerini geliştirmek için oldukça 
yararlıdır. Çokluk dağılımları proton etkileşiminin incelendiği deneyler sayesinde literatürde yeterli miktarda 
bulunurken nötrino etkileşimleri için çokluk dağılımı oldukça azdır. Bu amaçla, nötrino etkileşimlerinin test 
edildiği emülsiyon bazlı CHORUS, DONUT ve OPERA deneylerindeki çokluk dağılımları incelenmiştir. Bu deneylerin 
ortak yönü hedef kısmında emülsiyon teknolojisini kullanmalarıdır. Nükleer emülsiyon teknolojisi 1900’lü 
yıllardan bu yana başarı ile kullanılmaktadır. Yüksek uzaysal çözünürlüğü sayesinde yüklü parçacıkların izlerini 
takip etmek, enerjilerini hesaplamak, momentumlarını ölçmek mümkündür. Bu sayede oluşturan çokluk 
dağılımları etkileşim hakkında çok önemli bilgiler sunmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Emülsiyon, çokluk dağılımı, nötrino. 

 

Multiplicity Distributions in Emulsion Based Neutrino Experiments 

Abstract: Many particles can arise as a result of an interaction and these particles can be of the same or 
different types depending on the type of interaction. In cases where many interactions exist, each interaction is 
analyzed individually and the number of resulting particles is expressed as a multiplicity. Especially in multi-
particle systems, the multiplicity of charged particles is an important global parameter reflecting the dynamics 
of the interaction. For this reason, many experiments such as cosmic rays, fixed target, collider and neutrino 
interactions have been studied up to now. These data are useful for improving particle production models used 
in Monte Carlo (MC) generators. While the multiplicity distributions are found in sufficient amounts in the 
literature thanks to the experiments examining the proton interaction, the multiplicity distribution for neutrino 
interactions is very rare. For this purpose, multiplicity distributions in emulsion-based CHORUS, DONUT and 
OPERA experiments in which neutrino interactions were tested were investigated. These experiments using the 
target of the emulsion technology in common. Nuclear emulsion technology has been used successfully since the 
1900s. To follow the tracks of charged particles due to its high spatial resolution, to calculate the energy, it is 
possible to measure the momentum. In this way, the multiplicity distributions offers very important information 
about interactions. 

Keywords: Emulsion, multiplicity, neutrino.  
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1. Giriş 

Günümüzde atom altı parçacıkları incelemek, karakteristik özelliklerini ortaya çıkarmak için 
birçok uluslararası proje ve çeşitli iş birlikleri oluşturulmakta ve geniş çaplı büyük malıyetli deneyler 
ile araştırmalar yürütülmektedir. Atom angstrom boyutunda iken çekirdek femtometre boyutunda 
olup bu boyuttaki parçacıkları hem incelemek için yüksek enerjilere ihtiyaç vardır. Günumüze kadar 
elde edilen bilgi birikimine bakıldığinda artık maddenin en küçük yapı tas ̧ının atomlar olmadığını 
biliyoruz. Binlerce fizikçinin uzun yıllar çalıs ̧maları sonucu elde ettikleri kuramları, bulus ̧ları ve 
yapılan deneyler maddenin temel yapısına dikkat çekici sonuçlar getirmis ̧tir. Buna göre evrendeki her 
s ̧eyin, dört temel kuvvet tarafından yönetilen ve temel parçacıklar denilen az sayıda temel yapı 
tas ̧ından olus ̧tug ̆u bulunmus ̧tur. Bu parçacıkların ve kuvvetlerin birbiri ile nasıl ilişkili oldug ̆una dair 
en iyi açıklama ise parçacık fizig ̆inin Standart Modeli’nde verilmis ̧tir. 1970’li yılların bas ̧ında 
geliştirilen bu model ile parçacık fizikçileri, bir dizi teori, yeni kavram ve ilkeleri kullanarak maddenin 
temel yapısını tanımlamıs ̧lardır. Yıllar geçtikçe, bu model birçok deneysel sonucu bas ̧arılı bir şekilde 
açıklamış ve tahmin etmis ̧tir. Bugün ise iyi test edilmis ̧ bir fizik teorisi olarak kabul edilmektedir. 
(Weinberg,1995; Altarelli, 2005; Kamışcıog ̆lu,2017)  

1954 yılında Cenevre yakınlarındaki Fransa-İsviçre sınırında kurulan CERN laboratuvarı ile atom 
altı dünya farklı bir boyut kazandı. Çoğu teorik olarak ispat edilmieş olsa bile deneysel olarak 
gözlenememiş olan parçacıklar CERN’de tasarlanan ve hayata geçirilen deneyler ile ispatlanmaya 
başladı. Böylece birçok keşif peşpeşe yapıldı. 

Devam eden veya bitmiş olan büyük iş birliği deneylerinde birçok bilim insanı deneyin inşasindan 
analizine kadar yer almaktadır. Her biri deneye göre değişse de oldukça uzun bir sürede analizler ile 
belirlenen hedefe ulaşılmaya çalışılır. He bir deneyde alınan veriler, iş birliği tarafından geliştirilen 
programlar ile detaylı analizden geçirilir ve çoğu zaman sonuçlar gözle doğrulanır. Deneyler genelde 
yüksen enerjilerde sabit veya hareketli bir hedefle çarpışma şeklinde olup sonuçta elde edilen bir 
etkileşimdir. Veri analizi yapan kişiler bu etkileşimi bilgisayar ortamından yeniden oluşturur ve gerekli 
incelemeleri yapmaktadır. Meyadan gelen bir etkileşim ortaya çıkan parçacıklar, parçacıklarıne 
enerjileri, parçacıkların türleri, saçılma açıları, yüklü parçacık sayısı gibi veriler oldukça önemli olup 
etkileşimin dinamiğini yansitmaktadır. Bu veriler sonrasında tablo veya şekil ile sunulup meydana 
gelen etkileşimi yansıtmaktadır. Görüldüğü üzere bir etkileşimde birçok parametre bulunmaktadır. 
Bunlar arasında yüklü parçacıkların çokluk dağılımı, etkileşimlerdeki çok parçacıklı üretim 
dinamiklerini incelemek için çok önemli bir parametredir. Meydana gelen olaydakı yüklu parçacıkların 
elde edilmesi ile oluşturulan bu dağılım mekanizma hakkında önemli bilgiler sağladığı için bugüne 
kadar sabit hedef, kozmik ışınlar, çarpıştırıcı ve nötrino deneyleri gibi birçok deneyde çalışılmıştır. 
Ayrıca bu veriler, parçacık üretim modellerinin ayarlanması açısından Monte Carlo olay oluşturucuları 
için çok faydalıdır (Kamıs ̧cıog ̆lu, 2021) 

Ancak yüklü parçacıkların elde edilmesi kolay bir iş değildir. Bu parçacıkları takip edebilmek, 
enerjilerini hesaplamak, türlerini belirlemek gerekmekte ancak bu şekilde etkileşim hakkında bir 
sonuca varılabılmektedir. Bu hesaplamalar yüksek bir teknoloji ve maliyet içermektedir. Fakat 
1900’lerde geliştirilen emülsiyon jel teknolojisi bu hesaplamaları oldukça kolay ve az maliyet ile 
yapabilmektedir. 

2. Emülsiyon Jel Teknolojisi 

Parçacık fizig ̆indeki keşiflere ve araştırmalarda nükleer emülsiyonun önemli bir yeri olmasının 
sebebi sahip oldug ̆u avantajlarıdır. Öncelikle nükleer emülsiyon içinden geçen yüklü parçacıkların 
sürekli ve kalıcı kaydını sağlayabilmektedir. Ayrıca emülsiyon ucuz, hafif bir malzemedir ve balonla 
bile tas ̧ınabildig ̆inden kozmik çalıs ̧malar için oldukça uygundur. Emü siyonun yog ̆unlug ̆u yaklas ̧ık 3.44 
g cm3

 

deg ̆erinde olup, havadan en az 1000 kat daha fazla durdurma gücüne sahiptir. Böylece kısa 
ömürlü, karasız ve yüksek enerjili birçok parçacık bozunuma ug ̆ramadan önce nükleer emülsiyon 
içinde tespit edilebilmekte ve bozunum s ̧emaları çalışılabilmektedir (Arora, 2013; Asada, 2017). 
Nükleer emülsiyonu yüksek hassasiyetli bir algıç haline getiren onu olus ̧turan materyaller ve 
teknolojisidir.  

Nükleer emülsiyon aslında gümüs ̧ bromür kristallerinden olus ̧maktadır. Kristalleri içeren jel 
tabakanın büyüklüg ̆ü ve gümüs ̧ bromür kristallerinin büyüklüg ̆ü de deneyin amacına göre 
deg ̆is ̧ebilmektedir. Günümüzde yaklas ̧ık 30-40 nm çapında kristal içeren emülsiyonlar üretilmekte ve 
çeşitli deneylerde kullanılmaktadır. Bu boyutlar araştırma-geliştirme çalışmaları devam ettiği sürece 
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daha da küçülecek, daha hassas, çözünürlüğu çok daha yüksek emülsiyonlar üretilecekir. (Kamıscıoglu 
Ç, 2020) 

Emülsiyon jel teknolojisi yüklü parçacıklara duyarlıdır eğer yüklü bir parçacık nükleer 
emülsiyonun jel tabakasindan geçerse bir elektronu serbest bırakarak gümüs ̧ iyonunu, gümüs ̧ atomuna 
çevirmektedir. Bu arada meydana gelen bu gümüs ̧̧ atomları henüz görünmeyen bir iz 
olus ̧turmaktadırlar. Ardından lagıçtan çıkarılarak nükleer emülsiyon tabakaları kimyasal bir süreçten 
geçirilir ve bu süreçte gümüs ̧̧ atomları, gümüs ̧̧ iyonlarından daha hızlı metalik gümüs ̧e dönüs ̧ür. Bu 
dönüs ̧üm gümüs ̧ atomlarının çapını artırır ve böylece optik mikroskop tarafından görünür hale getirir. 
Optik mikroskoplar ise emülsiyon filmlerini yaklaşık 3𝜇m’lik tabakalar şeklinde tarar ve bu görüntüleri 
birleştirerek oluşan ize ulaşır. 

 

Şekil 2.1.Emülsiyon filmi ve tarama mikroskobu (OPERA deneyine ait) 

Şekil 2.1 de de gösterildiği üzere emülsiyon filmleri tek tek tarama mikroskobu ile taranmakta 
ardından etkileşimin meydana geldiği yer ve koordinatları dikkate alinarak yeniden oluşturulmaktadır. 

3.Emülsiyon Bazlı Deneyler 

Emülsiyon jel teknolojisi yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğu için bir çok deneyde 
kullanılmış ve halen kullanılmaya devam etmektedir. Günümüzde yeni nesil deneylerden CHORUS, 
DONUT ve OPERA daha çok nötrino parçacığına odaklanmış ve önemli sonuçlara ulaşmışlardır. 1994-
2012 yılları arası veri alımı ve analizi yapmiş olan bu deneylerde emülsiyon teknolojisi kullanılarak 
önemli keşifler gerçekleştirilmiştir. 2000 yılında DONUT deneyi ile tau parçacığının keşfi, OPERA 
deneyinin 5 tane muon nötrinosundan tau nötrinosuna salınım olayının keşfi emülsiyon filmlerinin 
başarı ile kullanımı sonucunda meydana gelmiştir. Sırasıyla deneyler verilmektedir. 

3.1.CHORUS Deneyi 

CHORUS deneyi (CERN Hybrid Oscillation Research ApparatUS) muona nötrinosunda tau 
notrinosuna salınımı gözlemlemek için amacıyla tasarlanmıs ̧ Türk çalıs ̧ma gruplarının da yer aldığı 
uluslararası bir is ̧ birlig ̆i deneyidir. 

 

Şekil 3.1.CHORUS deneyinde elde edilen çokluk dağılımları 
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Deney, 1994-1997 yılları arasında veri alımını tamamlamış ve emülsiyon filmlerinde 100.000'den 
fazla nötrino etkileşiminin yeri belirlenmiştir. Bu etkileşim grubu içerisinden 496 etkileşim seçilmiş ve 
bu grup üzerinde çokluk çalışması yapımiştir. Elde edilen sonuçlara göre CHORUS hibrit algıcı ile 
ölçülen bir nükleer emülsiyon hedefinde yüksek enerjili yüklü-akım nötrino etkileşimlerinde üretilen 
yüklü parçacık çokluklarının bir çalışması yayınlanmıştır. (chorus) Belirlenen bu grup yüklü akım 
etkileşmelerini içermekte, muon izinin yeri belirlendiğı etkileşimlerdir. Buna göre Şekil 3.1’de verilen 
grafik, etkileşim sayısına karşılık çokluk dağılımını gösterir. Bu dağılıma göre her etkileşimde ortalama 
3 tane yüklü parçacık meydaya gelmiş diyebiliriz. Çok parçacıklı üretim süreçlerinde, yüklü 
parçacıkların çokluğu, etkileşimin dinamiklerini yansıtan önemli bir parametredir. Farklı 
fenomenolojik ve teorik modeller ile test edilebilir bu nedenle, çeşitli teknikler ve farklı parçacık 
ışınlarıyla deneylerde çokluklar incelenmiştir. Bu tür veriler aynı zamanda Monte Carlo olay 
oluşturucularındaki etkileşim modellerinin ayarlanmasında oldukça faydalıdır (CHORUS Collab, 2007). 

3.2.DONUT Deneyi 

DONUT deneyi 𝜈
𝜏 

yüklü akım etkiles ̧melerini incelemek üzere tasarlanmış bir deneydir. 1997 

yılının yaz aylarında kısa bir süre içerisinde tamamlanan DONUT deneyi ise aynı yıl veri alımını da 
gerçekles ̧tirmis ̧ ve emülsiyon hedefte 578 nötrino etkiles ̧iminin yeri belirlenmis ̧tir. Tahmini 1.5 olay 
arka planı ile 9 𝜈

𝜏 
etkiles ̧imi gözlenmis ̧tir. Bu sonuçlar, parametreler arasındaki ilişkileri içeren çok 

deg ̆is ̧kenli bir analiz yöntemi kullanılarak elde edilmis ̧tir ve böylece DONUT deneyi, 2000 yılında tau-
nötrino'nun kes ̧fini tüm dünyaya duyurmus ̧tur (Kodama, 2008). 

 

Şekil 3.2.DONUT deneyinde elde edilen çokluk dağılımları 

Buna göre Şekil 3.2’de verilen grafik, DONUT deneyi içın etkileşim sayısına karşılık çokluk 
dağılımını gösterir. Bu dağılım 578 adet etkileşimin analizi sonucu elde edilmiş olup göre her 
etkileşimde ortalama 3 tane yüklü parçacık meydaya gelmiştir. Çok parçacıklı üretim süreçlerinde, 
yüklü parçacıkların çokluğu, etkileşimin dinamiklerini yansıtan önemli bir parametredir. Farklı 
fenomenolojik ve teorik modeller ile test edilebilir bu nedenle, çeşitli teknikler ve farklı parçacık 
ışınlarıyla deneylerde çokluklar incelenmiştir. Bu tür veriler aynı zamanda Monte Carlo olay 
oluşturucularındaki etkileşim modellerinin ayarlanmasında oldukça faydalıdır(DONUT Collab, 2008). 

3.3.OPERA Deneyi 

OPERA (The Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) deneyi 𝜈
μ 

→ 𝜈𝜏 salınımını 

dog ̆rudan gözlemlemek amacıyla tasarlanmış̧, Türk aras ̧tırma gruplarının da yer aldığı uluslararası bir 
nötrino salınım projesidir.  

2008-212 yılları arası veri alımını tamamlayan OPERA deneyi  hedef referans hacminde 19.505 
nötrino etkileşimi kaydetti. Mevcut ölçüm için, müon spektrometresi tarafından tanımlanan negatif 
yüklü bir müon ile kurşunda meydana gelen 818 olaydan oluşan tarafsız bir alt örnek, hedefteki iz ve 
tepe parametrelerini ölçmek için seçilmiştir. Buna göre Şekil 3.3’de verilen grafik, OPERA deneyi içın 
etkileşim sayısına karşılık çokluk dağılımını göstermektedir. Bu dağılım 818 adet etkileşimin analizi 
sonucu elde edilmiş olup  göre her etkileşimde ortalama 2 tane yüklü parçacık meydaya gelmiştir. 
Yüklü parçacıkların çokluğu, etkileşimin dinamiklerini yansıtan önemli bir parametredir. Bu parametre 
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farklı fenomenolojik ve teorik modeller ile test edilebilir bu nedenle, çeşitli teknikler ve farklı 
parçacık ışınlarıyla deneylerde çokluklar incelenmiştir. Bu tür veriler aynı zamanda Monte Carlo olay 
oluşturucularındaki etkileşim modellerinin ayarlanmasında oldukça faydalıdır(OPERA Collab, 2018). 

 

Şekil 3.3.OPERA deneyinde elde edilen çokluk dağılımları 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalıs ̧mada 1994-2012 yılları arasında aktif çalışmıs ̧ olan CHORUS, DONUT ve OPERA 
Deney’lerinde elde edilmiş olan çokluk dağılımları incelenmiştir. Veriler deney grupları tarafından  
analiz edilmis ̧ çes ̧itli seçimlerden geçirilerek saf bir alt grup olus ̧turulmus ̧tur. Yüklü parçacık 
etileşimlerine ait olan çokluk dağılımları grafikler ile sunulmus ̧tur. Özellikle çok parçacıklı sistemlerde 
yüklü parçacıkların çoklug ̆u etkiles ̧imin dinamiklerini yansıtan önemli bir global parametredir. Bu 
nedenle bu zamana kadar kozmik ıs ̧ınlar, sabit hedef ve çarpıs ̧tırıcı gibi bir çok deneyde çalıs ̧ılmıştır. 
Bu veriler Monte Carlo (MC) etkiles ̧im üreteçlerinde kullanılan parçacık üretim modellerini gelis ̧tirmek 
için oldukça yararlıdır. 
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Özet: Günümüzde sorduğumuz sorular, en küçük nesneler, kuarklar, leptonlar ayar bozonları ve 
bunların çok ötesindeki Higgs bozonu ile ilgilidir. Gerçekte kütleyi tanımlama isterken cevaplanmak 
istenilen soru “kütlenin kaynağı nedir?” sorusudur. Bu soru atom alti dünyada oldukça önem 
taşimaktadır. Çünkü parçacık fiziğinde kutlesi olmayan ancak enerji taşiyabilen parçacıklar 
mevcuttur. Bu durum bir ikilik oluşturmaktadır. Parçacık fiziği, eski çağlardan beri büyük toplam 
nesneleri tanımlamada bize çok iyi hizmet eden kütle kavramının farklı yeni bir kavrama dönüşmesini 
önermektedir.1964'te fizikçiler, temel parçacıkların kütlelerini nasıl kazandıklarını hala tam olarak 
açıklayamıyorlardı. Var olan modellerin parçaları ve bunlarla ilişkili denklemler yalnızca kütlesiz 
parçacıklar üretirken, hemen hemen tüm parçacıkların kütleye sahip olduğu iyi biliniyordu. 1964’te 
birkaç teorisyen, o sırada güçlü etkileşimle ilişkili bir bozon olduğu düşünülen şey üzerine bir görüş 
sunmanın bir yolunu arıyordu. Bunu yapmak için, Brout-Englert-Higgs mekanizması adı altında bugün 
bilinen bir matematiksel formalizm geliştirdiler ve bu onu öneren ilk üç kişinin ismini taşımaktaydı. 
Yeni bir parçacığın varlığından açıkça söz eden ilk kişi Peter Higgs oldu ve yıllar sonra 4 Temmuz 
2012'de, CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki ATLAS ve CMS deneyleri, 125 GeV civarında kütle 
bölgesinde yeni bir parçacık gözlemlediklerini açıkladılar. 8 Ekim 2013 tarihinde, Nobel fizik ödülü, 
François Englert ve Peter Higgs'e "atom altı parçacıkların kütlesinin kökenini anlamamıza katkıda 
bulunan bu mekanizmanın teorik keşfi için ortaklaşa verildi. 

Anahtar Sözcükler: Kütle, Higgs, Standart Model 

 

Discovery of the Higgs Boson 

Abstract: The questions we ask today relate to the smallest objects, quarks, leptons, gauge 
bosons, and the Higgs boson far beyond them. When trying to define mass in reality, the question 
asked to answer is "what is the source of mass? is the question. This question is very important in the 
subatomic world. Because there are particles in particle physics that have no mass but can carry 
energy. This situation creates a duality. Particle physics proposes that the concept of mass, which 
has served us so well in describing large total objects since ancient times, evolves into a different 
new concept.In 1964, physicists still could not fully explain how elementary particles acquire their 
mass. While parts of existing models and their associated equations produce only massless particles, 
it was well known that almost all particles have mass. In 1964, several theorists were looking for a 
way to present an opinion on what was then thought to be a boson associated with strong interaction. 
To do this, they developed a mathematical formalism known today under the name of the Brout-
Englert-Higgs mechanism, bearing the names of the first three who proposed it. Peter Higgs was the 
first to publicly mention the existence of a new particle, and years later on July 4, 2012, ATLAS and 
CMS experiments at CERN's Large Hadron Collider announced that they observed a new particle in the 
mass region around 125 GeV. On October 8, 2013, the Nobel prize in physics was jointly awarded to 
François Englert and Peter Higgs for the theoretical discovery of this mechanism that "contributes to 
our understanding of the origin of the mass of subatomic particles”. 

Keywords: Mass, Higgs, Standard Model.  
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1. Giriş 

Antik çağlardan bu yana insanlık evreni anlama ve tanımlamak için çeşitli fikirler öne 
sürmüşlerdir. En eski fikirler arasında Platon'un tanımladığı şekliyle klasik unsurlar vardır: "hava", 
"ateş", "toprak",”su" ve ayrıca tüm evreni dolduran bir “eter” olduğu düşünülmekteydi. Maddenin 
doğasına ilişkin bu görüşlerde evrenin bu bileşenlerden oluştuğu ancak maddenin iç doğasıyla ilgili 
soruları cevapsız bıraktığı görülmektedeydi. Antik çağlarda yaşamış olan filizofların bakış açıları 
oldukça moderndi ve evreni tanımlarken farklı görüşler ileri sürmüşlerdi. MÖ 470 ile MÖ 370 arasında 
yaşamış ve insanlık tarihinin en ileri düşünürlerinden biri olan Atinalı Demokritos günümüzde “modern 
bilimin babası” olarak kabul edilmektedir. Democritus, maddenin temel bileşenlerini (bölünemez) 
“atomlar” olarak adlandırmıştır. O zamanlar elbette Democritus'un hipotezini test etmek ve 
doğrulamak için mikroskopları veya parçacık hızlandırıcıları yoktu ancak gerçekte modern bilimin ilk 
adımları atılmıştı.  

Bugün sorduğumuz sorular en başta ‘kütlenin kökeni nedir?’, “maddenin temel bileşenlerini ve 
kütlelerini, kontrol eden ve şekillendiren nedir?” gibi sorulardır. Kütle madde miktarının bir ölçüsü 
olup “madde miktarı” olarak “kütle” kavramı, astronomik ölçeklerden biyoloji ve kimyadaki en küçük 
nesnelere kadar günlük ölçekte karşılaştığımız her şey için geçerli bir kavramdır. Örneğin; bir su 
molekülünün kütlesi 0.000000000000000000000000029 kg yani 2.988× 10-26 kg olarak hesaplanabilir. 
Ya da Saturn gezegeninin kütlesi 56800000000000000000000000000 kg yani 5.68 x 1026 kg ile 
verilmektedir (Leon,2013). 

2. Kütle 

Fizikçiler 1964'te temel parçacıkların kütlelerini nasıl kazandıklarını hala tam olarak 
açıklayamamışlardı. Var olan modellerin parçaları ve bunlarla ilişkili denklemler yalnızca kütlesiz 
parçacıklar üretirken, hemen hemen tüm parçacıkların kütlesi olduğu iyi biliniyordu (yalnızca fotonlar 
ve gluonların kütlesi yoktur). Kütlenin önemi çok büyüktür çünkü tüm temel parçacıkların temel bir 
özelliğidir. Ama yıllar içinde kütle hakkında yeni şeyler öğrendik. Örneğin, kütle ve enerji birbirine 
bağlantılı olabilirdi. Bu, Einstein'ın görelilik kuramından çıkan ve onun ünlü formülü E = mc2 ile 
verilmekteydi. 

Yirminci yüzyılın başlarında, yeni kuantum fiziği yasaları ile Demokritos'un atomlarının doğası 
nihayet anlaşıldı. Fizik daha sonra doğanın en kısa mesafelerine keşifsel bir inişe başladı. Bu, bir dizi 
küçük Rus oyuncak bebeği matruşkanın açılmasına benzetilebilir.  

İlk bebek açıldığında: Atomun içinde ne var? Cevap: Atom çekirdeği atomun çekirdeğinde 
bulunur ve elektronlar onun etrafında döner, Güneş sistemindeki gezegenler gibi.  

İkinci bebek açıldığında: Atom çekirdeğinin içinde ne var? Cevap: Atomun çekirdeği, güçlü 
kuvvetle birbirine sıkıca bağlı proton ve nötronlardan oluşur.  

Üçüncü bebek açıldığında: Güçlü kuvvete ne sebep olur? Cevap: Bu, Yukawa'nın teorisinde 
anlatıldığı gibidir, protonlar ve nötronlar arasındaki π mezonlarının değişimidir.  

Dördüncü bebek açıldığında: Peki protonların, nötronların ve π mezonlarının içinde ne var? 
Cevap: "Kuarklar" adı verilen parçacıklar ve bunlar "gluonlar" tarafından bir arada tutulmaktadır.   

Şu an bilinen en küçük bebeğimizde, antiparçacıları ile beraber 6 kuark, 8 gluon, 6 lepton, 4 
ayar bozonu ve graviton bulunmaktadır. Bu parçaciklar en temel parçacıklardir ve ayırt edilebilir bir 
iç yapıları yoktur. Aslında doğanın alfabesi olarak nitelendirilebilir. Aynı bir sesi çikartmak için 
kullanılan notalar gibi bu temel parçaciklar evrenin inşasında görev almaktadır (Leon, 2013; Lisa 
Randall, 2013). 

Görüldüğü üzere günümüzde maddenin en küçük yapı tas ̧ının atomlar olmadıg ̆ını biliyoruz artık. 
Binlerce fizikçinin uzun yıllar çalışmaları sonucu elde ettikleri kuramları, bulus ̧ları ve yapılan deneyler 
maddenin temel yapısına dikkat çekici sonuçlar getirmiştir. Buna göre evrendeki her s ̧eyin, dört temel 
kuvvet tarafından yönetilen ve temel parçacıklar denilen az sayıda temel yapı taşından olus ̧tug ̆u 
bulunmus ̧tur. Bu parçacıkların ve kuvvetlerin birbiri ile nasıl ilişkili oldug ̆una dair en iyi açıklama ise 
parçacık fizig ̆inin Standart Modeli’nde verilmis ̧tir. 1970’li yılların bas ̧ında gelis ̧tirilen bu model ile 
parçacık fizikçileri, bir dizi teori, yeni kavram ve ilkeleri kullanarak maddenin temel yapısını 
tanımlamışlardır. Yıllar geçtikçe, bu model birçok deneysel sonucu bas ̧arılı bir s ̧ekilde açıklamıs ̧ ve 
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tahmin etmis ̧tir. Bugün ise iyi test edilmis ̧ bir fizik teorisi olarak kabul edilmektedir. (Weinberg, S. 
1995, Altarelli, G. 2005)  

Bugün sorduğumuz soruların en temeli, en küçük nesneler aslında atomun çok ötesindeki 
nesneler, kuarklar, leptonlar ve ayar bozonları, Higgs bozonu ve bunların arkasında yatan fizik ile 
ilgilidir. Aslında burada en küçük nesnelerden oluşan yeni bir dünya keşfedilmektedir. Bu keşif ise bu 
yüzyılda yapılmaktadır. 

3.Higgs Bosonu’nun Keşfi 

1964’te, birkaç teorisyen, o zamanlar güçlü etkileşimle ilişkili bir bozon olduğu düşünülen Tablo 
3.1'de görebildiğimiz fotona bir kütle kazandırmanın bir yolunu arıyordu. Bunu yapmak için ilk üç 
kişinin isimlerini taşiyan Brout-Englert-Higgs mekanizması adı altında bilinen bir matematiksel 
formalizm geliştirdiler. Bu teorisyenler, daha önce geliştirilmiş olan bir teoriye kendi katkılarını 
eklemiştlerdir. Öncelikle ‘Higgs bozonunun adı, Brout-Englert-Higgs mekanizması hakkında bir makale 
yayınlayan ilk kişi olduğu için değil, makalesi başlangıçta reddedildiği için Peter Higgs'in onuruna 
verildiğini belirtmeliyiz. 1964’de üç grup birbirinden bağımsız olarak aynı konu üzerinde çalışıyordu. 
Elde ettikleri sonuçları çeşitli dergilere gönderen teorisyenlerin aralarında birkaç ay fark vardı. Bir 
editör, Peter Higgs'in makalesini somut tahminlerin eksikliği nedeniyle reddetmiş ve sonuç olarak bu 
makalenin hiçbir bilimsel ilgi alanı olmadığını beyan etmişti. Peter Higgs, bu kez önerdiği 
mekanizmanın yeni bir bozonun varlığını ima ettiğini belirtmeye özen göstererek makalesini başka bir 
yere yeniden gönderdi. Böylece yeni bir parçacığın varlığından açıkça bahseden ilk kişi oldu. Bu 
nedenle parçacık “skaler bozon” veya “H bozonu” olarak değil, “Higgs bozonu” olarak üne 
kavuşmuştur.  

Tablo 3.1 
Bozon özellikleri 

Bozon Kütle (GeV) Elektrik Yükü 

W+ 80.4 +1 

W- 80.4 -1 

Z0 91.2 0 

Foton 0 0 

CERN’e (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) ait olan ve LHC olarak bilinen Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısı, Cenevre yakınlarında yer alan büyük bir halka olup, Dünya Gezegenindeki en 
güçlü parçacık hızlandırıcısıdır. CERN maddenin iç yapısı ve davranışına ilişkin temel araştırmalar 
yürüten Dünya'daki en büyük fizik laboratuvarıdır.  Burada yer alan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı şimdiye 
kadar elde edilen atom altı parçacıklar arasındaki en enerjik çarpışmaları gerçekleştirmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında Dünya’nin en büyük, en hassas ve çozünürlüğü en yüksek mikroskobu demek yanlış 
olmaz (Jim, 2012; LHC-higgs. (2021). 

4. Higgs Bozonun Benzetmesi 

Higgs alanı, temel parçacıklara kütle kazandırmaktan sorumlu bir alandır. Bu keşif ile kütlesi 
olmayan parçacıların alan ile etkileşmedikleri bulunmuştur. Higgs bozonu ise bu alanla ilişkili bir 
parçacıktır. İngiltere Bilim Bakanı William Waldegrave, Higgs alanını ve Higgs bozonunu halka 
açıklamanın en iyi yolunu bulan fizikçiyi ödüllendireceğini duyurdu. Bunun üzerine University College 
London'dan fizikçi David Miller, bir analoji ile Waldegrave'in ödülünü kazandı. Bunu yapmak için yoğun 
bir kokteyl partisini anlattı. 
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Şekil 4.1.Higgs alanının benzetimi (Analoji, (2021). 

David Miller hazırladığı analijide Şekil 4.1’de verilen bir kokteyl partisini anlattı. Birçok insanın 
olduğu ve ortama yayıldığı bir parti var. Bu insanlar hep beraber Higgs alanını temsil etmekteler. Eğer 
ortama ortalama bir insan girerse kalabalığın içinde kolaylıkla dolaşabilir. Ancak daha popüler bir kişi, 
odaya girer girmez insan kalabalığına maruz kalacak ve geçişi daha zor hale getirecektir. Bu örnekte, 
partideki bireyler Higgs alanını temsil eder ve kalabalığın içinden geçen insanlar, alanın kütle verdiği 
parçacıkları temsil eder. İlgilenen konuklar tarafından önemli ölçüde engellenen bir kişi, Higgs alanı 
tarafından büyük bir kütle verilen bir parçacık gibi davranmaktadır. Anlaşılacağı üzere Miller'ın 
benzetmesi şimdiye kadar yapılanlar arasında en iyisidir (Analoji, 2021). 

5. Tartışma ve Sonuç 

4 Temmuz 2012'de, Cenevre yakınlarındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (LHC) iki büyük LHC 
deneyi olan CMS ve ATLAS'ın sözcüleri, Higgs mekanizmasıyla ilgili yeni bir parçacığın keşfedildiğini 
duyurdular. Bu keşif, parçacık fiziğinin Standart Modelinin tutarlı olduğunu doğrulayan bir keşiftir. 
Standart Model, kuarklar, leptonlar (elektron gibi) gibi maddede bilinen en temel bileşenleri ve 
bunların etkileştiği üç kuvveti (elektromanyetizma, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvet) 
tanımlamaktadır (LHC. 2021). 

Bu keşif hem Standat Model’in eksik olan parçasını tamamlamakta hem de parçacıkların nasıl 
kütle kazandıklarına ilişkin soruları cevaplamaktadır. Bu sonuçlar sayesinde atomaltı kütlenin kökenini 
anlamamıza katkıda bulunan bir mekanizmanın teorik keşfi için 2013 yılında Nobel Ödülü François 
Englert’e ve Peter Higgs'e verilmiştir. Aynı zamanda bu başarı ATLAS, CMS ve LHC üzerinde çalışan 
tüm fizikçilerin hatta CERN’ün de başarısı olarak kabul edilmelidir (LHC. 2020).  

KAYNAKLAR 

Leon M. Lederman, Christopher T. Hill. (2013). Beyond the God Particle. Published by Prometheus 
Books,59 John Glenn Drive.Amherst New York 14228–2119. 

Lisa Randall,(2013). Higgs Discovery: The Power of Empty Space.Australia HarperCollins Publishers 
(Australia) Pty. Ltd. Level 13, 201 Elizabeth Street Sydney, NSW 2000, Australia. 

Weinberg, S. (1995). The Quantum Theory of Fields, Volume I Foundations, Cambridge University 
Press, Cambridge, UK.  

Altarelli, G. (2005). The Standard Model of Particle Physics. High Energy Physics. 

Jim, Baggott (2012). Higgs: The invention and discovery of the God Particle. Oxford University Press. 

Analoji, (2021). https://www.symmetrymagazine.org/article/september-2013/famous-higgs-
analogy-illustrated. Erişim tarihi 4.07.2021. 

LHC. (2020). https://tr.wikipedia.org/wiki/Büyük_Hadron_Çarpıştırıcısı. Eris ̧im tarihi 05.09.2020. 

LHC. (2021). https://home.cern/science/physics/higgs-boson. Erişim tarihi 4.07.2021. 

LHC-higgs. (2021). https://home.cern/news/series/lhc-physics-ten/higgs-boson-what-makes-it-
special. Erişim tarihi 4.07.2021. 

https://www.symmetrymagazine.org/article/september-2013/famous-higgs-analogy-illustrated
https://www.symmetrymagazine.org/article/september-2013/famous-higgs-analogy-illustrated


 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik Öğretimi 

Mathematics Teaching 

  



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

103 

 

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kareköklü İfadelere 

İlişkin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi 

Dr. NAZAN MERSİN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, nazan09gunduz@gmail.com 

Özet: Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının kareköklü ifadelerle ilgili 
kurdukları problemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu 
çalışmaya bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünün üçüncü sınıfında 
öğrenimini sürdüren otuz beş öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda her 
öğretmen adayından kareköklü ifadelerle ilgili iki tane serbest problem kurması istenmiştir. Öğretmen 
adaylarının kurdukları problemler matematiksel dil, veri kullanımı, bağlamsal özellikleri, seviyeye 
uygunluk, kullanılan temsil türü ile dil ve anlatım yönüyle incelenmiştir. Sonuç olarak öğretmen 
adaylarının genellikle günlük yaşamı içeren problemler kurduğu, kurdukları problemlerin büyük oranda 
çözülebilir olduğu ve sözel temsil başta olmak üzere görsel temsillerin de kullanıldığı elde edilmiştir. 
Ancak kurdukları problemlerin büyük çoğunluğu sekizinci sınıf öğrencileri için zor denebilecek bir 
seviyededir. Ayrıca problemlerde dil ve anlatım yönüyle hatalar olsa da öğretmen adaylarının 
çoğunluğu yeterli düzeyde dil ve anlatım kullanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Problem kurma, ilköğretim matematik öğretmen adayı, kareköklü ifadeler 

 

Investigation of Primary Mathematics Teacher Candidates' Problem 

Posing Skills Regarding Square-Root Expressions 

Abstract: In this study, it was aimed to examine the problems that the primary mathematics 
teacher candidates posed about the square root expressions. 35 teacher candidates studying in the 
third grade of the primary school mathematics teaching department of a state university participated 
in this study in which the case study method was used. Each pre-service teacher was asked to pose 2 
free problems related to the square root expressions. The collected data were analyzed according to 
the framework created by the researcher in line with the literature. Accordingly, the problems that 
the teacher candidates posed were examined in terms of mathematical language, data usage, 
contextual features, compliance with the level, the type of representation used, and language and 
expression. As a result, it was found that pre-service teachers often set up problems involving daily 
life, that their problems were largely solvable, and visual representations, especially verbal 
representation, were used. However, most of the problems they set up are at a difficult level for 
eighth grade students. 

Keywords: Problem posing, primary mathematics teacher candidate, square root expressions  
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1. Giriş 

Matematik öğretimindeki üst düzey becerilerden biri olan problem kurma herhangi bir durum 
veya deneyimden hareketle bir problem ortaya koyma veya verilen bir problemden yeni bir problem 
üretme olarak tanımlanmıştır (Stoyanova, 2003). Problem kurma, öğrencilerin matematiksel akıl 
yürütme, matematiksel kavramları kendi içinde, günlük hayatla veya farklı disiplinlerle ilişkilendirme, 
matematiği sözlü ve yazılı iletişimde doğru bir şekilde kullanma, problem çözme becerilerini ve 
yaratıcılığı geliştirme, gibi becerilere katkıda bulunduğu için (Akay, Soybaş ve Argün, 2006; Silver, 
1994) bu beceriye sahip olan öğretmenlerin yetiştirilmesi matematik eğitimi açısından önemli 
görülmektedir. 

Öğretmenlerin problem kurma becerilerine sahip olmalarının matematik öğretim süreçlerinde 
pek çok yararı olduğu bilinmektedir. Sınıfta bulunan öğrencilerin hazırbulunuşluğu, öğrenme süreleri 
ve şekilleri birbirinden farklı olabileceği için öğretmenlerin farklı zorluk seviyelerinde problemler 
oluşturmaları gerekebileceği gibi ders kitaplarındaki problemlerin de yetersiz kaldığı durumlarda veya 
sınav soruları hazırlamaları gerektiğinde de yeni ve özgün problemler kurmaları gerekebilir. Bununla 
birlikte konu alan bilgisinde yetkin olmayan bir öğretmenin öğrencilere güven vermeyeceği ve sınıfta 
otorite oluşturamayacağı ifade edilmektedir (Akay ve Boz, 2010). Nitekim problem kurma üst düzey 
bir beceri olduğu için iyi problem kurabilen bir öğretmenin, o alanda yetkin olduğunu da 
gösterebilmektedir.  

Problem kurma literatürde farklı kuramsal çerçeveler dahilinde incelenmiştir (Silver, 1994; 
Chrisstou, Mousoulides, Pittalis, Pitta Pantazi ve Sriraman, 2005; Stoyanova ve Ellerton, 1996). 
Stoyanova ve Ellerton’a (1996) göre problem kurma türleri, Şekil 1’de görüldüğü üzere yapılandırılmış, 
yarı yapılandırılmış ve serbest problem kurma olarak üçe ayrılmıştır. Yapılandırılmış problem kurmada 
verilen bir problem durumundan yola çıkarak yeni problemlerin oluşturulması söz konusu iken; yarı 
yapılandırılmış problem kurma türünde öğrencilere verilen herhangi bir görsel, kural, işlem, sonuç, 
tablo gibi durumlardan yararlanılarak problem kurmaları beklenir. Serbest problem kurma durumunda 
öğrenciye herhangi bir sınırlama olmadan genel bir ifade verilebilir ve bu kapsamda problem kurması 
istenir. 

 

 

Şekil 1.  Stoyanova ve Ellerton’a (1996) göre problem kurma türleri 

Öğrencilerin ilk kez sekizinci sınıfta karşılaştıkları ve matematikte sıklıkla kullanılan 
kavramlardan biri kareköklü ifadelerdir. Günlük yaşamda pek sık karşılaşılmayan ancak matematikte 
üslü sayılar, trigonometri, geometri vb. pek çok konunun öğrenilmesinde etkisi olan kareköklü 
ifadelerle ilgili öğrencilerin büyük ölçüde kavram yanılgısına sahip olduğu ve konuyu anlamakta güçlük 
yaşadıkları bilinmektedir (Özdemir, 2015). Öğrencilerin yaşadıkları zorlukları gidermede ise 
öğretmenlerin rolü göz önüne alındığında öncelikle öğretmen olma sürecindeki öğretmen adaylarının 
yetkinliğini değerlendirmek gerekli görülmektedir. Bu bağlamda kareköklü ifadelerin doğası ve 
problem kurma becerisinin önemi göz önüne alındığında bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen 
adaylarının kareköklü ifadelerle ilgili serbest problem kurma becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Yöntem 

Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının problem kurma yetkinlikleri 
derinlemesine betimlendiği ve belli temalar altında incelendiği için nitel araştırma yöntemlerinden 
durum çalışması kullanılmıştır (Creswell ve Creswell, 2017). 
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2.1. Katılımcılar 

Bu çalışmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ilköğretim matematik öğretmenliği üçüncü 
sınıfta öğrenimini sürdüren 43 öğretmen adayından 35’i katılmıştır. Katılımcıların 8’i erkek 27’si 
kadındır. Çalışmaya katılmada gönüllülük esas alınmıştır. 

2.2. Uygulama Süreci ve Veri Toplama Araçları 

Öğretmen adaylarıyla öncelikle problem kurmanın ne olduğu ve problem kurma türlerini kapsayan 
bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Sonrasında her adaydan ortaokul düzeyinde olan ve kareköklü ifadelerle 
ilgili olan iki tane serbest problem kurmaları istenmiştir. Online eğitim olduğu için öğretmen 
adaylarının kareköklü ifadelerle ilgili kurdukları problemler e-posta yoluyla toplanmıştır. 

2.3. Uygulama Süreci ve Veri Toplama Araçları 

Veriler analizinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının kareköklü ifadelerle ilgili 
yazdıkları problemler literatürden yararlanılarak (Yıldız ve Özdemir, 2015) oluşturulan yedi kategori 
altında analiz edilmiştir. 

Tablo 1. Analiz Çerçevesi 

 Uygun Uygun Değil 

Çözülebilirlik Öğretmen adayı, matematiksel 

kavramlar arasında anlamlı ilişkiler 

kurarak çözümü olan bir problem 

kurmuştur.  

Öğretmen adayının kurduğu problemin 

geçerli bir çözümü yoktur veya 

problemin çözülebilmesi için yeterli 

bilgi yoktur. 

Veri Niteliği Öğretmen adayının kurduğu problemin 
içerdiği veriler problemin çözümü için 

gerekli ve yeterlidir. Problemdeki 
veriler mantıksal ve matematiksel 

olarak uygundur. Problemde yer alan 
verilerle varılabilecek sonuç anlamlıdır. 

 

Öğretmen adayının kurduğu problemin 
içerdiği veriler problemin çözümü için 
gereksiz ve yetersizdir. Veriler ve bu 
verilerle ulaşılan sonuç mantıksızdır. 

 

Bağlamsal 
Özellik 

Öğretmen adayının kurduğu problemler 
gerçek hayatla ilişkilendirilerek 
hikâyeleştirilmiş problemlerdir. 

 

Öğretmen adayının kurduğu problemler 
gerçek hayatla ilişkilendirilmemiş veya 

hikâyeleştirilmemiş problemlerdir. 
 

Dil ve 
Anlatım 

Öğretmen adayı yazım yanlışlarının, 
noktalama işareti hatası ve anlatım 

bozukluklarının yer almadığı 
problemler kurmuştur. 

 

Öğretmen adayı yazım ve noktalama 
yanlışlarının veya anlatım 

bozukluklarının olduğu problemler 
kurmuştur. 

 
Seviyeye 
Uygunluk 

Öğretmen adayının kurduğu problemler 
ortaokul matematik öğretim 

programındaki kazanımlarına içerik ve 
zorluk derecesi açısından uygundur. 

 

Öğretmen adayının kurduğu problemler 
ortaokul matematik öğretim 

programındaki kazanımlarına içerik ve 
zorluk derecesi açısından uygun 

değildir. 
 

Matematiksel 
Dil 

Öğretmen adayı matematiksel kural, 
işlem, sembol ve birimlerin doğru 

olarak kullanıldığı problemler 
kurmuştur. 

 

Öğretmen adayı matematiksel kural, 
işlem, sembol ve birimlerin hatalı veya 

eksik olarak kullanıldığı problemler 
kurmuştur. 

 

 

Tablo 2.  

Temsil türüne göre analiz çerçevesi 

Temsil Türü 

Sözel Görsel Tablo Grafik Cebirsel 
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3. Bulgular 

Çalışmanın verileri analiz çerçevesi doğrultusunda incelenmiş ve tablolar ve öğretmen adaylarının 
yazdığı problemlerden örnekler verilerek sunulmuştur. 

Tablo 3. Kurulan Problemlerin Çözülebilirliğine İlişkin Bulgular 

Çözülebilirlik 

Evet Hayır 

f % f % 
67 95.7 3 4.3 

Tablo 3 incelendiğinde 35 öğretmen adayının yazdığı toplam 70 problemin 67’sinin çözülebilir 
olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak adayların büyük oranda çözülebilir problem kurduğu söylenebilir. 

 

Şekil 2. Öğretmen adaylarının yazdığı örnek çözülebilir problem 

 

Şekil 3. Öğretmen adaylarının yazdığı örnek çözülemez problem 

Şekil 2’de verilen problem çözülebilir, Şekil 3’te verilen problem ise çözülemez probleme örnek 
olarak verilmiştir. Şekil 3’te verilen problemin çözülemez olması problemin kurgusunun yanlış 
olmasından kaynaklanmıştır. 

Tablo 4.  

Kurulan Problemlerin Matematiksel Dil Kullanımına İlişkin Bulgular 

Matematiksel Dil 

Uygun Değil 

f % f % 

49 70 21 30 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının kurduğu problemlerin %70’inin (49’u) matematiksel 
dile uygun, %30’unun (21) ise matematiksel dile uygun olarak yazılmadığı belirlenmiştir. Problemlerin 
yarıdan fazlasının matematiksel dile uygun olduğu görülmüştür ancak öğretmen adayları açısından 21 
problemin matematiksel dile uygun olmaması yüksek bir oran olarak düşünülebilir. 
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Şekil 4. Matematiksel dile uygun olarak yazılmış örnek problem 

 

Şekil 5. Matematiksel dile uygun olmayan problem 

Şekil 4 matematiksel dile uygun olarak yazılmış bir problem iken, şekil 5’te herhangi bir birim 
kullanılmaması matematiksel dile uygun bir problem olmadığını göstermektedir. 

Tablo 5.  

Kurulan Problemlerin Veri Niteliğine İlişkin Bulgular 

Veri Niteliği 

Uygun Değil 

f % f % 
45 64 25 36 

Tablo 5’e göre problemlerin %64’ünün (45) veri niteliği açısından uygun, %36’sının ise uygun 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Veri niteliği açısından uygun olmayan problemlerin genelde mantıksız 
sonuçlara ulaşan problemler veya yetersiz veriye sahip olan problemler olduğu görülmüştür. 

 

Şekil 6. Veri niteliği açısından uygun olmayan problem 
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Şekil 7. Veri niteliği açısından uygun olmayan problem 

Şekil 6’da verilen problem yetersiz veri içerdiği için, şekil 7’deki problemin ise sonucu mantıksal 
olarak uygun olmadığı için veri niteliği açısından veri niteliğine ilişkin uygun olmayan problemler 
olarak belirlenmiştir. 

Tablo 6. 

 Kurulan Problemlerin Bağlamsal Özelliklerine İlişkin Bulgular 

                                                   Bağlamsal Özellikler 

Uygun Değil 

f % f % 
52 74.3 18 25.7 

Tablo 6’ya göre kurulan problemlerin %74.3’ünün (52) bağlamsal özellik olarak uygun, %25.7’sinin 
ise bağlamsal özellik olarak uygun olmadığı belirlenmiştir.  

 

Şekil 8. Bağlamsal olarak uygun olmayan problem 

 

Şekil 9. Bağlamsal olarak uygun problem 

 

Şekil 10. Bağlamsal olarak uygun problem 

 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

109 

 

Şekil 8 ve 9 bağlamsal olarak uygun olmayan, herhangi bir şekilde hikayeleştirilmemiş veya günlük 
yaşamla ilişkilendirilmemiş, şekil 10 ise bağlamsal olarak uygun yani günlük yaşamla ilişkilendirilmiş 
probleme örnek olarak verilmiştir. 

Tablo 7. Kurulan Problemlerin Seviyeye Uygunluğuna İlişkin Bulgular 

Seviyeye Uygunluk 

Uygun Değil 

f % f % 
60 85.7 10 14.3 

Tablo 7’ye göre problemlerin %85.7’sinin (60) ortaokul seviyesine uygun olduğu, %14.3’ünün (10) 
ise daha üst seviye problem olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 11. Seviyeye uygun problem örneği 

 

Şekil 12. Seviyeye uygun olmayan problem 

Şekil 11 ortaokul matematik seviyesine uygun probleme, şekil 12 ise daha üst düzey bir probleme 
örnek olarak verilmiştir. 

Tablo 8. Kurulan Problemlerin Dil ve Anlatım Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Dil ve Anlatım 

Uygun Değil 

f % f % 
32 45.7 38 54.3 

Tablo 8’e göre problemlerin %45.7’sinin dil ve anlatım açısından uygun, %54.3’ünün (38) dil ve 
anlatım açısından uygun olmadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının en çok dil ve anlatım yönüyle 
hata yaptıkları görülmüştür. 
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Şekil 12. Dil ve anlatım olarak uygun olmayan problem  

 

Şekil13.Dil ve anlatım olarak uygun olmayan problem 

Şekil 12’deki problemin yazım yanlışı ve noktalama işareti hatası içerdiği, şekil 13’teki problemin 
ise anlatım bozukluğu içerdiği bu yüzden dil ve anlatım olarak uygun olmadığı görülmüştür. 

Tablo 9. Kurulan Problemlerde Kullanılan Temsillere İlişkin Bulgular 

Temsil Türü 

Sözel Görsel Tablo Cebirsel 
f % f % f % f % 

36 51.4 26 37 7 10 1 1.6 

Tablo 9’da öğretmen adaylarının kurdukları problemlerin %51.4’ünün sözel, %37’sinin görsel, 
%10’unun tablo ve %1.6’sının cebirsel temsil kullanılarak yazıldığı belirlenmiştir. 

 

Şekil 14. Tablo temsiline uygun örnek problem 
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Şekil 15. Sözel temsile uygun örnek problem 

 

Şekil 16. Görsel temsile uygun problem 

Öğretmen adaylarının kurdukları problemlerden Şekil 14 tablo temsiline, şekil 15 sözel temsile, 
şekil 16 ise görsel temsile uygun problem olarak verilmiştir. 
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Şekil 17. Tüm kategorilere uygun örnek problem 

Şekil 17’de verilen problemin incelenen tüm kategorilere uygun olarak verilmiş bir problem 
olduğu görülmüştür. 

3. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretmen adaylarının kurdukları problemler analiz çerçevesi açısından incelendiğinde kurulan 70 
problemin yalnızca 15’inin (%21) tüm özelliklere uygun olduğu belirlenmiştir. Bu oranın ise oldukça 
düşük olduğu görülmektedir. Kurulan problemlerin büyük çoğunluğunun çözülebilir olduğu görülmüş 
bu yönüyle bulgular Özdemir Yıldız (2019), Şengül ve Katrancı (2014), Kılıç (2013), Türnüklü, Ergin ve 
Aydoğdu (2017), Akdemir ve Türnüklü (2017), Çomarlı (2018), Ünlü ve Aktaş’ın (2017) bulgularıyla 
benzerlik göstermektedir. Problemlerin %70 gibi bir oranının matematiksel dil hataları içerdiği 
görülmüştür. Bu hataların genellikle birimlerin eksik kullanılması şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bu 
yönüyle Çomarlı (2018), Işık ve Kar (2012), Ünlü ve Aktaş’ın (2017) bulgularıyla paralellik 
göstermektedir. 

Veri niteliği açısından uygun olmayan problemlerde, adayların genelde mantıksal olmayan veriler 
kullandığı belirlenmiştir. Kırnap Dönmez (2014) öğretmen adayları ile yaptığı çalışmada öğretmen 
adaylarının problem oluştururken kullandıkları matematiksel kavramlar ve verdikleri bilgilere dikkat 
etmediklerine, sadece problemi kurmaya odaklanıp problemi oluştururken kullandıkları verileri ve 
bunlar arasındaki ilişkileri irdelemedikleri sonucuna ulaşmıştır. Bu yönüyle eldeki bulgularla benzerlik 
göstermektedir. Ayrıca öğretmen adayları problem yazarken kurguladıkları problemleri hikâyeleştirme 
ya da günlük hayatla ilişkilendirme gereği duymuştur. 70 problemden 52 tanesinin bağlamsal 
kategorisine uygun yazılması bunu destekler niteliktedir. Ayrıca sonuçlar Çetinkaya (2017), Özdemir 
Yıldız’ın (2019) bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

Dil ve anlatım yönüyle problemlerin yarıdan fazlasında hata görülmüş olup, bu hataların büyük 
çoğunluğunun yazım yanlışları ve anlatım bozukluklarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Özdemir 
Yıldız (2019), Çomarlı’nın (2018) benzer sonuçlara ulaştığı ve eldeki bulgularla paralellik gösterdiği 
bulunmuştur. Ayrıca yazılan problemlerin büyük çoğunluğunun öğrencilerin seviyelerine uygun olduğu, 
diğerlerinin ise daha çok üst sınıflara hitap eden sorular olduğu anlaşılmıştır. Kurulan problemlerde 
en fazla sözel temsilin kullanıldığı bunu görsel temsilin takip ettiği görülmüştür. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının kareköklü ifadelerle ilgili bütün 
özellikleri içeren problem yazma oranı %21 olup bu oran oldukça düşük olduğu söylenebilir. Buradan 
hareketle öğretmen adaylarının serbest problem kurmada zorlandıkları görülmektedir. Konunun 
kareköklü ifadeler gibi zorlayıcı bir konu olmasının bu durumu daha da zorlaştırmış olabileceği 
düşünülmektedir. Problem kurmanın önemli bir beceri olduğu dikkate alındığında bu becerinin 
öğretmen adaylarına kazandırılmasının onları meslek hayatında daha başarılı bir öğretmen yapacağı 
düşünülmektedir. Sınıf seviyesine uygun ve ölçmek istedikleri davranışı hedef alan problemler 
oluşturmaları daha doğru bir değerlendirme yapmalarını ve böylece öğrencilerine daha doğru dönütler 
verebilmelerini sağlayacaktır.  Ayrıca öğrencilerinin gelişim ve öğrenme düzeylerine uygun problem 
kurmaları öğrencilerinin bilişsel gelişimini destekleyeceği bilinmektedir. 
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Öğretmen adaylarının problem kurma ile ilgili gerekli bilgi ve tecrübeleri kazanabilmeleri için 
eğitim hayatları boyunca ve özellikle de lisans eğitimi süresince problem kurma konusunda uygulama 
yapmaları önerilmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının bu konuda deneyim kazanabilmeleri için staj 
çalışmalarında problem kurma becerilerini geliştirebilecekleri ve uygulayabilecekleri çalışmalar 
yaptırılması önerilmektedir. 
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Özet: Çocuk kitapları, çocukların öğrenmelerinde önemli kaynaklardır. Çocuk kitapları sayesinde çocuklar 
birtakım davranışları rahatlıkla benimseyip bazı alışkanlıkları kolaylıkla edinebilirler. Bu sebeple çocuk 
kitaplarının içeriğinin hem verdiği mesaj hem de olayların geçtiği mekân anlamında detaylı ve özenli bir şekilde 
hazırlanması gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada çocuk hikâye kitaplarının çevre odaklı verdiği mesajları 
ve olayların geçtiği çevresel mekânları ayrıntılı şekilde ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmada doküman 
analiz tekniği ile, 3-6 yaş erken çocukluk dönemini kapsayan, basım yılı 2009 ve 2020 yılları arasında değişen 100 
çocuk hikâye kitabı incelenmiştir. Veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Kitaplarda çevre odaklı 
mesajlar temasında, hayvanların yaşamı hakkında bilgi, hayvan sevgisi, doğa-bitki sevgisi, bitkilerin yaşamı 
hakkında bilgi, iklim değişikliği, geri dönüşüm, ağaçlık alanların yok edilmesi, çevre kirliliği ve doğal afete yer 
verildiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak kitapların verdiği çevre odaklı mesajlarda, hayvanların yaşamı hakkında 
bilgi ve canlılara duyulan sevgiye daha fazla yer verildiği ve ev, orman, gökyüzü mekânlarının sıklıkla kitaplarda 
yer bulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kitaplarda çevre odaklı mesajlara yönelik çeşitlilik söz konusu olsa da 
metinlerde çevre odaklı mesajlara düşük düzeyde yer verildiği görülmektedir. İncelenen kitaplarda birçok çevre 
sorununun yer bulamadığı belirlenirken, iklim değişikliği ve geri dönüşüme değinmenin azlığı da dikkat 
çekmektedir. Çocuk hikâye kitaplarının içeriğinin, çocuklara çevre konusunda ileriki hayatlarında 
kullanabilecekleri bilgi ve davranış boyutunda farkındalık kazandırabilmesi adına güçlendirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Çocuk hikâye kitapları, Çevre, Çevre sorunları, Çevresel mekânlar. 

 

Investigation of Environment-Oriented Messages and Environmental 

Spaces in Children's Storybooks 

Abstract: Children's storybooks are crucial resources for children's learning. Children can easily adopt 
certain behaviors and acquire some habits easily thanks to children's storybooks. For this reason, the content of 
children's books should be prepared in detail and meticulously in terms of both the message it gives and the place 
where the events take place. In this sense, revealing the environment-oriented messages of children's storybooks 
and the environmental spaces where the events take place in detail is aimed in this study. In the study, 100 
children's story books, covering the 3-6 years early childhood period, and whose publication years vary between 
2009 and 2020, were examined using the document analysis technique. The data were analyzed by content 
analysis technique. It has been determined that the information about the life of animals, animal love, nature-
plants love, information about the life of plants, climate change, recycling, destruction of wooded areas, 
environmental pollution and natural disasters are included in the theme of environment-oriented messages in 
the books. As a result, it has been concluded that in the environment-oriented messages given by the books, 
information about the life of animals and love for living things are given more place and that the places of houses, 
forests and sky are frequently included in the books. Although there is a diversity of environment-oriented 
messages in the books, it is also seen that those environment-oriented messages are not frequently included in 
the texts. While it is determined that many environmental problems cannot be found in the reviewed books, it 
is also noteworthy that there is little mention of climate change and recycling. It is suggested that the content 
of children's storybooks should be strengthened in order to raise awareness of children about the environment in 
terms of knowledge and behavior that they can use in their future lives. 

Keywords: Children’s storybooks, Environment, Environmental problems, Environmental spaces.  
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1. Giriş 

Günümüzde artan çevre sorunlarıyla beraber çevre kavramı ve çevre bilinci oluşturmak daha çok 
tartışılmakla birlikte giderek önem kazanmaktadır. Çevre, en kapsamlı manasıyla canlıların hayatlarını 
devam ettirdiği alandır (Ertürk, 2012). İnsan yaşamının kalitesinin sağlanması ve devam ettirilebilmesi 
bağlamında ise çevre yönetimi çok önemlidir (Mahat, Yusri ve Ngah, 2016). Bununla birlikte günümüz 
çağında, yaşadığımız gezegende gelişen teknoloji ve artan enerji tüketimi nedeniyle çevresel 
bozulmalar, türlerin yok olması söz konusu olmakla beraber, ormansızlaşma ve kirlilik gibi çevresel 
krizler de hayattaki yeni zorluklardır. Küresel, bölgesel ve yerel çevresel zorluklar bireylerin, nasıl 
çevreye karşı duyarlı vatandaşlar haline geldiklerini ve bu duruma nelerin sebep olduğuna dair bir 
anlayış geliştirmeden karşılanamaz (Evans, Otto ve Kaiser, 2018). Çevre sorunlarının çoğu, gerekli olan 
bilgilerin eksikliğinden, insan ve doğa arasındaki ilişkinin kültürel zayıflığından dolayı 
kaynaklanmaktadır (Shobeiri, Alihosseini, Meiboudi ve Saradipour, 2015). Bu sebeple doğal çevremizin 
hızla artan bozulmasını durdurmak istiyorsak, bilinçlenerek ve bilinçlendirerek çevresel tutum ve 
davranışlarımızı değiştirmeliyiz. 

Çevre konusunda bilgi aktarımı ve çevre bilincinin oluşturulması, bir bireyin dünya hakkındaki iç 
temsillerini ve anlayışlarını etkilemenin yanı sıra insanları uygun gerçek yaşam davranışlarını 
gerçekleştirmeye içsel olarak motive etmeyi de amaçlamaktadır (Otto, Pensini, 2017). Halk arasında 
çevre bilinci oluşturmak oldukça uzun zaman almaktadır ve böylesine önemli bir konunun çocukluktan 
itibaren aktarılmaya başlanması, yetişkinlik sürecinde de devam ettirilmesi gerekmektedir (Mahat vd., 
2016). Çevreyi korumaya yönelik ömür boyu sürecek bir eğilimi teşvik etmek istiyorsak eğer, önemli 
kilit unsurlardan biri olan küçük çocuklara odaklanılması şarttır (Davis ve Elliott, 2003) çünkü 
çocukların toplumdaki sosyal değişimin önemli temsilcileri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Gelecek 
çocuklarımızın elinde ve onlar geleceğin karar vericileridir (Boeve-de Pauw ve Van Petegem, 2010).  
Erken çocukluk döneminden itibaren, çocukların çevreye karşı farkındalık kazanması sonucunda 
çevreye karşı tutumları olumlu yönde gelişecek nihayetinde bu durum çevreyi de paralel olarak 
etkileyecektir (Hartley, Thompson ve Pahl, 2015). Witt ve Kimple (2008) da, çevre duyarlılığı 
kazandırılması için en uygun zaman diliminin erken çocukluk dönemi olduğunu çünkü erken çocukluk 
döneminin yeni kavramları özümsemek için en güçlü zaman aralığı olduğunu ifade etmiştir. 

Erken çocukluk dönemi, çocuğun gelişiminin hızlı olduğu kritik bir zaman dilimidir, aynı zamanda 
insan yaşamının temel yapıtaşıdır. Çocuğa bu dönemde kazandırılacak çevre bilincinin ve çevreye karşı 
tutumların önemli bir yeri vardır ve çocuklara farkındalık kazandırılmasının sağlanmasında çocuk 
hikâye kitapları önemli araçlar olarak görülmektedir (Körükçü, Kapıkıran Acun ve Aral, 2016). Çünkü 
erken çocukluk döneminde çocuk etrafındaki dünyayı beş duyu organıyla anlamlandırmaya çalışır ve 
bu süreçte onlar için hikâye kitapları yol göstericidir (Dirican, Dağlıoğlu, 2014). Çocuk hikâye kitapları 
birçok çocuğun hayatının bir parçasıdır ve öğrenme için son derece güvenilen araçlardır (Dehghani 
vd., 2013).   Cheng ve Monroe (2012) gerçekleştirmiş olduğu araştırmada, çocukların doğa ile ilgili 
önceki deneyimleri, bilgileri ve doğaya yakınlıkları arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Çocuk hikâye 
kitapları da çocukları doğa hakkında bilgilendirerek çevreye yakınlaşmaları konusunda önemli bir 
etmendir. Çocukların erkenden kitaplarla tanışması, gelecekte daha duyarlı birey olmalarını 
sağlamaya yardımcı olmaktadır, bu sebeple çocukların kitaplarla erkenden buluşturulmasının önem 
arz ettiği ifade edilmektedir (Sever, 2008). 

Çocuğun zihninde tasarladığı dünya ve gerçek dünya arasında bağlantıyı sağlayan çocuk hikâye 
kitaplarının verdikleri mesajlar ve karakterler çocuklar tarafından rol model olarak alınır bu sayede 
çocuğun bilinçlenmesi ve olumlu tutum geliştirmesi sağlanabilir (Cengiz, Duran, 2017). Erken çocukluk 
döneminde çocuklar okuma ve yazma bilmez bu sebeple yazıdan ziyade onların his ve düşüncelerini 
etkinleştirmede hikâye kitaplarındaki görsellerle sunulan renkler, şekiller, mekânlar ve benzeri 
tasarım unsurlarının etkisi söz konusudur (Mardi, 2006). 

Tüm bu bilinenlerden yola çıkarak diyebiliriz ki çocuk hikâye kitapları çocukların çevreye dair 
farkındalık kazanmasında yadsınamaz bir öneme sahiptir. Hikâye kitaplarındaki karakterler, çevresel 
mekânlar, kitaplardaki çevre odaklı mesajlar çocuk için örnek teşkil eder ve çocuk etkileşime girdiği 
kitaplardaki mesajların hayatında yer edinmesini sağlayabilir. Çocuk hikâye kitapları çocukların 
olumlu davranışları özümsemesine en yalın haliyle imkân tanımaktadır. Canlıların sağlıklı bir şekilde 
gezegende yaşamlarını sürdürebilmeleri için olumlu davranışların aktarılmaya çocukluktan başlanması 
ve devam ettirilmesi gerekmektedir. Çocuklara çevre bilincini benimsetmek önemlidir. Çocuk hikâye 
kitaplarında çevre odaklı mesajlara yer verilmesi, çocukların bilinç kazanması ve olumlu tutumları 
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elde edebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda yapılan araştırmada, çocuk hikâye 
kitaplarında metinlerde yer verilen çevre odaklı mesajların ve çevresel mekânların ne düzeyde ve ne 
sıklıkla bulunduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

2. Yöntem 

Doküman inceleme tekniği ile erken çocukluk dönemine dair hazırlanan resimli çocuk hikâye 
kitaplarının içeriğini araştırmak maksadıyla betimsel model kullanılmış olup veriler içerik analizi 
tekniği ile analiz edilmiştir. Doküman inceleme, araştırılması amaçlanan olgu ya da olaylara yönelik 
bilgi barındıran yazılı materyallerin incelenmesini içermektedir (Yıldırım, Şimşek, 2016). İçerik analizi 
ise, birtakım kuralları temel alarak konunun içerik kategorileri şeklini alabilmesine vesile olan düzenli 
ve yineleyebilen teknik olarak ifade edilmektedir (Stemler, 2001). İçerik analizi, birbirleriyle benzer 
kavramların, okuyanın anlamasını sağlayabilen bir dil oluşturmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu 
bağlamda, çocuk hikâye kitaplarında çevre odaklı mesajlar ve çevresel mekânlar temalarını barındıran 
metinleri değerlendirmek hedeflenmiştir.  

Çalışmanın güvenirliğine yönelik ise bir okul öncesi ve bir fen eğitimi uzmanının incelemesi 
stratejisine başvurulmuştur. İncelenen dokümanları, rastgele yöntemle seçilmiş, basım yılları 2009-
2020 yılları arasında değişen 100 resimli çocuk hikâye kitabı oluşturmaktadır. Gelişigüzel örnekleme, 
araştırmayı yapan kişinin belirlenen örneklem büyüklüğüne bağıl herhangi bir biçimde evrenden bir 
parça seçmesidir (Kılıç, 2013). Seçilen 100 kitabın içerisinde yer alan metinlerin “çevre odaklı 
mesajlar ve çevresel mekânlar” bağlamında incelenmesi, değerlendirme formuyla yapılmıştır. Bunun 
için araştırmayı gerçekleştirilenler tarafından alanyazın incelenmiştir. Formun birinci kısmında, kitap 
ismi, yazar adı, yayınevi ve yılı, ikinci kısmında ise metin içerisindeki çevre odaklı mesajları, üçüncü 
kısımda da çevresel mekânları sorgulayan sorular bulunmaktadır. Hangi konuda çevre odaklı 
mesajların ve hangi çevresel mekânların kitaplarda barındığı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Okul 
öncesi ve bir fen eğitimi uzmanının incelemeleri sonucunda fikir birliğine ulaşılmıştır.  

3. Bulgular 

Bu bölümde incelenen 100 çocuk hikâye kitabının künyelerine ilişkin bilgilere, erken çocukluk 
dönemine dair hazırlanan çocuk hikâye kitaplarının içerisinde yer alan çevre odaklı mesajların ve 
çevresel mekânların dağılımına yer verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubunu Oluşturan Kitapların Künyelerine İlişkin Bilgiler 

Kitabın Adı Yazarın Adı Yayınevi Yılı 

1. Baba ile Bir Gün Ruby Brown 1001 Çiçek 2020 

2. Kızıl Ağaç Shaun Tan İthaki Çocuk 2020 

3. Yağmur Adam ve En Güzel Dans Özge Bahar Sunar Sev 2019 

4. Yıldız Tamircisi Lorin Elif Yemenici Redhouse Kidz 2019 

5. Bir Sevgi Masalı Lori Haskins Houran Beyaz Balina 2019 

6. Süpermarkette Karnaval!-Süper Patates 6 Paul Linnet Pearson 2019 

7. Hayır Diyen Şövalye Lucy Rowland Bilgi 2019 

8. Karanlıkta Küçük Bir Işık Marie Voigi Pearson 2019 

9. Gofret ile Babası Ian Whybrow İş Bankası Kültür 2019 

10. Küçük Meşe Palamudu Melanie Joyce İş Bankası Kültür 2019 

11. Kendi Yatağımda Uyumayacağım Alberto Pellai Turkuvaz Kitap 2019 

12. Tavşancık ve Gece Macerası Melanie Joyce İş Bankası Kültür 2018 

13. Pamuk ile Toprak Arkadaşım Olur musun? Michael Engler İş Bankası Kültür 2018 

14. Eda’nın Pembe Pijaması Julie Gassman 1001 Çiçek 2018 

15. Mırmır'ın Sihirli Bıyıkları Heather Pindax İndigo Kitap 2018 

16. Babam Nasıl Kuaför Oldu? Francis Martin Pearson 2018 

17. Yeni Kütüphaneci Alison Donald İndigo Kitap 2018 

18. Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı Rocio Bonilla Günışığı Kitaplığı 2018 

19. Ayşe Teyze’nin Zeytinleri Ayşe Kaya CEPA Okulöncesi 2018 

20. Bal Arısı Kubidik Ayşe Kaya CEPA Okulöncesi 2018 

21. Möö La La -Alışverişe Çıkan İnek Stephanie Shaw Pearson 2018 

22. Burun Giysisi M. Banu Aksoy Can Sanat 2018 
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23. Hiç Hata Yapmayan Kız Mark Pett, Gary 1001 Çiçek 2018 

24. Ninjalar Gece Nöbetinde Lily Roscoe Lisa Pearson 2018 

25. Mirket Nineler Uyuyamıyor Nihan Temiz Redhouse Kidz 2018 

26. Yazı Yazan İnekler Doreen Cronin Beyaz Balina 2018 

27. Kayıp Köpek Üzüm Claire Freedman Pearson 2018 

28. Ben Sandalye Değilim Ross Burach Beyaz Balina 2018 

29. Eyvah Kalbim Kırıldı! Elif Yemenici Redhouse Kidz 2018 

30. Seni Çok Seviyorum Kokuşuk Surat Lisa Mccourt Beyaz Balina 2018 

31. Kırmızı Kanatlı Baykuş Feridun Oral Yapı Kredi 2018 

32. Gökyüzündeki Gizli Bahçe Linda Sarah Pearson 2018 

33. Roko Püfleyen Küçük Dinozor David Bedford Pearson 2018 

34. Ama Bu Balığın Parmakları Var Sue Hendra Pearson 2018 

35. Panço ve Monti Nadia Shireen Pearson 2018 

36. Zürafayı Saklama Rehberi Michelle Robinson Pearson 2018 

37. Babam Yanımdayken Soosh Redhouse Kidz 2018 

38. Süper Can Matt Robertson Beta Kids 2018 

39. Ama Bu Okulda Uzaylılar Var Caryl Hart Pearson 2018 

40. Tiko Tavuk Mahallesine Taşınıyor Neşe Kınalı Masal Seramik Evi 2018 

41. Sofi Poni: Tek Boynuz Uzmanı Morag Hood Pearson 2018 

42. Mirket Nineler Parti Veriyor Nihan Temiz Sev 2018 

43. Tepeden Tırnağa Eric Carle Kuraldışı 2018 

44. Yayazula Julia Donaldson İş Bankası Kültür 2018 

45. Soso’nun Kompost Kitabı Sima Özkan Redhouse Kidz 2018 

46. Haksızlık Bu! Swain Meralli 1001 Çiçek 2018 

47. Hep Fazlasıdır Annem Özge Bahar Sunar Redhouse Kidz 2018 

48. Dikkat! Bu Müzede Kutup Ayısı Var Caryl Hart Pearson 2018 

49. Gece ve Ayışığı Kristyna Litten Pearson 2018 

50. Ejderha Var Caryl Hart Pearson 2018 

51. Bubu & Mimi – Yüzen Kütüphane David Bedford Pearson 2018 

52. Arkadaşım Korku Francesca Sanna Taze Kitap 2018 

53. Mış Gibi Peter H. Reynold Altın Kitaplar 2018 

54. Üç Kedi Bir Canavar Sara Şahinkanat Yapı Kredi 2018 

55. Üç Kedi Bir Dilek Sara Şahinkanat Yapı Kredi 2018 

56. Kirpi ve Sergi Özge Bahar Sunar Sev 2018 

57. Kırpılmayı Sevmeyen Koyun Gemma Merino Pearson 2018 

58. Gergedanlar Krep Yemez Anna Kemp Pearson 2018 

59. Cesur Fırfır Angela McAllister İş Bankası Kültür 2017 

60. Tatlı Bela Popi Emma Yarlett İş Bankası Kültür 2017 

61. Fati Teyze’nin Yıldızı Brigitte Weninger İş Bankası Kültür 2017 

62. Uğur Böceği Uç Uç Lusi Sharon King-Chai İş Bankası Kültür 2017 

63. Sarılalım mı? Simona Ciraolo Taze Kitap 2017 

64. Kırmızı Çizgi Samar Mahfouz Barrraj Erdem Çocuk 2017 

65. Kafası Karışık Bukalemun Eric Carle Kuraldışı 2017 

66. Evimde Bir Aslan Var Jim Helmore Pearson 2017 

67. Benim Evim Nerede Sezen Aksu Taşyürek Timaş Çocuk 2017 

68. Sidney ve Stella Hiçbir Şeyi Paylaşamıyor Emma Yarlett Redhouse Kidz 2017 

69. Hepimiz Mucizeyiz R. J. Palacio Pegasus 2017 

70. Huysuz Uğur Böceği Eric Carle Kuraldışı 2017 

71. Utangaç Ayı Monti Duncan Beedie İş Bankası Kültür 2017 

72. Ejderha ve Leziz Şövalye Elli Woollard Pearson 2017 

73. Milo’nun Yıldıztozu Kumbarası Tunç Atalay Mandolin 2017 

74. Senin Gibi Jan Fearnly 1001 Çiçek 2017 
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75. Harika Bir Hikâye Tarifi Ella Burfoot Pearson 2017 

76. Ektiğim Tohumdan Dinozor Çıktı Caryl Hart Pearson 2016 

77. İyi Yürekli Dev Memo Julia Donaldson İş Bankası Kültür 2016 

78. Pezzettino Leo Lionni Elma 2016 

79. Roko Kutuplarda Eğlenceli Bir Gün David Bedford Pearson 2016 

80. Mutlu Su Aygırı Richard Edwards İş Bankası Kültür 2016 

81. Bir Daha! Emily Gravett Beta Kids 2016 

82. Uzaylılar Don Sever Claire Freedman Beta Kids 2016 

83. Temiz Emily Gravett Beta Kids 2016 

84. Öpücük Ne Renktir? Rocio Bonilla Günışığı Kitaplığı 2016 

85. Yayazulanın Çocuğu Julia Donaldson İş Bankası Kültür 2016 

86. Sabırsız Sinek Feza Tülin Kozikoğlu Redhouse Kidz 2015 

87. Göz Kırpan Yıldız Nural Birden Abm 2015 

88. Bu Kış Kimse Üşümeyecek Feridun Oral Yapı Kredi 2015 

89. Akkuzu Karakuzu Lunaparkta Stefano Bordiglioni Can Çocuk 2015 

90. Yağmurlu Bir Gün Feridun Oral Yapı Kredi 2014 

91. İki Utangaç Panda Susan Varley Mikado 2014 

92. Anahtar Isabelle Flas Mavi Bulut 2014 

93. Minik Tohum Eric Carle Kuraldışı 2014 

94. Doni ve Arkadaşları Borzoo Saryazdi Evrensel Basım 2014 

95. Sakar Cadı Vini’nin Yaramaz Robotu Valeria Thomas İş Bankası Kültür 2014 

96. Nokta Peter H. Reynold Altın Kitaplar 2014 

97. Bilge Adamın Yolu Aleix Cabrera Tübitak 2013 

98. Kitapkurdu Lily Gillian Shields Kelime 2011 

99. Gökyüzü Ne Kadar Yüksek? Anna Milbourne Tübitak 2011 

100. Bir Yelkenlimiz Olsaydı Jonathan Emmett Formül 2009 

Tablo 1’de yer aldığı üzere kitapların basım yılları 2009-2020 yılları arasında değişiklik 
göstermektedir.  

Çalışmada yer alan çocuk kitaplarının içeriklerine bakıldığında, çevre odaklı mesajlar olarak 
belirlenen başlıklar Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2 
Çocuk Hikâye Kitaplarında Yer Alan Çevre Odaklı Mesajların Dağılımı 

Kategoriler Dağılımı 

Hayvanların Yaşamı Hakkında Bilgi 18 

Hayvan Sevgisi 15 

Doğa-Bitki Sevgisi 13 

Bitkilerin Yaşamı Hakkında Bilgi 7 

İklim Değişikliği 3 

Geri Dönüşüm 2 

Ağaçlık Alanların Yok Edilmesi 4 

Çevre Kirliliği 6 

Doğal Afet 5 

 “Hayvanların yaşamı hakkında bilgi” başlığındaki mesajlara kitaptaki metinler içerisinde sıklıkla 
yer verilmektedir. Bu mesaj kategorisi 18 çocuk kitabının içeriğinde yer almaktadır. “Hayvan sevgisi” 
başlığı bağlamında incelenen eserlerde, çocuklara sıklıkla verilen mesaj kategorisidir ve 15 kitabın 
içerisinde yer aldığı bulunmaktadır. “Doğa-Bitki Sevgisi” başlığındaki mesajlar da çocuklara sıklıkla 
verilen mesaj kategorisi olmakla beraber 13 kitap içerisinde yer almaktadır. “Bitkilerin Yaşamı 
Hakkında Bilgi” kategorisindeki mesajlara, kitaplar incelendiğinde 7 kitabın içerisinde 
rastlanılmaktadır.  “Çevre Kirliliği” başlığındaki mesajlara incelenen eserler arasında 6 kitapta yer 
verilmektedir. “Doğal Afet” başlığındaki mesajlara ise 5 kitabın içeriğinde rastlanmaktadır. “Ağaçlık 
Alanların Yok Edilmesi” kategorisinde yer alan mesajlar 4 kitabın içerisinde bulunmaktadır. “İklim 
Değişikliği” ile ilgili mesajlara 3 kitap içerisinde yer verilmekte ve “Geri dönüşüm” kategorisindeki 
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mesajlara ise 2 kitabın içeriğinde rastlanmaktadır. Kitaplarda yer alan çevre odaklı mesajların, iklim 
değişikliği, ağaçlık alanların yok edilmesi, çevre kirliliği, hayvan sevgisi, doğa-bitki sevgisi, 
hayvanların yaşamı hakkında bilgi, bitkilerin yaşamı hakkında bilgi, doğal afet, geri dönüşüm 
kategorilerinin kitap içerisinde yer alma şekillerine bazı örnekler aşağıda sunulmaktadır.  

“Buzlar, geçen senelere göre çok daha hızlı eriyor artık, dedi Yura.” (K48). 

“Bakmış ki orman alevler içinde, evi de tutuşmuş bir yandan. Görmüş hemen ileride kahkahalar 
atan insanı. Küçük Sincap fark etmiş ki insan ateşi bulmuş, ama bilememiş onu kontrol altına almayı. 
Yakıvermiş yemyeşil ormanı.” (K67).  

“Bütün bu çöpü benim çayırıma insanlar döktü.” (K89). 

“Bir çözüm bulamayınca her gün beslediği kediciklerin yanına gitmiş. Kedileri izlerken onların 
süt içtikçe mutlu olduklarını fark etmiş.” (K29).  

“Doğa çok güzel çiçekler mis gibi kokuyor.” (K20). 

“Arılar bal yapmak için çiçeklere konuyordu.” (K9). 

“Meşe palamudu toprağa gömülür, meşe palamutları toprağa düşünce bir süre sonra filizlenirler, 
kök salarlar, uzamaya başlarlar ışığa ulaşana dek büyürler.” (K10).  

“Sonunda çığ tehlikesinden uzaklaşmıştık.” (K48).  

“Hurdalık atık eşyaları düzenleyip çivileyip boyayarak küçük lunapark yapıyorlar.” (K89). 

 Çalışmada yer alan çocuk hikâye kitaplarının içeriğinde yer alan çevresel mekânların dağılımı 
kategoriler halinde Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3. Hikâye Kitaplarında Yer Alan Çevresel Mekânların Dağılımı 

Mekânlar Mekân Sayısı 

Ev 57 

Orman 34 

Gökyüzü 28 

Deniz 19 

Bahçe 17 

Park 12 

Okul 10 

Uzay 10 

Kütüphane 6 

Göl 5 

Gölet 5 

Hayvanat Bahçesi 4 

Çiftlik 4 

Nehir 4 

Market 3 

Mağara 3 

İglo 2 

Çöl 2 

Mağaza 2 

Havaalanı 2 

Sinema 1 

Fabrika 1 

Kafe 1 

 “Ev” incelenen kitaplar içerisinde en çok yer verilen çevresel mekân olmakla birlikte 57 kitapta 
geçmektedir. “Orman” çevresel mekânına ise incelenen kitaplar içerisinde 34 kitapta yer 
verilmektedir. “Gökyüzü” incelenen kitaplar içerisinde en çok yer verilen 3. çevresel mekân olmakla 
birlikte 28 çocuk kitabının içeriğinde bulunmaktadır. “Deniz” çevresel mekânı incelenen eserlerde 19 
kitabın içeriğinde bulunmaktadır. “Bahçe” çevresel mekân kategorisi ise 17 kitabın içerisinde yer 
almaktadır. “Park” çevresel mekânına 12 kitabın içeriğinde rastlanmaktadır. “Okul” ve “Uzay” 
çevresel mekân kategorileri incelenen eserlerin 10’unun içeriğinde yer almaktadır. “Kütüphane” 
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kategorisine ise 6 incelenen kitabın içeriğinde rastlanmaktadır. “Göl” ve “Gölet” çevresel mekân 
kategorilerine incelenen eserlerin 5’inin içeriğinde yer verilmektedir. “Hayvanat bahçesi”, “Çiftlik” 
ve “Nehir” çevresel mekân kategorileri incelenen kitapların 4’ünün içeriğinde bulunmaktadır. 
“Market” ve “Mağara” kategorileri incelenen çocuk kitaplarının 3’ünde yer almaktadır. “İglo”, “Çöl”, 
“Mağaza” ve “Havaalanı” çevresel mekân kategorilerine ise incelenen çocuk kitaplarının 2 tanesinin 
içeriğinde rastlanmaktadır. “Sinema”, “Fabrika” ve “Kafe” çevresel mekânları en az yer verilen 
mekânlar olmakla beraber 1 tane kitabın içeriğinde bulunmaktadır. Ev, orman, gökyüzü, deniz, bahçe 
kategorilerinin kitapların içerisinde yer alma şekillerine örnekler aşağıda sunulmaktadır.  

“Bu akşam, Batu’nun yeni evinde geçireceği ilk akşamdı.” (K27). 

“Küçük kirpi ormanda gezerken ufak bir kaza geçirdi.” (K56).  

“Gökyüzündeki milyonlarca yıldızdan birine hop diye konuverdik.” (K4).  

“Denizin dibine uzanalım mı? Ahtapotlar, hatta yunuslar, seni selamlasın mı?” (K11). 

“Gazetelerini katlayıp bahçeye çıkarak göbeklerini güneşe doğru çevirdiler.” (K42). 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Mesaj öne çıkarken mekân öne çıkmamış, Gerçekleştirilen bu çalışmada çocuk hikâye kitapları, 
çevre odaklı mesajları barındırmaları ve çevresel mekânlar kapsamında incelenmektedir. Aşağıda 100 
erken çocukluk dönemine yönelik hikâye kitaplarının incelenmesi sonucunda ulaşılan sonuçlara yer 
verilmektedir: 

Çocuk kitaplarının içeriğinde yer alan, yazarın iletmeye çalıştığı mesajları okuyucuya aktaran 
karakterler yer almaktadır. Çocuklar okudukları mesajları benimseyebileceği için aktarılan mesajların 
önemi büyüktür (Ucuzsatar, 2019). İçeriği incelenen çocuk kitaplarında çevre odaklı mesajlar 
temasında “Hayvanların yaşamı hakkında bilgi”, “Hayvan sevgisi” ve “Doğa-Bitki Sevgisi” 
kategorilerine daha fazla yer verilirken, “Bitkilerin Yaşamı Hakkında Bilgi”, “Çevre kirliliği”, “Doğal 
Afet”, “Ağaçlık Alanların Yok Edilmesi”, “İklim Değişikliği”, “Geri dönüşüm” kategorilerine ise daha 
düşük düzeyde ver verildiğine ulaşılmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki çocuklara yönelik 
hazırlanan kitaplarda her ne kadar çevreye dair farkındalık kazandırmada destekleyici olabilecek 
çevre odaklı mesajlara yer verilse de bunların nicelik olarak yetersiz olduğu belirlenmektedir.  

Erken çocukluk döneminde olan çocuk, metinlerde yer alanları tam anlamıyla anlayabilmek adına 
görsellerle ilgilenmektedir. Dolayısıyla kitaplarda geçen mekânların da önemli ve dikkat edilmesi 
gereken bir kavram olduğu bilinmektedir (Sever, 2013). İncelenen çocuk kitaplarında çevresel mekân 
temasında yer alanlar olarak karşımıza ev, orman, gökyüzü, deniz, bahçe, park, okul, uzay, 
kütüphane, göl, gölet, hayvanat bahçesi, çiftlik, nehir, market, mağara, iglo, çöl, mağaza, havaalanı, 
sinema, fabrika, kafe mekânları çıkmaktadır. Kitaplarda bahsi en çok geçen çevresel mekânlar 
sırasıyla ev, orman, gökyüzü, deniz, bahçe iken, kitaplarda düşük düzeyde yer alan çevresel mekânlar 
ise sırasıyla park, okul, uzay, kütüphane, göl, gölet, hayvanat bahçesi, çiftlik, nehir, market, mağara, 
iglo, çöl, mağaza, havaalanı, sinema, fabrika, kafedir. Çevresel mekân kategorilendirmesinde 
çeşitliliğe ulaşılmıştır. Nicel olarak bakıldığında kitapların içerisinde çevresel mekânlara fazlasıyla yer 
verilmesi söz konusu iken çevre odaklı mesajların geri planda kaldığı tespit edilmiştir. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlara dair aşağıda yer alan öneriler sunulabilir: 

• Çocuk hikâye kitaplarının içerisinde yer alan metinlerde çevre odaklı mesajlar ve çevresel 
mekânların nicelik olarak arttırılması gerekmektedir. 

• Çocuk hikâye kitaplarının çevreye dair çocukları bilinçlendirerek olumlu tutum kazandırmaları 
açısından daha çok çevre odaklı mesajlara yer verilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple çevre 
eğitimi uzmanları ve çocuk edebiyatı uzmanlarının iş birliği içerisinde kitaplara katkı sunmaları 
önerilmektedir. 

• Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklara farkındalık kazandırmada kitap seçiminde seçici 
davranması önerilmektedir. 
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Özet: Çocuklar okul öncesi dönemde toplumsal cinsiyet ögelerini kavramaya başlamaktadır. Bu süreçte 
çocuk kitapları, toplumsal cinsiyet ögelerinin kavranmasını sağlayan etkili araçlardan biri olarak görülmektedir. 
Bu bağlamda çocuk kitaplarında toplumsal cinsiyet öğelerine nasıl yer verildiği araştırmanın konusunu 
oluşturmuştur. Araştırmanın amacı Türkçe ve yabancı çeviri okul öncesi dönem çocuk kitaplarında bulunan 
toplumsal cinsiyet öğelerinin ortaya çıkarılmasıdır.  Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler 
doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay 
ulaşılabilir durum örneklemi ve ölçüt örnekleme göre belirlenmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemine göre 
Eskişehir il merkezindeki kütüphane ve kitapçılarda bulunan kitapların belirlenmesi yoluna gidilmiş; ölçüt 
örnekleme göre ise kitapların 3-6 yaş grubu çocuklar için yazılmış olması ve kahramanların belirgin cinsiyet rolleri 
taşıması ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmada dokuman olarak 60 Türkçe, 60 yabancı çeviri kitap 
olmak üzere toplam 120 çocuk kitabı incelenmek için belirlenmiştir. Araştırmada çocuk kitaplarındaki toplumsal 
cinsiyet öğeleri, uzman görüşü alınarak araştırmacılar tarafında oluşturulan kodlama tablosuna aktarılmış ve 
betimsel analiz yöntemi kullanılarak elde edilen veriler temalar halinde düzenlenmiştir. Araştırmanın sonucunda 
çocuk kitaplarında kadınlara daha fazla yer verildiği, cinsiyetlere en fazla sevgi gösterme özelliğinin yüklendiği, 
her iki cinsiyette mavi rengin çoğunlukla kullanıldığı, karakterlere genellikle olumlu kişilik özelliklerinin 
yüklendiği belirlenmiştir. Ayrıca Türkçe ve yabancı çeviri çocuk kitapları cinsiyet, kişilik özellikleri, kıyafet türü, 
kıyafet renkleri bakımından benzerlik; meslek, aksesuar ve davranış özellikleri bakımından ise farklılık gösterdiği 
görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi dönem, Cinsiyet özellikleri, Toplumsal cinsiyet, Çocuk kitapları. 

 

Preschool Examination of The Elements of Gender in Children’s 

Books 

Abstract: Children begin to comprehend gender elements in the preschool period. In this process, children's 
books are seen as one of the effective tools that provide an understanding of gender elements. In this context, 
how gender elements are included in children's books constituted the subject of the study. The research aims to 
reveal the gender elements found in Turkish and foreign translation preschool children's books. The qualitative 
research method was used in the research, and the data were collected by document analysis method. The study 
group of the study, one of the purposeful sampling methods, was determined according to the easily accessible 
situation sample and the criterion sampling. According to the easily accessible sample, the books found in the 
libraries and bookstores in the city center of Eskisehir were determined; According to the criterion sampling, the 
criteria were that the books were written for children aged 3-6 and that the heroes had pronounced gender roles. 
In this context, a total of 120 children's books, including 60 Turkish and 60 foreign translation books, were 
determined to be examined as documents. In the study, gender items in children's books were transferred to the 
coding table created by the researchers by taking expert opinions, and the data obtained using the descriptive 
analysis method were organized into themes. As a result of the study, it was determined that women are given 
more space in children's books, the feature of showing love to the genders the most, the color blue is used mostly 
in both genders, and the characters generally have positive personality traits. In addition, Turkish and foreign 
translation children's books are similar in terms of gender, personality traits, clothing type, clothing colors; 
However, it was observed to differ in terms of profession, accessories and behavioral characteristics. 

Keywords: Preschool age, Gender characteristics, Gender, Children's books. 
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1. Giriş 

Cinsiyet; bireyleri biyolojik, fizyolojik ve genetik yönden kadın ve erkek olarak ayıran bir 
terimdir. Toplumsal cinsiyet, toplumun bireylerinden cinsiyetine uygun sergilemesini beklediği 
davranışlar ve göstermesini istediği özelliklerdir (Kaçar, 2019). Diğer bir ifadeyle cinsiyet bedensel ve 
biyolojik olarak kadının ve erkeğin özelliklerini temsil ederken, toplumsal cinsiyet, toplum tarafından 
bireye yüklenen görev, sorumluluk ve davranışları temsil etmektedir (Gezer Şen ve Tuncer, 2018). 
Toplum tarafından cinsiyetlerden beklenen bu davranışlar ve özellikler toplumsal cinsiyet rollerini 
oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri kadınlara, sevecen, ılımlı, bağımlı, duygusal, sanatsal, 
hassas, bakım veren (Crespi, 2004; Lenhart, Rübsam ve Seitz 2020) erkeklere ise atılgan, korkusuz, 
akılcı, bağımsız, atletik, güçlü ve saldırgan gibi özellikler yüklenmektedir (Demirgürz, Esen Siyez ve 
Soylu, 2017). Bu özellikler bireylere çok küçük yaştan itibaren verilmeye başlandığından okul öncesi 
dönem önemli görülmektedir.  

Okul öncesi dönem sosyalleşme yoluyla çocuğun kişiliğinin oluştuğu aynı zamanda da cinsel 
kimliğinin geliştiği kritik bir dönemdir (Bayramoğlu, 2015). Bu dönemin tesadüflere bırakılmayacak 
kadar ciddi ve sistematik şekilde yönetilmesi gereklidir (Köseler, 2009). Çünkü çocuk kendi cinsiyet 
özelliklerine ve karşı cinsteki kişilerin cinsiyet özelliklerine yönelik merak duymaktadır (Deniz ve 
Yıldız, 2018). Çocuğun bu merakı doğru bir şekilde doyurulmalıdır ki çocuk hem kendi bedenine hem 
de farklı insanların bedenine saygı duyabilsin.  

Okul öncesi dönemde yazılı ve basılı kaynaklar çocukların gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır 
(Köseler, 2009). Çocuğun doğasına uygun olarak kurgulanmış hikâye kitapları, çocuğun sahip olduğu 
bilgi birikimini kullanabilmesi ve yeni bilgiler öğrenmesini sağlamaktadır (Tepe, 2020). Aynı zamanda 
bu dönemde kitaplar çocukların sosyalleşmesini, sosyal çevrelerini ve toplumsal cinsiyet rollerini 
öğrenmesini de imkan tanımaktadır (Narahara, 1998; Gooden ve Gooden, 2001). Bununla birlikte 
kitaplarda hikâye ve resimlerle açık ya da üstü kapalı bir şekilde verilen cinsiyet rolleri, çocuklar 
tarafından içselleştirmekte ve bunun sonucunda çocuklar geleneksel cinsiyet rollerine göre davranışlar 
geliştirmeye başlamaktadır (Bağçeli Kahraman ve Özdemir, 2019).  

Toplumsal cinsiyet rollerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal 
cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyetin okul öncesindeki yeri ve toplumsal cinsiyetin çocuk kitaplarındaki 
yeri konularının iyi anlaşılabilmesi gerekmektedir. Bu konulardan ilki olan cinsiyet, doğuştan gelen, 
insanları erkek ve dişi olarak ayırmak için kullanılan biyolojik, fizyolojik, genetik ve hormonal 
özelliklerdir (Taşçı, 2017; Vatandaş, 2007). Başka bir deyişle cinsiyet kadın ve erkek olmanın biyolojik 
özelliğidir (Saraç, 2013).  Bu biyolojik özelliği bireyin aynı zamanda davranışları üzerinde de etkili 
olduğu için toplumlar insanlardan bu davranışları göstermelerini beklemektedir. Biyolojik cinsiyet 
özellikleri toplumlara göre farklılık göstermekle birlikte toplum ve kültür her iki cinsiyete belirli 
özellikler tahsis etmektedir (Bem,1981; Güzel, 2016). Bireye, toplumun ve kültürün yüklediği bu 
özelliklere de toplumsal cinsiyet adı verilmektedir (Aktaş ve Kaynak, 2017; Yağan Güder ve Güler 
Yıldız, 2016; Köseler, 2009).   

Bütün çocuklar dünyaya cinsel kimliği ile gelir. Fakat kadın ve erkek olmanın ayrımlarını yaşamın 
ilerleyen döneminde ebeveyn, arkadaş, öğretmen gibi kaynaklar sayesinde fark etmeye başlamaktadır 
(Ünlü, 2012; Crespi,2004). Toplumsal cinsiyetle birlikte erkeklerin eril rolleri, kızlar ise kadınsı rolleri 
üstlenmeye başlamasıyla hayatlarının şekillendiği görülmektedir (Öngen ve Aytaç, 2013; Weitzman, 
Eifler, Hokada ve Ross,1972). Cinsiyet insanları erkek ya da dişi yaparken; toplumsal cinsiyet ise 
kadınsı ve erkeksi yapmaktadır. Bu kadınsı ve erkeksi olma durumunda gerçekleştirilen davranışlar, 
toplumsal cinsiyetin rolünü oluşturmaktadır (Karkıner, 2016).  Tanım olarak bakıldığında bir kültürde 
erkek ya da kadın bireyler için uygun görülen davranış ve sorumlulukların tamamına, toplumsal 
cinsiyet rolü denmektedir (Alkan Ersoy, 2018).  

Toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumu, ebeveynlerin çocuklarının cinsiyetlerini öğrendikten sonra 
yaptıkları hazırlıklar ile başlamaktadır. Bu hazırlıklara ilk olarak cinsiyete uygun bir isim bulma çabası, 
örnek olarak verilebilir (Güder, 2014; Ling Chen ve Rao, 2010). Ebeveynlerin bu seçimleri, çocuğun 
toplumsal cinsiyet rolü şemasını gizli ve bilinçsiz bir şekilde oluşturmaya başlamaktadır (Everett, 
2011). 

Ardından erkek çocuğu olacak ailelerin mavi tonlarında, kız çocuğu olacak ailelerin de pembe 
tonlarında oda ve kıyafetler seçerler (Maccoby, 2000; Yağan Güder, 2014). Ailenin bu seçimleri, 
çocuğa toplumsal cinsiyet rolleri üzerine kendi beklentilerini sunar (Işık, 2020). Bu beklentilerle 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

127 

 

birlikte çocuk için oluşturulan ortamlar, toplumsal cinsiyet rollerini daha da belirginleştirir (Alkan 
Ersoy, 2018). Buna örnek olarak; kıyafetler, saçın modeli ve boyu, alınan oyuncaklar, çocuklara 
“kızım, oğlum, güzelim, yakışıklım, prensesim” gibi hitap şekilleri, ebeveynlerin çocuğa karşı davranış 
tutumları, yaşamı boyunca çocuktan beklenen tutum ile davranışların temelini oluşturmaktadır ve 
çocuğun yaşamı boyunca etkili olmaktadır (Alkan Ersoy, 2018; Vatandaş, 2007).   

Toplumsal cinsiyet rolleri şemasının oluşması her ne kadar doğumdan önce başlasa da, kritik 
dönem 3-6 yaş aralığıdır. Bu yaş aralığı okul öncesi döneme denk gelmektedir (Aktaş ve Kaynak, 2017). 
Okul öncesi dönem öğrenmenin en hızlı olduğu ve çocuğun çevresinden en çok etkilendiği dönemdir 
(Kurtucu, Utas Akhan, Tanır ve Yıldız, 2015). Bu dönem çocuğun kişiliğinin ve hayatının temellerini 
oluşturur (Kaçar, 2019). Okul öncesi dönemde çocuğa verilenler çocuğun doğuştan gelen potansiyelini 
en üst sınırlara ulaştırır (Köseler, 2009). Bu nedenle çocuğa toplumsal cinsiyet rolleri en uygun şekilde 
verilmelidir. Çocuklar üç yaştan itibaren kız ve erkek olarak iki cinsiyet olduğunu fark etmeye, dört 
yaşına geldiklerinde ise bedenlerini keşfederek olumlu ya da olumsuz düşünceler geliştirmeye 
başlamaktadır (Okutan ve Özkızıklı, 2018).  Yine aynı yaşlarda çocuk toplumdaki kadın ve erkek 
rollerini algılarlar ve bunlara tepki verirler (Wilson, 1996) Dört beş yaşlarında kızlar ve erkekler toplum 
tarafından tanımlanan faaliyetleri ve kendi cinsiyetindeki akranları ile arkadaşlık etmeyi tercih 
ederler. Okul öncesi dönemde çocuk cinsiyet rollerini sorular sorarak da keşfetmeye çalışır (Alkan 
Ersoy, 2018).  Ebeveynler ve öğretmenler çocuğun bu sorularına dürüst bir şekilde alaycı bir tavır 
sergilemeden aynı zamanda çocuğun sadece merak ettiği bilgileri içeren çok detaya inmeden geri 
dönütler verilmelidir (Artan, Yılmaz Akdoğan, Paslı, Şahin ve Bencik Kangal, 2017). 

Çocuklara büyürken içinde bulunduğu aile ve çevre cinsiyetine uygun modelleri ve kuralları ilk 
olarak anne ve babaları sunar (Bağçeli Kahraman ve Arabacıoğlu,2017). Daha sonra çocukların 
akranları, medya, okul, televizyon programları ve çocuk kitapları gibi ögeler bu kuralları 
pekiştirmektedir (Bağçeli Kahraman ve Özdemir, 2019; Karabekmez, Yıldırım, Özyılmaz Akamca, Ellez 
ve Bulut Üner, 2018). Bu ögeler arasındaki çocuk kitapları görsel ve yazılı metinler sunması bakımından 
çocukların cinsiyet rollerini kazanmalarında önemli bir yer tutmaktadır (Köseler, 2009; Oskamp, 
Kaufman ve Wolterbeek, 1996). Çocuk kitaplarında bulunan karakterler ve durumlar çocukları 
hayatında karşılaşabileceği şeyleri görmelerini ve tanışmalarını sağlamaktadır (Tsao, 2008). Resimli 
çocuk kitapları, çocuklar için dünyaya açılan bir pencereler olduğu için çocuklardaki toplumsal cinsiyet 
kavramının gelişmesi ve aktarılması açısından önemli bir mekanizma olarak görülmektedir (Artan 
Özoran, 2018; Tsao, 2008). 

Resimli çocuk kitapları, doğru kullanıldığında iyi bir model ve eğitim aracı iken, yanlış 
kullanıldığında olumsuz örnekler ortaya koyan eğitim aracı haline gelmektedir (Günay ve Gürşimşek, 
2005). Çünkü çocuklar hikâyelerdeki karakterler ile kendi aralarında bir bağ kurarak onları kendilerine 
model alır (Mercan, 2015) ve karakterler sayesinde merak ettikleri sorulara cevap bulmaya çalışırlar. 
Bu yüzden karakterlere aşırı bencil, yaramaz, kibirli gibi kötü özellikler, olağanüstü güçler, fazla iyi 
olma ve fazla kötü olma gibi özellikler yüklenmemesi gerekmektedir. Kitaplarda kız ve erkek 
karakterlere atfedilen iyi-kötü, doğru- yanlış, güzel- çirkin gibi kavramların tek yönlü olarak verilmesi; 
çocukların ırkçı, cinsiyet ayrımcılığı yapan, bencil çocuklar olmasına sebep olmaktadır (Aktaş ve 
Kaynak, 2017). Hikayelerdeki erkek karakterlere eve bakan, sert mizaçlı, genellikle tamir işleri, 
fiziksel aktiviteler yapan; kadın karakterlere de ev işleri yapan, çocuklar ile ilgilenen, duygusal olma 
(Dilek, 2014; Gündüz Şentürk, 2015; Çiftçi Yeşiltuna, 2004; Yıldız, 2019; Cengiz, 2019) gibi özellikler 
yüklenmesi toplumsal cinsiyet rollerinin somutlaşmasına ve çocukların cinsiyetler hakkında çıkarım 
yapmasına neden olmaktadır (Andreyev,2002; Mermelstein, 2018; Pruden ve Abad, 2013).   

Toplumsal cinsiyet rolünün oluşmasında toplumun kültürü önemli bir role sahiptir. Tylor kültürü 
, "bilgi, ahlak, sanat, hukuk, gelenek, yetenek ve alışkanlıkların tamamını içeren karmaşık bir bütün" 
olarak tanımlamıştır (Bayık, 2014). Bir başka tanıma göre kültür; tarih öncesinden günümüze ulaşan, 
yaşanılan zamanın ve o günün gereksinimlerine uygun olarak anlamlı ve bilinçli bir birleşim ile ortaya 
çıkarılan; sistemli ya da sistemsiz olarak nesilden nesile aktarılan unsurlardır. Bu unsurlar, bireylerin 
benlik, aidiyet duygusu ve cinsiyet rollerini kazanmasını sağlamaktadır (Mert, Albayrak ve Serin, 
2013). Dolayısıyla Toplumsal cinsiyet rolleri, o kültürün alışkanlıkları, hal, tavır ve değerlerini 
içerisinde taşımaktadır (Şahin, 2019). Toplumsal cinsiyet; kültürün kadın ve erkek cinsiyetinden 
yapmasını beklediği davranışlar olarak görülmektedir. Bir başka ifadeyle içinde bulunulan kültür; kız 
ve erkek çocuklarını, kim olduklarına ve kim olmaları gerektiğine ilişkin cinsiyet davranışlarını 
oluşturmaya yönlendirmektedir (Gündüz Şentürk, 2015). Bu davranışların oluşturduğu rollere de 
toplumsal cinsiyet rolü adı verilmektedir (Aktaş ve Kaynak, 2017).  Toplum kadından bakıcılık rolü 
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bekler ve bu nedenle kızlara sevecen ve sıcakkanlı olmaları öğretilir. Öte yandan erkeğin rolü maddi 
kaynak sağlayan ciddi ve sert bir toplumsal cinsiyet rolü verilmektedir (Garcia ve Guzman, 2017). 
Ancak toplumların bu yönlendirmeleri her kültürde farklı şekilde gerçekleşmektedir. Toplumlarda 
yaşanılan olay ve durumların paylaşılması sonrasında insanlar tarafından kabul görmesiyle değişimler 
de ortaya çıkmaktadır (Göçer, 2012). Bu nedenle toplumsal cinsiyet rolleri kültürden kültüre, 
toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir (Köseler, 2009; Güzel,2016).  

Yapılan araştırmalarda okul öncesi dönem çocuk kitaplarında toplumsal cinsiyet ögeleri, rolleri 
ve kalıp yargılarının daha çok kadının evde olduğu, ev işlerini yaptığı, duygusal, anaç bireyler olarak 
temsil edildiği; erkeklerin işe giden, eve bakan, sert mizaçlı şekilde verildiği, ancak kısmen de olsa 
kadın ve erkeğe eşit rollerin verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır (Salman Erden, 2019; Köseler, 2009; 
Gürşimşek ve Günay, 2005, Bağçeli Kahraman ve Özdemir, 2019, Kaynak ve Aktaş, 2017,  Gündüz 
Şentürk, 2015). Ancak 3-6 yaş Türkçe ve yabancı çeviri çocuk kitaplarındaki toplumsal cinsiyet 
ögelerinin karşılaştırıldığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Oysaki yapılan araştırmalarda çocuk 
kitaplarının çocuğun kişiliğinin oluşmasında, cinsiyet rollerini öğrenmesinde, karşı cinsin özelliklerinin 
farkına vararak empati geliştirilebilmesi de önemli yer tuttuğu görülmektedir (Çer,2017; Tepetaş 
Cengiz, 2016; Fazlıoğlu,2020). Bu bağlamda yapılan araştırmada Türkçe ve yabancı çeviri çocuk 
kitaplarında toplumsal cinsiyet ögelerinin karşılaştırılmasının, ebeveynlerin öğretmenlerin kitap 
seçimine katkı sağlayacağı, aynı zamanda yazarlara ve çizerlere toplumsal cinsiyet ögelerinin eşit 
olarak verilmesi konusunda farkındalık sağlayacağı düşünülmektedir.   

1.2. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Türkçe ve yabancı çeviri okul öncesi dönem çocuk kitaplarında bulunan 
toplumsal cinsiyet öğelerinin incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma 
soruları belirlenmiştir. 

Türkçe ve yabancı çeviri okul öncesi dönem çocuk kitaplarında; 

1.Karakterlerin cinsiyetleri nelerdir? 

2. Cinsiyete göre karakterlerin meslek dağılımları nelerdir? 

3. Cinsiyete göre karakterlerin kişilik özellikleri nelerdir? 

4.Karakterlerin cinsiyetlerine göre görsel sunumları nasıl verilmiştir? 

5. Karakterlerin cinsiyete göre davranış özellikleri nasıldır? 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Türkçe ve yabancı çeviri okul öncesi dönem çocuk kitaplarında yer alan toplumsal cinsiyet 
ögelerinin incelenmesi amacıyla araştırma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Nitel 
araştırmalar; bireylerin davranışını, tutumunu, görüşünü, deneyimini, daha ayrıntılı bir yaklaşımla 
anlayarak, yorumlamayı ve betimlemeyi hedefleyen, nasıl ve niçin sorularına cevap arayan 
çalışmalardır (Kıral, 2020). Bu araştırma kapsamında okul öncesi dönem çocuk kitaplarında bulunan 
toplumsal cinsiyet ögeleri incelenerek, yorumlanmaya ve betimlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışmasıyla sürdürülmüştür. Durum 
çalışması; tek bir olay ya da durumun derinlemesine incelenmesiyle elde edilen verilerin sistematik 
bir biçimde toplanıp ve gerçek durumda ne olduğunun tespit edildiği yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 
2016). Bu araştırmada da durum olarak belirlenen okul öncesi dönem çocuk kitaplarında bulunan 
toplumsal cinsiyet ögeleri derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır. 

2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Türkçe ve yabancı çeviri okul öncesi dönem çocuk kitaplarında toplumsal cinsiyet ögelerinin 
incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme; ulaşım açısından hızlı katan ve 
tamamen mevcut olan ögeleri içeren bir örnekleme yöntemidir (Baltacı, 2018). Bu kapsamda 
araştırmanın çalışma grubu Eskişehir il merkezindeki okul öncesi dönem çocuklarına yönelik 
kütüphaneler ve kitapçılarda bulunan kitaplardan oluşturmaktadır.  
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Kolay ulaşılabilir durum örneklemine göre ulaşılan kitapların belirlenmesinde ise amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme önceden 
belirlenmiş ölçütleri sağlayan durum, nesne, olayları tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır (Baltacı, 
2018:254). Araştırmada çocuk kitaplarının belirlenmesinde kitapların 3-6 yaş grubu çocukları için 
yazılmış kitaplar olması ve kahramanların belirgin cinsiyet rolleri taşıması ölçüt olarak belirlenmiştir.  

Belirlenen ölçütler doğrultusunda Eskişehir il merkezindeki kütüphane ve kitapçılarında bulunan 
3-6 yaş çocukları için yazılmış ve kahramanlarında belirgin cinsiyet rollerine sahip 60 Türkçe, 60 
yabancı çeviri kitaplar olmak üzere 120 kitap belirlenmiştir.  Belirlenen kitapların bazı özellikleri 
Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Okul Öncesi Dönem Çocuk Kitaplarında Künye Bilgileri 

Basıldığı yıl  F % Yayınevi F % Yazar F % 

         
2008 4 3,3 A 27 22,5 Yerli 65 52 

2009 3 2,5 B 11 9,2 Yabancı 60 48 

2010 6 5 C 10 8,3    

2011 3 2,5 D 8 6,6    

2012 8 6,6 E 5 4,2    
2013 3 2,5 F 5 4,2    

2014 7 5,8 G 5 4,2    
2015 8 6,6 H 5 4,2    

2016 16 13,3 I 5 4,2    

2017 13 10,8 İ 4 3,3    

2018 27 22,5 K 4 3,3    

2019 16 13,3 L 4 3,3    

2020 3 2,5 M 3 2,5    

2021 3 2,5 N 3 2,5    

   O 3 2,5    

   Diğer 18 15    

Yukarıdaki Tablo 1’de görüldüğü gibi incelenen kitapların çoğunluğunun 2018 yılında basıldığı, 
kod adı verilen yayınevleri arasında kitapların en fazla A yayınevinde basıldığı ve kitapların 60’ının 
yerli yazar, 60’ının da yabancı yazar tarafından yazıldığı görülmektedir. Ayrıca diğer olarak verilen 
yayınevlerinden belirlenen kitapların 15 yerli yazarlara aitken, 3 tanesi yabancı yazarlara ait 
kitaplardır.   

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Okul öncesi dönem çocuk kitaplarında toplumsal cinsiyet ögelerinin inceleneceği bu araştırmada 
120 adet çocuk kitabı incelenmek için belirlenmiştir. Belirlenen bu kitapların incelenmesinde 
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi; basılı veya elektronik belgeleri sistemli ve 
dikkatli bir şekilde incelenip, değerlendirildiği yöntemdir (Kıral, 2020: 173). Doküman analizi 
yönteminin kullanıldığı bu araştırmada kitapları incelemek adına kodlama formları geliştirilmiştir. 
Görsel sunum ve metin inceleme formları geliştirilirken Kaynak ve Aktaş (2017) hazırladığı kodlama 
formlarından yararlanılmıştır. Oluşturulan kodlama formları görsel sunum, metin inceleme ve meslek 
formlarından oluşmaktadır.  Görsel sunum formu 3 boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; kıyafet türleri, 
renkler ve aksesuarlardır. Kıyafet türleri 22 madde, renkler 11 madde, aksesuar 16 maddeden 
oluşmaktadır. Metin inceleme formu 3 boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; meslekler, kişilik özellikleri ve 
davranış özellikleridir. Meslekler 20 madde, kişilik özellikleri 34 madde, davranış özellikleri 29 
maddeden oluşmaktadır. Bu formlar her kitap için araştırmacılar tarafından ayrı ayrı doldurulmuştur.  

Elde edilen veriler “betimsel analiz” yöntemiyle analiz edilmiştir. Betimsel analiz, elde edilen 
verilerin belirlenen temalar doğrultusunda özetlenip, yorumlanmasıdır.  Bu analiz yönteminde amaç 
bulguları düzenleyip, yorumlayıp okuyucuya ulaştırmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Yapılan 
araştırmada okul öncesi dönem çocuk kitaplarında bulunan toplumsal cinsiyet ögelerinin 
incelenmesine yönelik toplanan veriler temalar doğrultusunda yorumlanıp özetlenmeye çalışılmıştır.  

2.4. Geçerlik ve Güvenilirlik 
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Yapılan araştırmada oluşturulan kodlama formlarının kapsam geçerliliği için uzman görüşlerine 
başvurulmuştur. Uzman görüşü; araştırma konusu hakkında uzman kişiler tarafından oluşturulan 
dokümanın eleştirel bir gözle incelenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada iki alan 
uzmanından uzman görüşü alınarak kodlama formları düzenlenmiştir. 

Araştırmanın geçerliğinin sağlanması amacıyla başvurulan bir diğer yol da uzun süreli 
etkileşimdir. Uzun süreli etkileşim; araştırmacının belirlediği konu üzerine kaynaklarını birçok kez 
incelemesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada da araştırmacılar ayrı ayrı kaynakları üçer 
defa okuyarak gözden geçirmiştir. 

Betimsel analiz yönteminin kullanıldığı çalışmalarda geçerlik elde edilen verilerden doğrudan 
alıntılar yapılarak sağlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Yapılan bu araştırmada da okul öncesi 
dönem çocuk kitaplarından doğrudan alıntılara yer verilmiştir.  Bu araştırmada kodlayıcı güvenirliğini 
sağlamak amacıyla araştırmacılar tarafından her kitap için ayrı ayrı doldurulan kodlama tabloları daha 
sonrasında karşılaştırılmıştır. Benzerlik görülmeyen noktalarda kitaplar araştırmacılar tarafından 
ortak bir görüş sağlanana kadar tekrar incelenmiştir.  

3. Bulgular 

Bu bölümde 120 çocuk kitabında bulunan toplumsal cinsiyet ögelerinin incelenmesi sonucunda 
elde edilen bulgular araştırma soruları doğrultusunda verilmiştir. 

3.1. Karakterlerin Cinsiyetleri  

Okul öncesi dönem çocuk kitaplarında bulunan cinsiyetlere kadın ve erkek olarak dağılımları 
Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Türkçe ve Yabancı Çeviri Kitaplarda Cinsiyet Dağılımı 

       Türkçe Kitaplar    Yabancı Çeviri Kitaplar 
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 
F % F % F % F % F % F % 

94 54,3 79 45,7 173 100 97 56,4 75 43,6 172 100 

Tablo 2 incelendiğinde Türkçe kitaplarda 173 karakter arasından 94 karakterin kadın, 79 
karakterin erkek; yabancı çeviri kitaplarda 172 karakter arasından 97 karakterin kadın, 75 karakterin 
ise erkek olduğu belirlenmiştir. Tablo 2’de kadın karakterlerin daha fazla, erkek karakterlerin ise daha 
az olduğu görülmektedir. 

3.2. Cinsiyete Göre Karakterlerin Meslek Dağılımları  

Araştırmada incelenen çocuk kitaplarındaki karakterlerde cinsiyetlere göre 32 farklı meslek 
dağılımlarının yer aldığı görülmüştür. Okul öncesi dönem çocuk kitaplarında bulunan karakterlerin 
cinsiyetlere göre meslek dağılımları Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. Türkçe ve Yabancı Çeviri Kitaplarda Cinsiyetlere Göre Meslek Dağılımı 

  

 

 

 

 

 

Tablo 3 incelendiğinde Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en çok kullanılan meslek 
öğretmenlik (%26,5), erkek karakterlerde en çok kullanılan meslek ise astronot (%11,8) olarak tespit 
edilmiştir. Türkçe kitaplarda meslek sahibi kadınların ve erkeklerin oranının yabancı çeviri kitaplara 
oranla daha fazla olduğu saptanmıştır. Türkçe kitaplarda esnaf, terzi, mimar, hostes, eczacı, ressam, 
müdür, müzisyen, dalgıç, aşçı, çiftçi, postacı gibi mesleklere ise hiç rastlanmamıştır. Kadın 
karakterlerde bulunan diğer meslekler pedagog, ev hanımı, arkeolog, öğrenci iken erkek karakterlerde 
ise öğrenci ve arkeolog olduğu görülmüştür. 

               Meslekler Türkçe Kitaplar Yabancı Çeviri Kitaplar 
Kadın  Erkek Toplam Kadın  Erkek Toplam 
F % F % F % F % F %   

Öğretmen 9 26,5 1 2,9 10 29,4 3 13,8 1 4,5 4 18,3 
Doktor 2 5,9 3 8,8 5 14,7 0 0 1 4,5 1 4,5 
Astronot 4 11,8 4 11,8 8 23,6 0 0 0 0 0 0 
Çiftçi 0 0 0 0 0 0 5 22,7 11 50 16 72,7 
Diğer 5 14,7 6 17,6 11 32,3 1 4,5 0 0 1 4,5 
TOPLAM 20 58,9 14 41,1 34 100 9 41 13 59 22 100 
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Yabancı çeviri kitaplarda bulunan hem kadın hem de erkek karakterlerde en çok kullanılan meslek 
çiftçi (%22,7, %50), mesleği olarak belirlenmiştir. Yabancı çeviri kitaplarında meslek sahibi toplam 
kadın oranı %41 iken, meslek sahibi toplam erkek oranı %59 olduğu görülmüş ve erkeklerin kadınlara 
oranla daha fazla meslek sahibi oldukları belirlenmiştir. Yabancı çeviri kitaplarda esnaf, terzi, mimar, 
hostes, eczacı, ressam, müdür, müzisyen, dalgıç, aşçı, postacı ve astronot gibi mesleklere hiç 
rastlanmamıştır. Kadın karakterlerde en fazla yer verilen diğer mesleğin ise polis mesleği olduğu 
görülmektedir. Erkek karakterlerde diğer kategorisinde meslek tespit edilememiştir. 

3.3. Cinsiyete göre karakterlerin kişilik özellikleri  

Araştırmada incelenen çocuk kitaplarındaki karakterlerde cinsiyetlere göre 32 farklı kişilik 
özelliklerinin yer aldığı görülmüştür. Okul öncesi dönem çocuk kitaplarında karakterlerin cinsiyetlere 
göre kişilik özellikler Tablo 4’de verilmiştir.  

Tablo 4. Türkçe ve Yabancı Çeviri Kitaplarda Kişilik Özellikleri Dağılımları 

Tablo 4’e bakıldığında Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en fazla yer verilen kişilik 
özelliği mutlu (%9,2) özelliği, ikinci özellik ise koruyan/uyaran (%7,8) özelliği olarak belirlenmiştir. 
Kadın karakterlerde bulunan diğer kişilik özellikleri ise utangaç, cesaretlendiren, sabırlı, yalnız, kalbi 
kırık, endişeli, ısrarcı, bencil, işini seven olarak tespit edilmiştir. Türkçe kitaplarda kadın 
karakterlerde en az bulunan kişilik özellikleri karamsar (%0,3), komik (%0,3), şaşkın/telaşlı (%0,3), 
umursamaz (%0,3) özelliklerinin olduğu alıngan, idealist, şirin ve vefalı gibi kişilik özelliklerinin ise hiç 
yer almadığı görülmüştür.  

 
Kişilik Özellikleri 

Türkçe Kitaplar Yabancı Çeviri Kitaplar 
Kadın  Erkek Toplam Kadın  Erkek Toplam 
F % F % F % F % F %   

Alıngan 0 0 1 0,3 1 0,3 2 0,4 0 0 2 0,4 
Araştırmacı/Maceracı/
Meraklı 

5 1,3 6 1,6 11 2,9 11 2,4 11 2,4 22 4,8 

Cesur 2 0,5 4 1,1 6 1,6 2 0,4 1 0,2 3 0,6 
Cömert/Yardımsever 5 1,3 13 3,5 18 4,8 21 4,7 15 3,3 36 8 
Hassas/İnce 
düşünceli/Kibar 

8 2,2 5 1,3 13 3,5 15 3,3 5 1,1 20 4,4 

Koruyan/Uyaran 29 7,8 21 5,7 50 13,5 31 6,7 13 2,8 44 9,5 
Dağınık 1 0,3 0 0 1 0,3 1 0,2 0 0 1 0,2 
Hayalperest 6 1,6 4 1,1 10 2,7 14 3 8 1,7 22 4,7 
Heyecanlı 9 2,4 9 2,4 18 4,9 10 2,2 5 1,1 15 3,3 
İdealist 0 0 1 0,3 1 0,3 0 0 0 0 0 0 
Kararsız 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 
Karamsar 1 0,3 1 0,3 2 0,5 0 0 2 0,4 2 0,4 
Kıskanç 2 0,5 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0 0 
Kızgın 3 0,8 4 1,1 7 1,9 10 2,2 5 1,1 15 3,3 
Kibirli 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,2 
Komik 1 0,3 4 1,1 5 1,4 3 0,7 4 0,9 7 1,6 
Korkmuş 8 2,2 5 1,3 13 3,5 5 1,1 5 1,1 10 2,2 
Mutlu 34 9,2 32 8,6 66 17,8 35 7,6 23 5 58 12,6 
Özgüvenli/Öz 
denetimli 

2 0,5 2 0,5 4 1 1 0,2 0 0 1 0,2 

Paylaşımcı/Uzlaşmacı 3 0,8 3 0,8 6 1,6 5 1,1 4 0,9 9 2 
Pişman 4 1,1 6 1,6 10 2,7 0 0 1 0,2 1 0,2 
Problem Çözen 10 2,7 8 2,2 18 4,9 14 3 10 2,2 24 5,2 
Sabırsız 0 0 0 0 0 0 2 0,4 3 0,7 5 1,1 
Saldırgan 0 0 0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 2 0,4 
Sevecen 18 4,9 21 5,7 39 10,6 35 7,6 22 4,8 57 12,4 
Şaşkın/ Telaşlı 1 0,3 3 0,8 4 1,1 10 2,2 4 0,9 14 3,1 
Şefkatli 6 1,6 6 1,6 12 3,2 17 3,7 7 1,5 24 5,2 
Şirin 0 0 1 0,3 1 0,3 2 0,4 0 0 2 0,4 
Umursamaz 1 0,3 2 0,5 3 0,8 1 0,2 0 0 1 0,2 
Üzgün 17 4,6 12 3,2 29 7,8 17 3,7 15 3,3 32 7 
Vefalı 0 0 2 0,5 2 0,5 2 0,4 2 0,4 4 0,8 
Diğer 10 2,7 9 2,4 19 5,1 14 3 11 2,4 25 5,4 
TOPLAM 186 50,2 185 49,8 371 100 283 61,4 177 38,6 46 100 
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Türkçe kitaplarda erkek karakterlerde en fazla kullanılan kişilik özelliği mutlu (%8,6), devamında 
da sırasıyla sevecen (%5,7) ve koruyan/uyaran (%5,7) özellikleridir. Erkek karakterlerde en az bulunan 
kişilik özellikleri alıngan (%0,3), idealist (%0,3), karamsar (%0,3) ve şirin (%0,3) olarak belirlenirken 
dağınık, kararsız, kibirli, sabırsız, saldırgan, itaatkâr ve yakışıklı gibi bazı kişilik özelliklerine 
rastlanmamıştır. Erkek karakterlerde bulunan diğer kişilik özellikleri ise paylaşmayan, dalgın, sıkılgan, 
hareketli, hoşgörülü, dikkatsiz, dürüst, isteksiz, iştahsız olarak belirlenmiştir. 

Yabancı çeviri kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en çok kullanılan kişilik özellikleri mutlu 
(%7,6) ve sevecen (%7,6) özellikleri iken ikinci en fazla kullanılan kişilik özelliği koruyan/uyaran (%6,7) 
özelliği olarak belirlenmiştir. Yabancı çeviri kitaplarda kadın karakterlerde en az yer verilen kişilik 
özellikleri dağınık (%0,2), kararsız (%0,2), kibirli (%0,2), özgüvenli/öz denetimli (%0,2), saldırgan 
(%0,2) ve umursamaz (%0,2) kişilik özelliklerinin olduğu, karamsar ve pişman gibi kişilik özelliklerinin 
ise hiç tespit edilmediği görülmüştür. Kadın karakterlerde ortaya çıkan diğer kişilik özellikleri ise 
kaygılı, oyunbozan, utangaç, sabırlı, gururlu, isteksiz, kuralcı, hayvan sever, sabırsız, ileri görüşlü 
kişisel özellikleridir.   

Yabancı çeviri kitaplarda erkek karakterlerde en fazla kullanılan kişilik özelliği mutlu (%5), ikinci 
kişilik özelliği de sevecen (%4,8) olarak belirlenmiştir. Erkek karakterlerde en az cesur (%0,2), pişman 
(%0,2), saldırgan (%0,2) kişilik özellikleri belirlenmiştir. Erkek karakterlerde dağınık, kararsız, kibirli, 
özgüvenli/öz denetimli, şirin, umursamaz, itaatkâr, yakışıklı ve idealist gibi bazı kişilik özellikleriyle 
ise hiç karşılaşılmamıştır. Erkek karakterlerde bulunan diğer kişilik özellikleri yaratıcı, anlayışlı, 
hayvan sever, dikkatli, tedirgin, alaycı ve dikkatsiz olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 4’de ki bulgular değerlendirildiğinde Türkçe ve yabancı çeviri kitaplarda hem kadınlarda 
hem de erkeklerde en fazla yer verilen kişilik özelliğinin “mutlu” kişilik özelliği olması yönüyle 
benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

3.4. Karakterlerin Cinsiyetlerine Göre Görsel Sunumları  

Araştırmada incelenen çocuk kitaplarındaki karakterlerin görsel sunumlarında 23 farklı kıyafet 
türü, 12 farklı kıyafet rengi ve 17 farklı aksesuar kullanımının yer aldığı görülmüştür. Okul öncesi 
dönem çocuk kitaplarında yer alan kıyafet türleri, kıyafet renkleri ve aksesuarlar olarak belirlenen 
karakterlerin görsel sunumları Tablo 5’de verilmiştir.  

Tablo 5. Türkçe ve Yabancı Çeviri Kitaplarda Kıyafet Türü Dağılımları 

 
Kıyafet Türü 

Türkçe Kitaplar Yabancı Çeviri Kitaplar 
Kadın  Erkek Toplam Kadın  Erkek Toplam 
F % F % f % F % F %   

             
Tişört 40 8,5 39 8,3 79 16,8 41 6,1 36 5,3 77 11,4 
Hırka 3 0,6 4 0,9 7 1,5 6 0,9 3 0,5 9 1,4 
Kazak 18 3,9 18 3,9 36 7,8 44 6,5 32 4,8 76 11,3 
Yelek 0 0 1 0,2 1 0,2 0 0 2 0,3 2 0,3 
Ceket/Mont 10 2,1 10 2,1 20 4,2 21 3,1 10 1,5 31 4,6 
Eldiven 1 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,5 2 0,3 5 0,8 
Süveter 0 0 6 1,3 6 1,3 0 0 4 0,6 4 0,6 
Gömlek 4 0,9 21 4,5 25 5,4 12 1,8 17 2,5 29 4,3 
Atlet/İç Çamaşırı 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0,2 8 1,2 
Kapri 2 0,4 0 0 2 0,4 5 0,7 7 1 12 1,7 
Şort 4 0,9 7 1,5 11 2,4 6 0,9 14 2 20 2,9 
Pantolon 37 7,9 45 9,6 82 17,5 66 9,8 58 8,6 124 18,4 
Etek 7 1,5 0 0 7 1,5 10 1,5 0 0 10 1,5 
Ayakkabı/ Bot 35 7,5 35 7,5 70 15 65 9,6 57 8,5 122 18,1 
Terlik 10 2,1 10 2,1 20 4,2 10 1,5 5 0,7 15 2,2 
Çorap 11 2,4 2 0,4 13 2,8 18 2,7 17 2,5 35 5,2 
Elbise 30 6,4 0 0 30 6,4 16 2,4 1 0,2 17 2,6 
Takım Elbise 0 0 2 0,4 2 0,4 0 0 0 0 0 0 
Pijama 15 3,2 12 2,6 27 5,8 20 3 12 1,8 32 4,8 
Bikini/ Mayo 1 0,2 0 0 1 0,2 9 1,3 3 0,5 12 1,8 
Salopet 2 0,4 14 3 16 3,4 7 1 6 0,9 13 1,9 
Diğer 5 1,1 4 0,9 9 2 7 1 14 2 21 3 
TOPLAM 235 50,2 233 49,8 468 100 373 55,3 301 44,7 674 100 
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Tablo 5 incelendiğinde Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en fazla kullanılan kıyafet 
türünün tişört (%8,5), ikinci olarak da pantolon (%7,9) olduğu belirlenmiştir.  Kadın karakterlerde 
eldiven (%0,2) ve bikini/mayonun (%0,2) en az bulunan kıyafetler olduğu görülmüştür. Yelek, süveter, 
takım elbise gibi bazı kıyafetlere ise hiç rastlanmamıştır. Kadın karakterlerde bulunan diğer kıyafet 
türleri pelerin, okul kıyafeti, eşofman, panduf olarak belirlenmiştir. 

Türkçe kitaplarda erkek karakterlerde en fazla kullanılan kıyafet türünün pantolon (%9,6), ikinci 
olarak da tişört (%8,3) olduğu görülmüştür. Erkek karakterlerde en az yer verilen kıyafet türü ise yelek 
(%0,2) kıyafeti olarak belirlenmiştir. Erkek karakterlerde elbise, bikini/mayo, kapri, etek, atlet/iç 
çamaşırı gibi kıyafet türlerine hiç rastlanmamıştır.  Erkek karakterlerde bulunan diğer kıyafet türleri 
önlük, astronot kıyafeti, üniforma, kral kostümü olarak belirlenmiştir. 

Yabancı çeviri kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en fazla kullanılan kıyafet türünün 
pantolon (%9,8) daha sonra ise ayakkabı (%9,6) olduğu belirlenmiştir. Kadın karakterlerde en az 
bulunan kıyafet ise eldiven (%0,5) kıyafeti olduğu görülmüştür. Kadın karakterlerde yelek, süveter gibi 
kıyafet türlerine hiç rastlanmamıştır. Kadın karakterlerde bulunan diğer kıyafet türleri kostüm ve 
üniforma olarak belirlenmiştir. 

Yabancı çeviri kitaplarda erkek karakterlerde en fazla kullanılan kıyafet türünün pantolon (%8,6) 
daha sonra da ayakkabı (%8,3) olduğu belirlenmiştir. Erkek karakterlerde elbise (%0,2) ve atlet/iç 
çamaşırı (%0,2) en az bulunan kıyafet türüdür. Erkek karakterlerde etek, takım elbise gibi kıyafet 
türüne hiç rastlanmamıştır. Erkek karakterlerde bulunan diğer kıyafet türleri yağmurluk, üniforma 
olarak belirlenmiştir. 

Tablo 5’de ki bulgular değerlendirildiğinde Türkçe ve yabancı çeviri kitaplarda hem kadınlarda 
hem de erkeklerde en fazla yer verilen kıyafet türlerinin “pantolon ve ayakkabı” kıyafetleri olması 
yönüyle benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

Tablo 6. Türkçe ve Yabancı Çeviri Kitaplarda Kıyafet Renkleri Dağılımı 

Tablo 6’da Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en fazla kullanılan rengin mavi (%10,3), 
ikinci olarak en fazla kullanılan rengin de pembe (%7,8) olduğu görülmüştür. Kadın karakterlerde gri 
(%0,2) en az kullanılan renk olarak belirlenmiştir. Erkek karakterlerden en fazla kullanılan rengin mavi 
(%12,7) ikinci olarak en fazla kullanılan rengin de yeşil (%7,2) olduğu görülmüştür. Erkek karakterlerde 
%0,8 pembe en az kullanılan renk olarak görülmüştür. Kadın karakterlerde bulunan diğer renkler 
bordo, lacivert; erkek karakterlerde bulunan diğer renkler ise lacivert, turkuaz, bordo olarak tespit 
edilmiştir. 

Yabancı çeviri kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en fazla kullanılan rengin mavi (%12,2) 
ikinci olarak en fazla kullanılan rengin de pembe (%9,3) rengi olduğu görülmüştür. Kadın karakterlerde 
mor (%1) en az kullanılan renk olarak belirlenmiştir. Erkek karakterlerde en çok kullanılan rengin mavi 
(%9,7) ikinci olarak en fazla kullanılan rengin de kırmızı (%7,3) olduğu görülürken en az kullanılan 

 
Kıyafet renkleri 

Türkçe Kitaplar Yabancı Çeviri Kitaplar 
Kadın  Erkek Toplam Kadın  Erkek Toplam 
F % F % f % F % F %   

Pembe 37 7,8 4 0,8 41 8,6 48 9,3 1 0,2 49 9,5 

Mavi 49 10,3 60 12,7 109 23 63 12,2 50 9,7 113 21,9 

Sarı 25 5,3 30 6,3 55 11,6 32 6,2 27 5,2 59 11,4 

Kırmızı 33 7 28 5,9 61 12,9 39 7,5 38 7,4 77 14,9 

Mor 21 4,4 10 2 31 6,4 25 4,8 6 1,1 31 5,9 

Turuncu 8 1,7 7 1,5 15 3,2 5 1 9 1,7 14 2,7 

Yeşil 15 3,2 34 7,2 49 10,4 37 7,2 13 2,5 50 9,7 

Gri 1 0,2 6 1,3 7 1,5 9 1,7 6 1,1 15 2,8 

Kahverengi 8 1,7 25 5,3 33 7 8 1,5 19 3,7 26 5,2 

Beyaz 15 3,2 14 3 29 6,2 42 8,1 22 4,3 64 12,4 

Siyah 5 1,1 20 4,2 25 5,3 6 1,1 12 2,3 18 3,4 

Diğer 10 2 9 1,9 19 3,9 0 0 1 0,2 1 0,2 

TOPLAM 227 47,9 247 52,1 474 100 314 60,6 204 39,4 517 100 
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rengin ise pembe (%0,2) olduğu görülmektedir.  Erkek karakterde bulunan diğer rengin lacivert olduğu 
tespit edilmiştir. 

Tablo 6’da elde edilen bulgular değerlendirildiğinde Türkçe ve yabancı çeviri kitaplarda hem 
kadınlarda hem de erkeklerde en fazla yer verilen kıyafet renlerinin “mavi” rengi olması yönüyle 
benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

Tablo 7. Türkçe ve Yabancı Çeviri Kitaplarda Aksesuar Dağılımı 

               Aksesuarlar Türkçe Kitaplar Yabancı Çeviri Kitaplar 
Kadın  Erkek Toplam Kadın  Erkek Toplam 
F % F % f % F % F %   

Gözlük 9 5,5 13 7,9 22 13,4 3 2,1 3 2,1 6 4,2 
Çanta 11 6,7 8 4,9 19 11,6 16 11,3 11 7,7 27 19 
Kolye 9 5,5 1 0,6 10 6,1 2 1,4 0 0 2 1,4 
Bileklik 2 1,2 0 0 2 1,2 1 0,7 0 0 1 0,7 
Küpe 11 6,7 1 0,6 12 7,3 12 8,5 0 0 12 8,5 
Kravat 0 0 2 1,2 2 1,2 0 0 0 0 0 0 
Saat 0 0 1 0,6 1 0,6 0 0 0 0 0 0 
Şapka/Bere 9 5,5 25 15,2 34 20,7 5 3,5 10 7 15 10,5 
Şal 1 0,6 0 0 1 0,6 0 0 0 0 0 0 
Toka 26 15,9 0 0 26 15,9 39 27,5 0 0 39 27,5 
Kemer 1 0,6 1 0,6 2 1,2 2 1,4 3 2,1 5 3,5 
Başörtüsü 1 0,6 0 0 1 0,6 0 0 0 0 0 0 
Önlük 2 1,2 0 0 2 1,2 7 4,9 1 0,7 8 5,6 
Bandana 8 4,9 0 0 8 4,9 6 4,2 1 0,7 7 4,9 
Atkı 0 0 7 4,4 7 4,4 9 6,5 8 5,6 17 12,1 
Fular 3 1,8 0 0 3 1,8 0 0 0 0 0 0 
Diğer 4 2,4 8 4,9 12 7,3 2 1,4 1 0,7 3 2,1 
TOPLAM 97 59,1 67 40,9 164 100 104 73,4 38 26,6 142 100 

Tablo 7’de Türkçe kitaplardaki kadın karakterlerin en fazla kullanılan aksesuarın toka (%15,9), 
olarak en fazla kullanılan aksesuarın da (%6,7) olduğu görülmüştür. Kadın karakterlerde şal (%0,6), 
kemer (%0,6), başörtüsü (%0,6) ise en az kullanılan aksesuarlar olarak belirlenmiştir. Kadın 
karakterlerde kravat, saat ve atkı gibi aksesuarlara ise hiç rastlanmamıştır. Kadın karakterlerde 
bulunan diğer aksesuarlar taç, göz bandı, sepet olarak belirlenmiştir. 

Türkçe kitaplardaki erkek karakterlerin en fazla kullanılan aksesuarın şapka (%15,2), ikinci olarak 
en fazla kullanılan aksesuarın da gözlük (%7,9) olduğu görülmüştür. Erkek karakterlerde kolye (%0,6), 
küpe (%0,6), saat (%0,6) ve kemer (%0,6) en az rastlanan aksesuarlardır. Erkek karakterlerde bileklik, 
şal, toka, başörtüsü, önlük, bandana ve fulara gibi aksesuarlara ise hiç rastlanmamıştır. Erkek 
karakterlerde bulunan diğer aksesuarlar pelerin, kask, asa, maske ve yaka olarak belirlenmiştir. 

 Yabancı çeviri kitaplardaki kadın karakterlerin en fazla kullanılan aksesuarın toka (%27,5) 
ikinci olarak en fazla kullanılan aksesuarın da çanta (%11,3) olduğu görülmüştür. Kadın karakterlerde 
bilekliğin (%0,7) en az rastlanan aksesuar olduğu görülmüştür. Ayrıca kadın karakterlerde kravat, saat, 
başörtüsü ve fular gibi aksesuarlara rastlanmamıştır. Kadın karakterlerde kullanılan diğer aksesuarlar: 
kolluk, kask iken erkek karakterlerde kullanılan diğer aksesuarın kılıç olduğu tespit edilmiştir. Erkek 
karakterlerde en fazla kullanılan aksesuarın çanta (%7,7) ikinci olarak en fazla kullanılan aksesuarın 
da şapka/bere (%7) olduğu görülmüştür. Erkek karakterlerde önlük (%0,7) ve bandana (%0,7) en az 
rastlanan aksesuarlar; kolye, bileklik, küpe, toka, kravat, saat, başörtüsü ve fular gibi aksesuarlar ise 
hiç kullanılmayan aksesuarlar olarak belirlenmiştir. 

 Tablo 7’de elde edilen bulgular değerlendirildiğinde Türkçe kitaplarda ki kadın ve erkek 
karakterlerde en fazla yer verilen aksesuar Şapka/bere aksesuarı iken, yabancı çeviri çocuk 
kitaplarında ki kadın ve erkek karakterlerde en fazla yer verilen aksesuarın toka olduğu görülmektedir.   

5. Karakterlerin cinsiyete göre davranış özellikleri  

Araştırmada incelenen çocuk kitaplarındaki karakterlerde 32 farklı davranış özelliğinin yer aldığı 
görülmüştür. Okul öncesi dönem çocuk kitaplarında yer alan davranış özellikleri Tablo 8’de verilmiştir.  
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Tablo 8. Türkçe ve Yabancı Çeviri Kitaplarda Davranış Özellikleri Dağılımı 

 
               Davranış 
Özellikleri 

Türkçe Kitaplar Yabancı Çeviri Kitaplar 
Kadın  Erkek Toplam Kadın  Erkek Toplam 
F % F % F % F % F %   

Yemek hazırlamak 8 3 2 0,7 10 3,7 9 2,4 6 1,7 15 4,1 
 

Temizlik işleri 6 2,2 1 0,4 7 2,6 11 3,1 6 1,7 17 4,8 
Örgü-dikim işleri 1 0,4 0 0 1 0,4 3 0,8 0 0 3 0,8 
Tamirat 0 0 1 0,4 1 0,4 1 0,3 2 0,6 3 0,9 
Fiziksel aktivite  4 1,5 4 1,5 8 3 5 1,4 3 0,8 8 2,2 
Öz bakım işleri 4 1,5 5 1,9 9 3,4 10 2,8 9 2,4 19 5,2 
Kitap okuma 7 2,6 5 1,9 12 4,5 16 4,5 7 2 23 6,5 
Gazete okuma 0 0 2 0,7 2 0,7 0 0 3 0,8 3 0,8 
TV-bilgisayar 2 0,7 7 2,6 9 3,3 0 0 2 0,6 2 0,6 
Sanatsal faaliyet 3 1,1 2 0,7 5 1,8 3 0,8 2 0,6 5 1,4 
Taşıt kullanma 1 0,4 3 1,1 4 1,5 0 0 6 1,7 6 1,7 
Bisiklete binme 1 0,4 2 0,7 3 1,1 2 0,6 0 0 2 0,6 
Çocuğu uyarma  12 4,5 6 2,2 18 6,7 11 3,1 5 1,4 16 4,5 
Sevgi gösterme 23 8,6 16 6 39 14,6 26 7,3 17 4,8 43 12,1 
Çocuk bakımı (dışarıda) 13 4,9 11 4,1 24 9 11 3,1 10 2,8 21 5,9 
Çocuk bakımı (evde) 16 6 5 1,9 21 7,9 14 3,9 9 2,4 23 6,3 
İşe gitme 1 0,4 0 0 1 0,4 2 0,6 2 0,6 4 1,2 
Yardım faaliyetleri 2 0,7 1 0,4 3 1,1 0 0 0 0 0 0 
Bebekle oynama 10 3,7 2 0,7 12 4,4 10 2,8 3 0,8 13 3,6 
Top/balon oynama 3 1,1 5 1,9 8 3 6 1,7 5 1,4 11 3,1 
Oyuncak hayvanlarla 
oynama 

1 0,4 2 0,7 3 1,1 6 1,7 4 1,1 10 2,8 

Araçla oynama 2 0,7 5 1,9 7 2,6 2 0,6 2 0,6 4 1,2 
Zekâ oyunları oynama 0 0 0 0 0 0 5 1,4 1 0,3 6 1,7 
Blokla oynama 4 1,5 4 1,5 8 3 4 1,1 0 0 4 1,1 
Doğa-hayvanla 
ilgilenme 

8 3 5 1,9 13 4,9 16 4,5 17 4,8 33 9,3 

Diğer 13 4,9 27 10 40 14,9 33 9,2 30 8,4 63 17,6 
TOPLAM 145 54,2 123 45,8 268 100 206 57,7 151 42,3 357 100 

             

Tablo 8 incelendiğinde Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en fazla bulunan davranış 
özelliğinin sevgi (%8,6) gösterme ikinci olarak en fazla kullanılan davranış özelliğinin de çocuk bakımı 
(evde) (%6) olduğu görülmüştür. Kadın karakterlerde örgü-dikim işleri (%0,4), taşıt kullanma (%0,4), 
işe gitme (%0,4), oyuncak hayvanlarla oynama (%0,4) ve bisiklete binme (%0,4) en az tespit edilen 
davranış özellikleri olarak belirlenmiştir. Kadınlarda tamirat gibi davranış özelliğine ise 
rastlanmamıştır. Kadın karakterlerde bulunan diğer davranış özellikleri parkta oynama, müzik aleti 
çalma, hikaye yazma, lunaparkta oynama, resim çizme, psikolojik test yapma, ev süsleme, el oyunları, 
saklambaç oynama, hediye hazırlama, sınıfta çocukla ilgilenme, tombala oynama, etkinlik yapma, 
balık tutma olarak belirlenmiştir. 

Türkçe kitaplarda erkek karakterlerde en fazla kullanılan davranış özelliğinin sevgi gösterme 
(%6), ikinci olarak en fazla kullanılan davranış özelliğinin de çocuklarla dışarıda ilgilenme (%4,1) 
olduğu görülmüştür. Erkek karakterlerde tamirat (%0,4), temizlik işleri (%0,4) ve yardım faaliyetleri 
(%0,4) en az oranda belirlenen davranış özellikleri olarak görülmektedir. Erkeklerde zeka oyunlarıyla 
oynama, örgü-dikim işleri ve işe gitme gibi davranış özelliklerine hiç rastlanmamıştır. Erkek 
karakterlerde bulunan diğer davranış özellikleri parkta oynama, tombala oynama, müzik aleti çalma, 
okula gitme, seksek oynama, uçurtma uçurma, ormanda dolaşma, kayakla kayma, lunaparkta oynama, 
ev süsleme, hediye hazırlama, saklambaç oynama, el oyunları, telefonla oynama, alışveriş yapma, 
eşyaları sahibine verme, etkinlik yapma, resim çizme olarak belirlenmektedir. 

 Yabancı çeviri kitaplardaki kadın karakterlerde en fazla kullanılan davranış özelliğinin sevgi 
gösterme (%7,3) ardından kitap okuma (%4,5) ve doğa-hayvanlarla ilgilenme (%4,5) davranışları olduğu 
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görülmüştür. Kadın karakterlerde tamirat (%0,3) en az rastlanan davranış özelliğiyken; gazete okuma, 
taşıt kullanma, TV/ bilgisayar kullanma gibi davranış özelliklerine hiç rastlanmamıştır. Kadın 
karakterlerde görülen diğer davranış özellikleri ip atlama, dışarda dolaşma, kamp yapma, taklit 
yapma, resim çizme, salıncakta sallanma, trambolinde zıplama, kumda oyun, traktöre binme, okula 
gitme, piknik yapma, telefonla ilgilenme, çocuğu besleme, yüzme, at binme, ninni söyleme, oyun 
hamuru ile oynama, kar oyunları, deniz-kum faaliyetleri, müzik dinleme olarak belirlenmiştir. 

Erkek karakterlerde en fazla doğa-hayvanlarla ilgilenme (%4,8) ve sevgi gösterme (%4,8) davranış 
özelliklerinin eşit olarak kullanıldığı görülmüştür. Erkekler de zekâ oyunlarıyla oynama (%0,3) en az 
rastlanan davranış özellikleriyken; tahta blok ile oynama, bisiklete binme, örgü ve dikim işleri ve 
bisiklete binme gibi davranış özellikleri yer almamıştır. Erkek karakterlerdeki diğer davranış özellikleri 
dışarda dolaşma, kamp yapma, hikaye anlatma, frizbi ile oynama, müzik aleti çalma, yapı-inşa 
oyunları, resim yapma, okula gitme, taklit yapma, ıslık çalmak, sirkçilik oynama, muayene etme, 
çocuklarla sohbet etme, çocuklarla oynama, oyun hamuru ile oynama, deniz-kum faaliyetleri, kar 
oyunları, kütüphaneye gitme olarak belirlenmiştir. 

Tablo 8’de elde edilen bulgular değerlendirildiğinde Türkçe ve yabancı çeviri kitaplarda hem 
kadınlarda hem de erkeklerde en fazla yer verilen davranış özelliğinin “sevgi gösterme” davranışı 
olması yönüyle benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

4. Tartışma  

Okul öncesi dönem çocuk kitaplarında bulunan toplumsal cinsiyet ögelerinin incelenmesinin 
amaçlandığı bu araştırmada Türkçe ve yabancı çeviri çocuk kitaplarında cinsiyet, meslek, kişilik 
özellikleri, görsel sunum (kıyafet türleri, kıyafet renkleri, aksesuarlar) ve davranış özelliklerinin nasıl 
verildiği incelenmiştir. Elde edilen bulgular alan yazın doğrultusunda tartışılmış ve okul öncesi dönem 
çocuk kitaplarında bulunan toplumsal cinsiyet ögeleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Okul Öncesi Dönem Türkçe ve Yabancı Çeviri Çocuk Kitaplarında Cinsiyet Dağılımı 

Okul öncesi dönem çocuk Türkçe ve yabancı çeviri kitaplarında toplumsal cinsiyet ögelerinin 
incelendiği bu araştırmada, kadın cinsiyetine erkek cinsiyetinden daha çok yer verildiği tespit 
edilmiştir. Benzer şekilde Anderson ve Hamilton (2005) resimli çocuk kitaplarında cinsiyet yargılarını 
inceledikleri araştırmada, kitaplarda annelerin (kadın) babalardan (erkek) daha fazla olduğunu 
saptamıştır. Dilek’in (2014) 4-6 yaş çocuk öykülerindeki kadın kahramanların mesleksel analizini 
yaptığı araştırmasında öykülerde erkek karakterlere daha fazla yer verildiğini tespit etmiştir. Buna 
karşın Kaynak ve Aktaş’ın (2017) okul öncesi hikâye ve masal kitaplarındaki toplumsal cinsiyet rollerini 
incelediği araştırma da kadın ve erkek cinsiyetlerinin oranın yakın olduğunu belirtmiştir. Bağçeli 
Kahraman ve Özdemir’in (2019) araştırmalarında kadın erkek cinsiyetlerinin oranlarını eşit olmamakla 
birlikte birbirine yakın olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Araştırmaların sonuçlarında gözlenen 
bu değişkenliklerin seçilen örneklemlerin farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuk 
kitaplarında bir cinsiyetin baskın olarak verilmesi, çocukların zihninde o cinsiyetin ön plana çıkmasına 
ve üstün gözükmesine sebep olabileceğinden kitaplarda dengeli bir cinsiyet dağılımı gözetilmesi daha 
uygun olmaktadır (Karataş, 2014; Fairchild, Grauerholz, McCabe, Pescosolido ve Tope, 2011). Bu 
araştırmada kadın karakterlere daha fazla yer verilmesi toplumsal cinsiyet ögelerinin cinsiyet 
dağılımları açısından olumsuz olarak değerlendirilmektedir. 

Okul Öncesi Dönem Türkçe ve Yabancı Çeviri Çocuk Kitaplarında Cinsiyete Göre Meslek 
Dağılımları  

Araştırmada Türkçe çocuk kitaplarında kadın cinsiyetine en çok öğretmenlik mesleği yüklendiği 
görülmektedir. Toplumumuzda kadınlara öğreticilik mesleği olan öğretmenlik, daha çok 
yakıştırılmaktadır (Aktaş ve Kaynak, 2017). Gündüz Şentürk’ün  (2015)  resimli çocuk kitaplarını 
toplumsal cinsiyete yargıları yönünden incelediği araştırmada, kadınlara en çok öğretmenlik 
mesleğinin yüklendiğini tespit etmiştir. Benzer şekilde yapılan araştırmalarda kadın karakterlerin 
çoğunlukla verilen mesleklerden birinin öğretmenlik olduğu görülmüştür (Dilek, 2014; Köseler, 2009). 
Fiziksel açıdan güç gösteren meslekler ise genellikle erkeklere yüklenmektedir (Bulut Üner, 
Karabekmez ve Özyılmaz Akamca, 2018). Ancak yapılan araştırmada yabancı çeviri çocuk 
kitaplarındaki kadın karakterlere güç gerektiren bir meslek olmasına rağmen en çok çiftçilik mesleği 
yüklendiği görülmektedir. Bu durum kadınlara güç gerektiren mesleklerin de verildiğinin bir göstergesi 
olarak düşünülebilir. Yabancı çocuk kitaplarında erkek karakterlere de en çok çiftçilik mesleği 
yüklendiği görülmektedir.  Her ne kadar kadınlara en çok çiftçilik mesleği yüklense de sayıca 
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erkeklerden daha az olduğu belirlenmiştir. Yapılan araştırmada çiftçilik yapan kadın sayısı 5, 
erkeklerde ise 11 karakter olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde Gündüz Şentürk (2015) araştırmasında 1 
kadın, 3 erkek karakterin çiftçilik ile uğraştığını ortaya koymuştur. Buna karşın Kaynak ve Aktaş (2017) 
yaptıkları araştırmada kadın karakterlerde, erkek karakterlere göre çiftçilik mesleğinin daha fazla 
olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bağlamda kadın ve erkek karakterler üzerinde en fazla yer verilen 
meslek olmasına rağmen çiftçilik mesleğinin, eşit dağılım göstermediği söylenebilmektedir. Ayrıca 
yapılan araştırmada Türkçe kitaplarda erkek karakterlerde en fazla astronot mesleği görülmektedir. 
Ancak Kaynak ve Aktaş (2017) yaptığı araştırmada astronot mesleği kadınlarda daha çok görülmüştür. 
Bu durum astronot mesleğinin toplumsal cinsiyet kalıp yargısı barındırmadığını düşündürmektedir. 

Genellikle çocuk kitaplarında erkeklerin iş hayatına aktif katılım gösterdiği, erkeklerin 
kadınlardan daha ön planda olduğu düşünülmektedir (Kaçar, 2019). Yapılan araştırmada yabancı çeviri 
kitaplarında erkeklerin daha fazla ön planda yer aldığının görülmesi, bu görüşü desteklemektedir. 
Benzer olarak Bağçeli Kahraman ve Özdemir’in (2019) yapmış oldukları araştırmada da erkek 
karakterlerin daha fazla meslek sahibi olduğu görülmektedir. Ancak Türkçe kitaplarda bu durumun 
aksine kadın karakterlerin meslek hayatında daha fazla ön planda olduğu görülmektedir.  

Okul Öncesi Dönem Türkçe ve Yabancı Çeviri Çocuk Kitaplarında Cinsiyete Göre Kişilik 
Özelliği Dağılımı 

Bu araştırmada Türkçe ve yabancı çeviri çocuk kitaplarında kadınlara mutlu, sevecen, 
koruyan/uyaran kişilik özelliklerinin yüklendiği görülmektedir. Türkçe kitaplarda bulunan erkek 
karakterlere ilk olarak mutlu, ardından sevecen ve koruyan/uyaran kişilik özellikleri yüklenirken, 
yabancı çeviri kitaplardaki erkek karakterlere de benze şekilde ilk olarak mutlu ardından sevecen 
özellikleri yüklendiği görülmüştür. Bu bağlamda araştırmada kadın ve erkek karakterlere genellikle 
olumlu kişilik özelliklerinin yüklendiği söylenebilmektedir. Her iki cinsiyette de mutlu kişilik özelliği 
fazla olmasına rağmen, kadınların sayıca daha fazla olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Kaynak ve 
Aktaş’ın (2017) kitaplar üzerinde yaptıkları araştırmada kadınların erkeklerden daha fazla mutlu ve 
koruyan/gözeten/sorgulayan/öğreten kişilik özelliklerine sahip olduğunu tespit etmiştir. 

Türkçe kitaplarda kadın karakterler üzgün ve korkmuş olumsuz kişilik özelliklerini taşırken, 
yabancı çeviri kitaplarda bulunan kadın karakterler üzgün, kızgın ve şaşkın/telaşlı özelliklerini 
taşıdıkları görülmektedir. Türkçe kitaplarda erkeklere yüklenen olumsuz kişilik özellikleri üzgün ve 
korkmuş iken yabancı çeviri kitaplarda üzgün, korkmuş ve kızgındır. Olumsuz kişilik özellikleri kadın 
ve erkek karakterlerde benzerlik göstermektedir. Ancak yabancı çeviri kitaplarındaki kadın 
karakterlere yüklenen kızgın özelliği, yapılan bazı çalışmalarla paralellik göstermemektedir. Bağçeli 
Kahraman ve Özdemir’in (2019) yaptıkları araştırmada kadınlara olumsuz kişilik özelliği olarak daha 
çok kıskançlık özelliği yüklendiği, erkeklere ise kızgın, ön yargılı, kibirli gibi özelliklerin yüklendiği 
görülmektedir. Bağçeli Kahraman ve Özdemir, kadınların daha çok ılımlı, uyumlu kişilik özelliklerine 
sahip olduğunu ve bu durumun kitaplara yansıtıldığını belirtmiştir. Benzer şekilde Gündüz Şentürk’ün 
(2015) araştırmasında, sinirli kişilik özelliğinin erkeklere yüklendiği tespit edilmiştir. Yapılan 
araştırmada kadın karakterlerde ortaya çıkan kızgın kişilik özelliğinin, kadınlardaki ılımlı ve uyumlu 
davranış özelliğine sahip olma düşüncesinin değişmeye başladığının bir göstergesi olarak görülebilir.  

Oğuz Rollas’ın (2017) “Pelin ile Arda” resimli çocuk hikaye serisinde kadın ve erkek karakterleri 
toplumsal cinsiyet yönünden incelediği araştırmasında, erkek karakterin maceracı, keşfedici ve 
açıklamalar yapan; kız karakterin ise soru sorma, şaşırma, korkma ve öğrenme eylemleri ile daha pasif 
bir konumda olduğu görülmüştür. Bu bağlamda çocuk kitaplarındaki karakterlerin olumlu olumsuz 
kişilik özelliklerinin yanı sıra, aktif ve pasif davranış üzerine de kişilik özelliklerinin dengeli olarak 
verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

Okul Öncesi Dönem Türkçe ve Yabancı Çeviri Çocuk Kitaplarında Cinsiyete Göre Kıyafet 
Türleri Dağılımı 

Yapılan araştırmada Türkçe ve yabancı çeviri kitaplarda bulundan kadın karakterlerde en çok 
rastlanan kıyafet türleri tişört, kazak ve pantolon olduğu tespit edilmiştir. Pantolon, erkek kıyafeti 
olarak görülmesine rağmen, kadınlarda da en çok rastlanan kıyafet türlerinden biri olmuştur. Türk ve 
yabancı çeviri kitaplardaki erkek karakterlerde de en fazla kullanılan kıyafet türü pantolon ve tişört 
olarak belirlenmiştir. Bu durum kitaplarda pantolon ve tişörtün toplumsal cinsiyet kalıp yargısı 
barındırmadığının göstergesi olarak düşünülmektedir.  Benzer şekilde Vatandaş’ın (2007) toplumsal 
cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışını incelediği araştırmasında, erkek ve kadın katılımcılar her iki 
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cinsiyet içinde pantolonu uygun bulduklarını belirtmiştir. Ancak Bağçeli Kahraman ve Özdemir’in 
(2019) yaptıkları araştırmada kadın karakterlerin çoğunlukla etek ve elbise ile gösterilmiş olduğunu, 
pantolon ile gösterilen kadın sayısının daha az olduğunu tespit etmiştir. Buna karşın erkeklerde tişört, 
kazak ve pantolonun daha fazla görüldüğünü belirtmektedir. Benzer şekilde Salman Erden’in (2019) 
yaptığı araştırmada kadın karakterlerde en çok etek ve elbiseye rastlanırken pantolona daha az 
rastlanmıştır. Erkek karakterlerin ise daha çok pantolon ile resmedildiği görülmüştür.  Her iki 
araştırmada da karakterlerin kıyafet türü bakımından toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına yer verildiği 
tespit edilmiştir. Bu araştırmalara benzer olarak Kaynak ve Aktaş’ın (2017) yaptıkları araştırmada 
kadın karakterlerin etek ve elbise kıyafet türlerini daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. Elbise ve 
etek kadın kimliğini temsil ettiği için, kadın karakterlerde bu kıyafetlerin çoğunlukla görülmesi, 
geleneksel kalıp yargılarının kitaplara yansıdığını göstermektedir.  

Okul Öncesi Dönem Türkçe ve Yabancı Çeviri Çocuk Kitaplarında Cinsiyete Göre Kıyafet 
Renkleri Dağılımı 

Yapılan araştırmada kadın ve erkek karakterlerde en fazla kullanılan kıyafet renginin mavi olduğu 
tespit edilmiştir. Kadınlarda en çok kullanılan ikinci renk ise pembe olarak belirlenmiştir. Ancak 
pembe renginin erkeklerde daha az kullanıldığı görülmektedir. Renk üzerine kalıp yargılarına 
bakıldığında kadınlar için pembe renk, erkekler için de mavi rengin toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını 
oluşturduğu bilinmektedir (Gündüz Şentürk, 2015; Yağan Güder, 2014). Yapılan araştırmada 
kadınlarda mavi rengin çok kullanılması, renk yargılarının azalmaya başladığının bir göstergesi 
olabilecekken, erkeklerde hala pembe rengin az sayıda kullanılması, kitapların toplumsal cinsiyet 
kalıp yargılarını barındırdığını düşündürmektedir. Aynı şekilde Gündüz Şentürk’ün (2015) yaptığı 
araştırmada kadınlarda en çok kullanılan renkler arasında mavi ve pembe renkleri, erkeklerde ise en 
çok kullanılan renklerden birinin mavi olduğu tespit edilmiştir. Ancak yapılan araştırmada her ne kadar 
mavi kadınlarda en çok kullanılan renk olsa da, mavi renginin erkeklerde sayıca daha fazla kullanıldığı, 
pembe rengin ise kadınlarda çoğunluktayken erkeklerde az sayıda kullanıldığı görülmüştür. Buna 
karşın Bağçeli Kahraman ve Özdemir’in (2019) yaptıkları araştırmada kadınlara en çok pembe ve mor 
renklerinin kullanıldığını erkeklerde ise en çok mavi ve yeşil renklerinin kullanıldığını belirtmiş, bu 
durumu toplumsal cinsiyet algısı açısından olumsuz olarak yorumlamıştır. Gürşimşek ve Günay’ın 
(2005) çocuk kitaplarında cinsiyet rollerinin işlenişinde kullanılan dilsel ve dil dışı göstergeleri 
değerlendirdiği çalışmasında kadınlar için pembe ve yeşilin, erkekler için mavi ve siyahın baskın renk 
olarak kullanıldığını ifade etmektedir. Benzer şekilde Yağan Güder, Ay, Saray ve Kılıç’ın (2017) okul 
öncesi dönemindeki çocuklarının izledikleri çizgi filmlerden olan Niloya çizgi filmini toplumsal cinsiyet 
kalıp yargıları açısından incelediği: araştırmada ana karakter Niloya’nın kıyafetlerinin daha çok pembe 
renkte olduğu görülürken, ana erkek karakter olan Mete’nin kıyafetlerinin daha çok mavi renkte 
olduğu görülmüştür.   

Okul Öncesi Dönem Türkçe ve Yabancı Çeviri Çocuk Kitaplarında Cinsiyete Göre Aksesuar 
Dağılımı 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında incelenen Türkçe ve yabancı çeviri kitaplardaki kadın 
karakterlerde en fazla kullanılan aksesuarın toka olduğu görülmüştür. İncelenen Türkçe çocuk 
kitaplarında bulunan erkek karakterlerde en fazla kullanılan aksesuar şapkayken, yabancı çeviri çocuk 
kitaplarda bulunan erkek karakterlerde en fazla kullanılan aksesuarın çanta olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca kadınlarda daha fazla aksesuar kullanıldığı görülürken, erkeklerde daha az aksesuar kullanıldığı 
görülmüştür. Benzer olarak Kaynak ve Aktaş’ın (2017) yapmış olduğu araştırmada kadın karakterlerde 
en fazla kullanılan aksesuarlar arasında toka olduğu, erkek karakterlerde gözlük ve çanta 
kullanılmıştır. Bu araştırmaya paralel olarak Bağçeli Kahraman ve Özdemir’in (2019) yaptıkları 
araştırmada kadınların en çok kullandığı aksesuarlardan birinin toka olduğu, erkeklerde ise en çok 
kullanılan aksesuarlardan birinin gözlük olduğu görülmüştür. Somer ve Değirmenci (2015) resimli çocuk 
kitaplarının toplumsal cinsiyet kavramı açısından incelediği araştırmasında kadın karakterlerde 
aksesuarlara daha çok rastlanırken, erkeklerde yalnızca küpe takan bir deve rastlanmıştır. 
Araştırmaların sonuçlarında görüldüğü gibi kadınlarda daha fazla aksesuar kullanılması tercih edildiği 
ve bu durumun cinsiyeti ayırt etmek amacıyla yapıldığı düşünülmektedir.  

Okul Öncesi Dönem Türkçe ve Yabancı Çeviri Çocuk Kitaplarında Cinsiyete Göre Davranış 
Özellikleri Dağılımı 

Yapılan araştırmada Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlere sevgi gösterme ve çocuk 
bakımı davranış özellikleri yüklenirkenü, yabancı çeviri kitaplarda bulunan kadın karakterlerde sevgi 
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gösterme, kitap okuma ve doğa ve hayvanla ilgilenme en çok yüklenen davranış özellikleridir. Türkçe 
kitaplarda erkek karakterlere en çok sevgi gösterme ve dışarıda çocuklarla ilgilenme özelliği 
yüklenirken, yabancı çeviri kitaplarda bulunan erkek karakterlere doğa ve hayvanla ilgilenme ve sevgi 
gösterme davranış özellikleri yüklendiği görülmüştür. Sevgi gösterme davranış özelliğinin her iki 
cinsiyette de çok olduğu tespit edilmiştir. Türkçe kitaplarda kadınlara temizlik, yemek yapma, evde 
çocuğa bakma gibi ev içi faaliyetlerin daha fazla yüklenmesi, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının 
bulunduğunu göstermektedir. Yabancı çeviri kitaplarında da ev içi faaliyetlerin, kadınlara daha fazla 
oranda yüklendiği görülmektedir. Ancak bu faaliyetlerde kadın ve erkek arasında oranların yakın 
olduğu görülmektedir. Örneğin yemek hazırlamak kadın karakterlerde %2,5 iken erkeklerde %1,7 
temizlik işleri kadınlarda %3,1 iken erkeklerde %1,7 evde çocuk bakma kadınlarda %3,9 iken erkeklerde 
%2,5’tir. Bu durum yabancı çeviri kitaplarda toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının azaldığının 
göstergesidir.  

Kitaplarda karakterlere toplumun kabul ettiği, cinsiyetler tarafından mutlaka yapılması 
gerektiğinin düşünüldüğü davranışlar yüklenmektedir (Keser ve Özer, 2020). Örneğin kadın cinsiyetine 
daha çok evde çocuklarla ilgilenen, temizlik işleri, yemek pişirme gibi ev içi işler yüklenirken, erkek 
cinsiyetinin bu konularda ikincil bir rol üstlendiği görülmektedir. Bu durum toplumsal cinsiyet kalıp 
yargılarını oluşturmaktadır (Çer, 2017; Tepe, 2020). Benzer şekilde Köseler’in (2009) yaptığı 
araştırmada kadınlara daha çok çocukla konuşma, bakımını üstlenme, yemek masası hazırlama, kek 
kurabiye pişirme eylemleri yüklendiği belirtilmiştir.  Köselerin araştırmasından elde edilen bu sonuç 
kadınların birincil görevinin çocuklarla vakit geçirmek ve onların bakımını üstlenmek olduğu şeklinde 
yorumlanmıştır. Köselerin araştırmasında erkek karakterlere ise daha çok çocukların hatalı 
davranışlarını uyarma,  çocuklara bilgi ve öğüt verme, oyun oynama ve oyuncak yapma davranış 
özelliklerinin yüklendiği tespit edilmiştir.  Buna paralel olarak Bağçeli Kahraman ve Özdemir’in (2019) 
yaptıkları araştırmada kadınların çocuk kitaplarında daha çok ev içerisinde erkek karakterlere ise dış 
mekânlarda yer verildiğini belirtmiştir. Bu çalışmalara benzer olarak Çifçi Yeşiltuna (2014) kitaplarda 
çocukların bakımından temel sorumlu kişinin kadınlar olduğunu, erkeklerin ikincil bir rol üstlendiğini 
ortaya koymuştur. Çiftçi Yeşiltuna’nın araştırmasında kadının evdeki baskın karakter olarak 
görüldüğü, genellikle mutfakta yemek pişirirken, ütü ve temizlik yaparken resmedildiği belirlenmiştir. 
Bu araştırmalarda belirtilen toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının çocuklar tarafından içselleştirildiği 
görülmektedir. Örneğin Şıvgın ve Deniz’in (2017) cinsiyet rolleri eğitim etkinliklerinin anasınıfına 
devam eden çocukların toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına etkisi üzerine yaptıkları araştırmada, 
çocukların bulaşık yıkama, çocuk bakma, temizlik yapma gibi davranışları daha çok kadına yükledikleri 
görülmektedir. Bu araştırmalar doğrultusunda toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının baskın olduğu 
düşünülmektedir. 

5. Sonuç 

Okul öncesi dönem çocuk kitaplarındaki toplumsal cinsiyet rollerinin incelenmesinin amaçlandığı 
bu araştırmada Eskişehir merkezde bulunan kütüphane ve kitapçılardan 3-6 yaş çocuklar için yazılmış 
ve içerisinde toplumsal cinsiyet rolleri barındıran 60 Türkçe 60 yabancı çeviri kitaplar inceleme formu 
aracılıyla kitaplardan veriler incelenmiştir. Toplanan bu veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak 
incelenmiş ve elde edilen sonuçlar alt amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. 

 Araştırmanın ilk alt amacı olan karakterlerin cinsiyetlerinin neler olduğuna bakıldığında Türkçe 
kitaplarda en çok kadın (%54,3), en az erkek (%45,7) karaktere yer verildiği görülürken; yabancı çeviri 
kitaplarda en çok kadın (%56,4), en az erkek (%43,6) karaktere yer verildiği görülmüştür.  

Araştırmanın ikinci alt amacı olan cinsiyete göre karakterlerin meslek dağılımlarına bakıldığında 
Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en çok öğretmen (%26,5), en az doktor (%5,9), erkek 
karakterlerde en çok astronot (%11,8), en az öğretmen (%2,9) mesleğine yer verildiği görülürken; 
yabancı çeviri kitaplarda kadın karakterlerde en çok çiftçi (%22,7) mesleğine yer verildiği görülmüştür. 
Erkek karakterlerde çiftçi (%50) mesleği tespit edilmiştir.  

Araştırmanın üçüncü alt amacı olan cinsiyete göre karakterlerin kişilik özelliklerinin neler 
olduğuna bakıldığında Türkçe kitaplarda kadın karakterlerde en çok mutlu (%9,2), en az karamsar 
(%0,3), komik (%0,3), şaşkın/telaşlı (%0,3), erkek karakterlerde en çok mutlu (%8,6) en az erkek 
alıngan (%0,3), idealist (%0,3), karamsar (%0,3), şirin (%0,3) ve vefalı (%0,3) kişilik özelliklerine 
rastlanmıştır. Yabancı çeviri kitaplarda kadın karakterlerde en çok sevecen (%7,6) ve mutlu (%7,6), 
en az dağınık (%0,2), kararsız (%0,2), kibirli (%0,2), özgüvenli/öz denetimli (%0,2), saldırgan (%0,2) ve 
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umursamaz (%0,2), en çok erkek mutlu (%5), erkek karakterlerde en az cesur (%0,2), pişman (%0,2), 
saldırgan (%0,2) kişilik özelliğine yer verildiği görülmüştür.  

Araştırmanın dördüncü alt amacı olan neler karakterlerin cinsiyetlerine göre görsel sunumları 
nasıl verildiğine bakılmıştır. Bu alt amaç doğrultusunda ilk olarak kıyafet türlerine, ikinci olarak renk 
ve son olarak aksesuarlara bakılmıştır.  

Kıyafet türü tablosundaki, bulgulara bakıldığında Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlerde 
en çok tişört (%8,5), en az eldiven (%0,2) ve bikini/mayo (%0,2), erkek karakterde en çok pantolon 
(%9,6) en az yelek (%0,2) kıyafet türüne yer verildiği görülürken; yabancı çeviri kitaplarda kadın 
karakterlerde en çok pantolon (%9,8), en az eldiven (%0,5), erkek karakterlerde en çok pantolon 
(%8,6), en az elbise (%0,2) ve atlet/ iç çamaşırı (%0,2) kıyafet türüne yer verildiği görülmüştür. 

Kıyafet renkleri tablosuna bakıldığında Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en çok 
kullanılan mavi (%10,3), en az gri (%0,2), erkek karakterlerde en çok mavi (%12,7), en az pembe (%0,8) 
renk görülürken; yabancı çeviri kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en çok mavi (%12,2), en az 
mor (%1), erkek karakterlerde en çok mavi (%9,7) en az pembe (%0,2) kıyafet renklerine yer verildiği 
görülmüştür 

Aksesuar tablosuna bakıldığında Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en çok toka 
(%15,9), en az şal (%0,6), kemer (%0,6), başörtüsü (%0,6), erkek karakterlerde en çok şapka (%15,2), 
en az kolye (%0,6), küpe (%0,6), saat (%0,6) ve kemer (%0,6) aksesuarlara yer verildiği görülürken; 
yabancı çeviri kitaplarda en çok kadın toka (%27,5), en az bileklik (%0,7), erkeklerde en çok çanta 
(%7,7), en az önlük ve bandana (%0,7) yer verildiği görülmüştür. 

Araştırmanın beşinci alt amacı karakterlerin özelliklerine göre cinsiyet özelliklerinin neler 
olduğuna bakıldığında Türkçe kitaplarda bulunan kadın karakterlerde en çok sevgi gösterme (%8,6), 
en az örgü ve dikim işleri(%0,4), taşıt kullanma(%0,4), işe gitme(%0,4), oyuncak hayvanlar ile 
oynama(%0,4)  ve bisiklete binme (%0,4), erkek karakterlerde en çok sevgi gösterme (%6), en az 
tamirat(%0,4), temizlik işleri (%0,4), yardım faaliyetlerine (%0,4) yer verildiği görülürken; yabancı 
çeviri kitaplarda en çok kadın sevgi gösterme (%7,3), en az tamirat(%0,3), arabayla oynama(%0,3), 
tren/kamyonla oynama(%0,3), balonla oynama (%0,3), erkek karakterlerde en çok doğa ve hayvanla 
ilgileme(%4,8)  ve sevgi gösterme (%4,8), en az film izleme(%0,3), araba ile oynama(%0,3), tren 
kamyon ile oynama(%0,3), zeka oyunları ile oynama(%0,3), TV/bilgisayar (%0,3) davranış özelliğine 
yer verildiği görülmüştür. 

Sonuç olarak okul öncesi dönem çocuk kitaplarındaki toplumsal cinsiyet ögeleri incelendiğinde 
hem Türkçe hem de yabancı çeviri kitaplarda kadın karakterlere daha çok yer verilmesi bakımından 
benzerlik saptanmıştır. Türkçe ve yabancı çeviri kitaplarda karakterlerin genel olarak kişilik özelliğine 
bakıldığında mutlu, sevecen gibi olumlu kişilik özelliklerinin daha çok verilirken karamsar, kıskanç ve 
saldırgan gibi olumsuz kişilik özelliklerinin daha az olduğu tespit edilmiştir.  Türkçe ve yabancı 
kitaplarda bulunan kadın ve erkek karakterlerde kıyafet özellikleri olarak tişört ve pantolon oranı 
benzerlik göstermektedir. Türkçe ve yabancı çeviri kitaplarda bulunan kıyafet renklerinde her iki 
cinsiyette de en çok rastlanan rengin mavi olduğu tespit edilmiştir. Türkçe ve yabancı çeviri kitaplarda 
kadın karakterlerde en çok rastlanan aksesuar toka olarak belirlenmiştir. Türkçe kitaplardaki erkek 
karakterlerde en çok kullanılan aksesuar şapka/bere iken yabancı çeviri kitaplarda çanta olduğu 
görülmüştür. Türkçe ve yabancı çeviri kitaplarda davranış özelliklerine bakıldığında kadın karakterlere 
en çok sevgi gösterme özelliği yüklenmiştir. Erkek karakterlere bakıldığında Türkçe kitaplarda en çok 
sevgi gösterme özelliği görülürken yabancı çeviri kitaplarda doğa-hayvanla özelliği görülmüştür. 
Türkçe ve yabancı çeviri kitaplar cinsiyet, kişilik özellikleri, kıyafet türü, kıyafet renkleri bakımından 
benzerlik gösterirken; meslek, aksesuar ve davranış özelliği bakımından farklılık göstermektedir.  

 6. Öneriler 

Yapılan bu çalışmanın sonucunda 3-6 yaş çocuk kitapları konusunda ebeveynlere, öğretmenlere, 
yazarlara, çizerlere yönelik Türkçe ve yabancı çeviri okul öncesi dönem çocuk kitaplarında bulunan 
toplumsal cinsiyet ögelerine ilişkin öneriler aşağıda sunulmuştur. 

• Bu araştırmanın çalışma grubu Eskişehir ilinde bulunan kütüphane ve kitapçılardaki 60 Türkçe, 
60 yabancı çeviri kitap olmak üzere 120 kitap ile sınırlıdır. Gelecekteki araştırmalarda çalışma grubun 
sayısı artırılarak çalışmanın kapsamının genişletilmesi önerilmektedir. 
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• Bu araştırma kapsamında 2021 yılına ait 3 adet kitap incelenebilmiştir. Gelecekteki 
araştırmalarda toplumsal cinsiyet ögelerinin çocuk kitaplarındaki güncel durumunun ortaya konulması 
önerilmektedir. 

• Bu araştırma çocuk kitaplarının incelendiği doküman analiziyle sınırlıdır. Gelecekteki 
araştırmalarda çocuk kitaplarında toplumsal cinsiyet ögelerine nasıl ve ne şekilde yer verildiğinin 
derinlemesine ortaya konulabilmesi amacıyla yazarların ve çizerlerin de araştırma süreçlerine dâhil 
edildiği kapsamlı araştırmaların yapılması önerilmektedir.  

• Bu araştırma sonucunda karakter sayısı olarak kadınların fazla olması, pembe rengin 
erkeklerde az kullanılması, erkeklere oranla kadınlarda daha çok aksesuara rastlanması, erkeklerin 
daha çok ev dışında ve güç gerektiren meslekleri yaparken kadınların ev içinde çocuk bakımını 
üstlenen bir konumda verilmesi toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını oluşturduğu görülmüştür. Bu 
nedenle eğitimcilerin ve ailelerin kitaplarda toplumsal cinsiyet ögelerinin doğru verilmesine yönelik 
doğru çocuk kitap seçimini sağlayacak eğitimler, seminerler verilmesi önerilmektedir.  

• Bu araştırma kapsamında incelenen kitaplarda yazar ve çizerlerin sıklıkla kadınları çocuk 
bakımını üstlenen ve ev işlerini yapan; erkeklere ise daha çok dışarıda çalışan ve güç gerektiren 
meslekleri yapan karakterler olarak yer verdikleri görülmüştür. Bu bağlamda çocuk kitaplarının basımı 
öncesinde yazar ve çizerlerin toplumsal cinsiyet ögelerinin doğru kullanmalarını sağlayacak kriterlerin 
oluşturulması önerilmektedir. 
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Özet: Çocukların ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine göre okul öncesi eğitim ortamlarının düzenlenebilmesi için 
çocukların nasıl bir eğitim ortamı istediklerinin belirlenmesi, onlara gereken gelişimsel desteğin sağlanabilmesinde 
önemli görünmektedir. Bu bağlamda okul öncesi dönem çocuklarının nasıl bir eğitim ortamı hayal ettiklerinin 
belirlenmesi araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocukların 
hayal ettikleri eğitim ortamlarının resim yoluyla ortaya konulmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan 
sanat temelli araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum 
örneklemine göre belirlenmiştir. Araştırmaya Eskişehir merkezinde iki bağımsız anaokulunda ve bir ilkokul anasınıfında 
öğrenim gören toplam 28 çocuk katılmıştır. Verilerin toplanması sürecinde her çocukla birebir Zoom uygulaması 
üzerinden görüşülmüş ve çocuklardan hayal ettikleri sınıf ve okul ortamının resimlerini yapmaları istenmiştir. Verilerin 
analizinde gösterge bilimsel analiz yöntemi kullanılmış ve çocukların resimleri göstergebilim analiz tablosundaki 
gösterge, gösteren, gösterilen kategorilerine göre analiz edilmiştir. Araştırmadan göstergebilim analiz yöntemiyle analiz 
edilen veriler, ortaya çıkan temalar ve çocukların resimlerinden örneklere yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda 
çocukların hayal ettikleri sınıf ortamlarının çoğunlukla geleneksel sınıf olduğu, daha sonra sırasıyla oyun temelli, 
bilimsel, doğa ve spor temelli sınıf ortamlarına yer verildiği görülmüştür. Çocukların hayal ettikleri okul ortamları ise 
çoğunlukla geleneksel, daha sonra sırasıyla oyun temelli, ekolojik, bilim ve uzay okulu temaları ile belirlenmiştir. 
Çocukların resimlerinde geleneksel sınıf ortamını temel etkinlik malzemeleri, masa, sandalye, dolap gibi göstergelerle; 
geleneksel okul ortamını ise yüksek binalar, duvarlar ve yol gibi göstergelerle belirttikleri görülmüştür. Çocuklar hayal 
ettikleri okul ve sınıf resimlerinde ortaya çıkan temalar, ilgili alan yazınla tartışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, Okul öncesi eğitim, Dış mekân, İç mekân, Resim analizi. 

Examination of the Educational Environments That Children Dream 

of in Their Paintings 

Abstract: Determining how children want an educational environment so that preschool education environments 
can be organized according to the interests, needs and expectations of children seems important in providing them 
with the necessary developmental support. In this context, determining what kind of educational environment preschool 
children dream of was the subject of the research. The aim of the research is to reveal the educational environments 
that children who go to preschool educational institutions dream of through painting. Art-based research method, which 
is one of the qualitative research methods, was used in the research. Participants were determined according to an 
easily accessible case sample from targeted sampling methods. A total of 28 children studying in two independent 
kindergartens and one primary school kindergarten in Eskisehir center participated in the study. During the data 
collection process, each child was interviewed one-on-one through the Zoom app and the children were asked to make 
pictures of the classroom and school environment they dreamed of. In the analysis of the data, the indicator scientific 
analysis method was used and the pictures of the children were analyzed according to the indicator, indicator, shown 
categories in the semiotic analysis Table. Data analyzed by semiotics analysis from the research were interpreted to 
samples from emerging themes and pictures of children. As a result of the study, it was found that the classroom 
environments that children dream of are mostly traditional classrooms, and then they are included in classroom 
environments based on play, science, nature and sports, respectively. The school environments that children dream of 
are mostly defined by traditional, then game-based, ecological, science and space school themes, respectively. In the 
paintings of children, it was seen that they indicated the traditional classroom environment with indicators such as 
basic activity materials, tables, chairs, cabinets, and the traditional school environment with indicators such as tall 
buildings, walls and roads. The themes that appear in the school and classroom pictures that children dream of are 
discussed in the relevant field article. 

Keywords: Semiotics, Preschool education, Outdoor, Indoor, Picture Analysis.  
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1. Giriş 

Okul öncesi dönemdeki çocuklarının eğitim ortamı, onların ailesi dışında en fazla zaman geçirdiği 
ortamlardır. Eğitim ortamlarının nitelikleri çocukların okul, öğretmen, arkadaş gibi diğer unsurlarla 
olan etkileşim ve uyumunda önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Bu yüzden okulların fiziksel donanımı 
eğitim ortamının nitelikleri açısından oldukça önemlidir (Kıldan, 2007). Okul öncesi eğitim ortamları 
denildiği zaman sınıfın ve okulun fiziksel düzeni akla gelmektedir. Sınıf ortamı olarak düzenlenen 
mekânlar çocukların gelişimlerini destekleme amacıyla düzenlenmektedir. Dolayısıyla bu eğitim 
ortamlarının estetik, işlevsel ve yaratıcı olması, çocukların gelişimlerinin sağlanması açısından önemli 
görülmektedir. Çocuklarda aidiyet duygusunun geliştiren ve kendi kültürünü yansıtan nitelikli 
ortamlar, çocuklara uygun öğrenme ortamları sunmaktadır (Gol Güven, 2017). Bu bağlamda eğitim 
kurumlarının çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak inşa edilmesi ve çocukların ilgi, istek ve 
ihtiyaçlarına uygun planlanması, okul öncesi eğitimden yararlanma oranını arttırmaktadır (Güleş ve 
Erişen, 2013). 

Okul öncesi eğitim kurumlarının yapısı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken ilk nokta çocuklara 
uygun tasarımdır. Bu tasarımların çocukların rahat hareket etmelerini sağlayan ve tehlikeli durumları 
önleyen tek katmanlı yapılar olması son derece önemlidir (Gür, 2000; akt. Baran, Yılmaz ve Yıldırım, 
2007). Kurumlar tasarlanırken çocukların eğitim alanındaki gereksinimleri dikkate alınırsa, çocuklara 
iyi bir eğitim ortamı sunulmuş olur. İyi bir eğitim ortamı aynı zamanda çocuklara yaratıcı problem 
çözme becerilerini geliştirmelerine de olanak sağlar (MEB, 2013). Bu ortamlar, çocukların hem bireysel 
olarak hem de akranları ile ilişkiler kurarak yaratıcı ve özgün olmaları için fırsatlar sunar (Aktaş Arnas 
ve Sadık, 2018). Dolayısıyla iyi bir eğitim ortamı, çocuklara özgür hareket etme, emniyetli olma, mutlu 
olma ve farklı deneyim elde etme imkânlarını sağlamalıdır. Çocuklar okul ortamında hayallerini 
genişletebilmeli, rahat ve huzurlu olabilmeli, pozitif ve aktif davranışlar gösterebilmelidir (Cin, 1989; 
akt. Demiriz, Karadağ ve Ulutaş, 2011). Okul öncesi eğitim ortamı tasarımı, çocukların kolayca hareket 
etmesine fırsat veren, merdivenin olmadığı tek katlı, geniş yatay bir yapı olmalıdır. Bu bağlamda 
okullar öğretmen-öğrenci iletişimini desteklemeye yönelik ve iç-dış mekân iletişimin sağlayan binalar 
olarak tasarlanmalıdır (MEB, 2015). Bunların yanı sıra çocukların bu alanlarda kendi başlarına oyun 
oynayabilmelerine olanak sağlayacak açık alanlar sağlanmalıdır (Griffin ve Rinn, 1998). Bu alanlar boş, 
açık veya gelişigüzel bir şekilde hazırlanmamalı, çocukların fiziksel etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak 
nitelikte iyi planlanmalıdır (Demiriz vd., 2011). İç ve dış fiziksel ortam tasarımları, eğitim kalitesinin 
yanında çocuk davranışlarını da etkilemektedir. Bu doğrultuda hazırlanan eğitim ortamları ve 
donanımlar, çocukların aldıkları eğitimin kalitesini yükseltecek ve davranışlarında olumlu yansımalar 
oluşturacaktır (Özkubat, 2013). Çocukların yaşamlarında gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacak 
özgür ve zengin ortamlar düzenlenmesinin bir diğer etkisi de çocukların eğitim ortamları algılarında 
değişiminin görülmesidir (Decarbo ve Nelson, 2002). 

Bireyler, resim aracılığı ile duygu, düşünce, zihin yapısı gibi değerli aktarımlarını kendini güvende 
hissettiği mekânlarda yapabilir. Yapılan bu resimlerin analizi kişinin içsel olgularını ortaya 
çıkarmaktadır (Yavuzer, 2016). Çocuklar da resimlerinde kendi düşüncelerini, fikirlerini ve dünyalarını 
yansıtırlar. Bu nedenle resimlerinin değerlendirilme aşamasında yapılan yorumlar, çocukların 

gelişimleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır (Yalçıntaş, Tarancı ve Darıca, 1999; akt. Güven, 
2015; Halmatov, 2020).  

Resimler çocukların problem çözme ve fikir üretme konusundaki becerilerini destekleyerek 
yaratıcılıklarını geliştirmektedir (Runco, Illies ve Eisenman, 2005). Venger’e (2011) göre okul öncesi 
dönemde çocukların resimleri ile ruh dünyaları arasında ilişki vardır. Bu nedenle resimlerin birey 
açısından bilgi toplama içeriği olarak kullanımı kabul görmektedir. Çocuklar anlık serbest çağrışım ile 
çizdikleri resimlerde gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktadır. Ancak çocukların çizimleri 
mutlaka kendilerine anlattırılmalıdır. Bu anlatım yoluyla da çocuğun bilinçaltı ortaya çıkmaktadır 
(Çankırılı, 2012).   

Araştırmanın Gerekçesi  

Araştırmanın okul öncesi çocuklarının hayal ettikleri eğitim ortamlarının belirlenmesi üzerine 
planlanmasının bazı önemli gerekçeleri vardır. Araştırmanın birinci gerekçesi çocukların gelişimlerine 
uygun olarak tasarlanmış, yapılandırılmış ve düzenlenmiş eğitim ortamlarının, onlara nitelikli eğitimin 
sağlanması açısından önemli görülmesidir (Güleş ve Erişen, 2013). Ancak çocukların gelişim özellikleri 
ve değişen koşullara göre eğitim ortamlarının güncellenmesi gerekmektedir. Sınıf ve okul ortamlarında 
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yapılacak bu güncellemelerin, çocukların ilgi, ihtiyaç ve hayallerine göre yapılması önemli 
görülmektedir (Duruhan, 2004). Yapılan araştırmada çocukların hayal ettikleri eğitim ortamlarının 
ortaya çıkarılmasıyla, eğitimcilerin farkındalıklarına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.  

Günümüzde okul öncesi eğitim ortamlarında standart ve geleneksel düzenlemeler söz 
konusuyken, farklı eğitim ortamlarının çocukların gelişimleri üzerindeki olumlu etkisinin araştırmanın 
ikinci gerekçesini oluşturmuştur. Geleneksel okullardaki eğitim uygulamaları, öğretmeni merkez 
almakta ve çocuğu pasif alıcı konumunda bırakmaktadır (Duruhan, 2004). Oysaki okul öncesi eğitim, 
okulu çocuğa sevdirmek, çocuğun ilgi ve merak ihtiyacını gidermek, okula karşı pozitif algılara sahip 
olmasını sağlamayı gerektirir. Aynı zamanda sonraki eğitim hayatında da bu algının pozitif şekilde 
devam etmesini desteklemeyi hedefler (Artut, 2017). Belirli sınırlar içinde özgürlüğün tanındığı ve 
uyarıcıların düzenlendiği ortamlar, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına ve 
deneyimlemelerine fırsat verilirse, daha yaratıcı ve daha mutlu çocuklar yetiştirilebilir (Dinçer, 1993). 
Araştırmada çocukların hayal ettikleri eğitim ortamlarının anlaşılması, çocukların merkeze alındığı 
eğitim ortamı düzenlemelerinin yapılmasına ve bu sayede çocukların olumlu tutum ve davranış 
geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

2. Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden sanat temelli araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. 
Sanat temelli araştırma yöntemi; araştırmacılara özgürlükçü bir bakış açısı ile değişken araştırma 
içeriklerini kendi doğasıyla incelemeye yönelik farklı veri elde etme, araştırma sürecini betimleme ve 
yorumlama fırsatı vermektedir (Bedir Erişti, 2019). Yapılan bu araştırmada okul öncesi eğitim 
kurumlarına giden çocukların hayal ettikleri eğitim ortamları, çocukların resimleri yoluyla 
betimlenmiş ve yorumlanmıştır. 

Ayrıca nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan göstergebilim ve betimsel analiz yöntemleri 
araştırmada kullanılmıştır. Betimsel analiz yöntemine göre elde edilen veriler, daha önceden 
belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Göstergebilim yöntemi 
ise göstergeleri merkeze alır ve göstergelerin toplumla ilişkisini inceleyen, iletişimde yer alan her 
türlü olgunun birbirleri ile olan bağlarını, türünü irdelemeye çalışan bilimdir (Saussure, 1916). 
Araştırmada çocukların resimleri göstergebilim yöntemine göre analiz edilmiş ve göstergeler 
üzerinden temalar oluşturularak yorumlanmıştır.  

2.1. Çalışma Grubu 

Yapılan araştırma Eskişehir ilinde yer alan okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocuklar ile 
yürütülmüştür. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme, çalışmaya sürat ve işlevsellik katar. 
Bunun nedeni yöntemin araştırmacıya en elverişli mesafedeki durumlara ulaşabilmesini ve araştırmada 
kullanımını sağlamasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu araştırmada salgın sürecinden dolayı okullara 
kolay ulaşılabilirlik ve araştırmanın uygulanabilirliği açılarından üç anaokulu belirlenmiştir. Gerekli 
izinler alındıktan sonra üç okulun her birinden gönüllülük esasına dayalı olarak onar çocuk katılımcı 
olarak belirlenmiştir. Çocukların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.   

Tablo 1. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Demografik Özellikleri 

Demografik Bilgiler  N % 

Cinsiyet 

Kadın 13 46,4 

Erkek 15 43,6 

Toplam 28 100,0 

Yaş 
5 28 100,0 

Toplam 28 100,0 

Geçmiş yıllarda okula gidip/gitmeme 
durumları 

Giden 22 78,5 

Gitmeyen 6 21,5 

Toplam 28 100,0 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya 13 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 28 çocuk katılmıştır. 
Çocukların tamamı 5 yaşındadır ve 6’sı ilk defa 2020-2021 yılında okul öncesi eğitimi almıştır.  

2.2. Verilerin Toplanması 
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Araştırmanın verileri Eskişehir il merkezinde bulunan üç anaokulunda eğitim gören 28 çocuktan 
elde edilmiştir. Çocukların birbirlerini etkilenmemeleri açısından verilerin toplanmasında her çocuk 
için ayrı gün ve saat belirlenmiştir. Çocuklarla bireysel olarak Zoom uygulaması üzerinden bağlanılmış, 
yönergeler verilerek resim çizmeleri istenmiştir. Yapılan her çevrimiçi oturumda ses ve ekran kaydı 
alınmıştır. Verilerin toplanmasında oturumlar yaklaşık olarak 10 ile 50 dakika arasında sürmüştür. 

Online oturumda resme başlamadan önce çocuklarla kısa bir sohbet edilmiştir. Sonra her 
çocuktan boş, beyaz bir A4 kâğıdı ve renkli kuru boya kalemleri istenmiştir. Çocuklara önce “Hayal 
ettiğin sınıf ortamının resmini çizmeni istiyorum. Bu resimde sınıfta olmasını  hayal ettiğin her şeyi 
çizebilirsin.” yönergesi verilmiştir. İlk yönerge sonrası çocuklara hayal ettiği sınıf ortamı ve sınıf 
ortamında çizdiği figürler sorulmuştur. Daha sonra çocuğa “Hayal ettiğin okul ortamının resmini 
çizmeni istiyorum. Bu resimde okulda olmasını  hayal ettiğin her şeyi çizebilirsin.” cümleleriyle ikinci 
yönerge verilmiştir. Resmini tamamlayan çocuğa hayal ettiği okul ortamı ve çizdiği figürlerin neler 
olduğu sorulmuştur. Resim çizimi sırasında çocuklara herhangi bir zaman kısıtlaması getirilmemiştir. 
Daha sonra video kayıtları izlenerek çocukların ifadeleri doküman haline getirilmiştir. Sonrasında 
velilerden çocukların çizdikleri resimleri fotoğraf haline getirmeleri ve araştırmacılara göndermeleri 
istenmiştir.  

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri, göstergebilim ve betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Verilerin 
analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada çocukların çizdikleri resimler araştırmacılar 
tarafından incelenmiş.  Saussure'un göstergebilim şemasında bulunan “gösteren, gösterge ve 
gösterilen” kategorilerine göre kodlanmıştır. Resimlerin yorumlanmasında ve gösterge, gösterilen ve 
gösterenlerinin belirlenmesinde çocukların resimlerine yönelik ifadelerine de başvurulmuştur. 
Göstergebilim analizinde, nesne ile aynı anlam da kullanılan, maddi özellik taşıyan değerine 
“gösteren”, anlam değerine ise “gösterilen” denmektedir. Bir başka ifadeyle göstergebilim analizinde 
“gösteren” somut bir anlatımı konu alırken, “gösterilen” ise soyut bir içeriği kapsamaktadır (Saussure, 
1916). 

Göstergebilim analizinde ortaya çıkan gösteren ve göstergeler doğrultusunda betimsel analiz 
yapılmış ve temalar oluşturulmuştur. Çocukların hayal ettikleri okul ve sınıf ortamlarına yönelik ortaya 
çıkan temalar tablolar halinde düzenlenmiştir. Ayrıca bulgularda çocukların resimlerine ve 
ifadelerinden alıntılara yer verilmiştir.  

2.4. Geçerlik ve Güvenirlik 

Veriyi oluşturan analizlerin geçerliğinin sağlanabilmesi için kapsam geçerliğine başvurulmuştur. 
Kapsam geçerliliği araştırma sürecinde uzman görüşünün alınmasıdır (Büyüköztürk, 2020). 
Araştırmada göstergebilim yöntemi için oluşturulan tablonun maddelerine yönelik iki uzmandan görüş 
alınmış ve kapsam geçerliği sağlanmıştır.  

Araştırmada güvenirliğini sağlamak için veri toplama sürecinde ekran ve ses kayıtları alınmıştır. 
Ses, görüntü gibi kayıt cihazları ile toplanan verilerin güvenilirliğinden emin olunmalıdır (Arastaman, 
Öztürk Fidan ve Fidan, 2018). Verilerin toplanma aşamasına geçilmeden önce öğretmen ve velilerden 
ekran ve ses kaydı için gerekli izinler alınmıştır. Çocuklarla yapılan görüşmeler elektronik ortamda 
kayıt altına alınmış ve sonrasında araştırmacılar tarafından izlenerek doküman haline getirilmiştir. 
Çocukların resimlerinde ne çizdiklerine dair ifadelerine doğrudan yer verilmiştir. 

Araştırmada benzer veriler konusunda ele alınan kodların daha net olması sağlanarak 
kodlamaların ne anlama geldiği ve verilerin hangi kodda yer alacağı konusunda ortak bir karara 
ulaşılması için kodlama tablosu kullanılmıştır. Kodlamanın amacı elde edilen verilerin ortak kodlar 
altında gruplanmasını sağlamaktır (Arastaman vd., 2018). Araştırmada göstergebilim tablosunun ve 
ortaya çıkan temaların kodlamaları araştırmacılar tarafından ayrı ayrı gerçekleştirmiştir. Hazırlanan 
kodlama listeleri gözden geçirilmiş ve alınan ortak karar ile kodlama listelerine son şekli verilmiştir.  

3. Bulgular 

Araştırmanın bulguları, araştırmanın amaç ve alt amaçları doğrultusunda düzenlenerek 
verilmiştir. Araştırmaya katılan kız çocuklar için ‘KÇ1, KÇ2…’, erkek çocuklar için ‘EÇ1, EÇ2…’ şeklinde 
kod ismi kullanılmıştır. 

https://docs.google.com/document/d/1qmgr417CPJS806DSOkJroA3j9sUCKmAW/edit#heading=h.oqxvqz4hj9qd
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Araştırmada çocuklara çizdirilen resimler, Saussure’un göstergebilim şemasına göre 
analiz edilmiştir. Buna göre, her bir resmin içerdiği gösterge, gösteren ve gösterileni 
belirlenmiş ve bu üçlemeler arasındaki ilişkilendirmeler yorumlanmıştır. Çocukların 
resimlerinde yer alan gösterge, gösteren ve gösterilenler Tablo 2’de v erilmiştir. 

Tablo 2. Çocuk Resimlerinin Göstergebilim Yöntemine Göre Analizi 
Çocuk İfade Biçimi Gösterge Gösteren Gösterilen 

EÇ1 Sınıf Resmi Nesne1 
Nesne2 
Teknolojik araç 

Masalar 
Pencere 
Bilgisayar 

Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Teknoloji merakı 

EÇ1 Okul Resmi Nesne1 
Nesne2 

Dolap 
Kapı 

Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 

EÇ7 Sınıf Resmi İnsan 
Nesne1 
Nesne2  
Nesne3 
Nesne4 
Mekan1 
Mekan2 

Öğretmen 
Merdiven  
Kitaplık  
Spor aletleri 
Havuz 
Spor Odası 
Sınıf  

Öğretmen sevgisi 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Spor isteği 
Oyun isteği 
Spor isteği 
Sınıf sevgisi 

EÇ7 Okul Resmi Mekan 
Nesne 
İnsan 

Deney odası 
Su kaydırağı  
Öğretmen 

Keşfetme merakı 
Oyun isteği 
Öğretmen sevgisi 

KÇ5 Sınıf Resmi İnsan 
Nesne1 
Nesne2 
Nesne3 
Nesne4 
Nesne5 
Nesne6 
Nesne7 
Nesne8 
Nesne9 
Nesne10 

Arkadaşları 
Masa 
Dolap 
Suluk 
Kalem 
Kitap 
Pastel boyalar 
Kurşun kalemler 
Açacak 
Makas 
Silgi 

Arkadaş sevgisi 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Aitlik 
Etkinliğe olan ilgi 
Etkinliğe olan ilgi 
Etkinliğe olan ilgi 
Etkinliğe olan ilgi 
Etkinliğe olan ilgi 
Etkinliğe olan ilgi 
Etkinliğe olan ilgi 

KÇ5 Okul Resmi Mekan1 
Mekan2 
Nesne1 
Nesne 2 
Nesne3 
Nesne4 
Bitki 
Gökyüzü 

Okul 
Seksek oyun alanı 
Salıncak 
Dönen salıncak 
Merdiven 
Hamak  
Çimen 
Güneş 

Okul sevgisi 
Oyun isteği 
Oyun isteği 
Oyun isteği 
Temel okul malzemeleri 
Oyun isteği 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 

KÇ8 Sınıf Resmi Mekan 
Nesne1 
Nesne2 
Nesne3 

Sınıf  
Masa  
Sandalye 
Kitap Köşesi  

Sınıf sevgisi 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 

KÇ8 Okul Resmi Hayvan 1 
Hayvan 2  
Hayvan 3 
Bitki1 
Bitki2  
Bitki3 
Gökyüzü 

Uğur Böceği  
Tavşan  
Kedi  
Elma Ağacı  
Armut Ağacı 
Çiçekler 
Güneş 

Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 

EÇ8 Sınıf Resmi İnsan1 
İnsan2 
Nesne 
Gökyüzü 

Arkadaşlar 
Kendisi 
Trambolin 
Gökkuşağı 

Arkadaş sevgisi 
Aitlik 
Oyun isteği 
Doğa sevgisi 

EÇ8 Okul Resmi Nesne1 
Nesne2 
Nesne3 
Araç1 
Araç2 
Araç3 
Araç4 
Araç5 

Kum 
Kaydırak 
Platform 
Buldozer 
Kamyonet 
Ambulans 
İtfaiye 
Araba 

Oyun isteği 
Oyun isteği 
Taşıt merakı 
Taşıt merakı 
Taşıt merakı 
Taşıt merakı 
Taşıt merakı 
Taşıt merakı 
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Araç6 
Araç7 
Araç8 
Mekan1 
Mekan2 

Kurtarma ekibi 
Kepçe 
Çekici 
Futbol sahası 
Basketbol sahası 

Taşıt merakı 
Taşıt merakı 
Taşıt merakı 
Spor isteği 
Spor isteği 

EÇ11 Sınıf Resmi Nesne1 
Nesne2  
Nesne3 
Nesne4 
Nesne5 
Nesne6 

Kitap  
Kitaplık  
Sandalye  
Masa  
Raflar 
Sembolik rakamlar 

Etkinliğe olan ilgi 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Öğrenimin taklidi 

EÇ11 Okul Resmi Mekan1 
Nesne1 
Nesne2 
Mekân 
Bitki 
Gökyüzü1 
Gökyüzü2 

Okul  
Çatı 
Okul duvarı 
Yol 
Çimen 
Güneş 
Bulut 

Okul sevgisi 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Keşfetme merakı 
Doğa sevgisi  
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 

KÇ9 Sınıf Resmi İnsan1 
İnsan2 
İnsan3 
Mekan 
Nesne1 
Nesne2 
Nesne3 
Nesne4 
Nesne5 
Gökyüzü 
Besin maddesi 

Öğretmeni 
Arkadaşı 
Kendisi 
Okul 
Kapı 
Lamba 
Oyuncak araba 
Çatı 
Pencere 
Gökkuşağı 
Pamuk şekerler 

Öğretmen sevgisi 
Arkadaş sevgisi 
Aitlik 
Okul sevgisi 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Oyun isteği 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Doğa sevgisi 
Arkadaş sevgisi 

KÇ9 Okul Resmi İnsan1 
İnsan2 
İnsan3 
Hayvan1 
Hayvan2 
Mekan 
Gözyüzü1 
Gökyüzü2 
Bitki1 
Bitki2 

Arkadaşı 
Kendisi 
Öğretmeni 
Kurbağa 
Kuş 
Göl 
Bulut 
Güneş 
Çiçek 
Çimen 

Arkadaş sevgisi 
Aitlik 
Öğretmen sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 

EÇ14 Sınıf Resmi Mekân 
Hayvan1 
Hayvan2 
Hayvan3 
Nesne1 
Nesne2 

Sınıf 
Dinozor 
Papağan  
Yarasa 
Tekerlekli itfaiye 
Deney Tüpleri 

Sınıf sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Salgın hastalık korkusu 
Yardımseverlik 
Keşfetme merakı 

EÇ14 Okul Resmi Gezegen  
İnsan 
Nesne 

Jüpiter  
Kendisi 
Yumurta oyuncağı 

Uzay merakı 
Aitlik 
Oyun isteği 

EÇ15 Sınıf Resmi Mekân 
İnsan  
Nesne1 
Nesne2 
Nesne3 

Sınıf 
Öğretmen 
Masa 
Sandalye 
Arabalar 

Sınıf sevgisi 
Öğretmen sevgisi 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Oyun isteği 

EÇ15 Okul Resmi Mekân 
Nesne1 
Nesne2 
İnsan1 
İnsan2 
Bitki 

Okul  
Arabalar 
Havuz 
Kendisi 
Temizlik Personeli 
Çimen 

Okul sevgisi 
Oyun isteği 
Oyun isteği 
Aitlik 
Temel gereksinim 
Doğa sevgisi 

KÇ10 Sınıf Resmi Mekan 
Nesne1 
Nesne2 
Nesne3 
Nesne4 

Okul 
Pencere 
Çatı 
Kule 
Renkli zemin 

Okul sevgisi 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Keşfetme merakı 
Temel okul malzemeleri 
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KÇ10 Okul Resmi Mekan1 
Mekan2 
Mekan3 
Mekan4 
Nesne1 
Nesne2 
Nesne3 
Nesne4 
Nesne5 
Gökyüzü1 
Gökyüzü2 
Bitki 

Okul 
Oyun parkı 
Balkon 
Parka geçiş alanı 
Pencere 
Kapı 
Çatı  
Kaydıraklar 
Merdiven 
Bulutlar 
Güneş 
Çimen 

Okul sevgisi 
Oyun isteği 
Temel okul malzemeleri 
Oyun isteği 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Temel okul malzemeleri 
Oyun isteği 
Temel okul malzemeleri 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 
Doğa sevgisi 

Tablo 2 incelendiğinde, çocuklar hayal ettikleri okul ve sınıf ortamlarını resim yoluyla ifade 
ederken “insan, mekân, nesne, organ, ulaşım aracı, teknolojik araç, bitki, hayvan, gökyüzü, besin 
maddesi, araç, geometrik şekil, gezegen” göstergelerini kullandıkları görülmektedir. Çocuklar, insan 
göstergesini, “öğretmen, arkadaş, kendisi, şoför, çiçek sulayan kız, temizlik personeli” gösterenleriyle 
ifade ederken mekân göstergesini, “sınıf, okul, oyun parkı, spor odası, deney odası, göl, futbol sahası, 
yol, tuvalet” gösterenleriyle ifade etmişlerdir. Nesne göstergesinin gösterenini “oyuncak bebek, 
masa, balon, kitap, saat, merdiven, dönen salıncak, dürbün, deney tüpleri” oluştururken, besin 
maddesi göstergesinin göstergelerini “dikdörtgen kurabiye, pamuk şeker, süt ve yiyecekler” 
oluşturmaktadır. Çocuklar bitki göstergesini “ağaç, çiçek, çimen, armut ağacı”, hayvan göstergesini 
“kuş, kedi, tavşan, papağan, yarasa”, gökyüzü göstergesini ise “bulut, güneş, gökkuşağı” göstereniyle 
ifade etmişlerdir. Gezegen göstergesinin gösterenini “Jüpiter” oluştururken, teknolojik araç 
göstergesinin göstergelerini “bilgisayar” oluşturmaktadır. Çocuklar ulaşım aracı göstergesini “tren, 
otobüs” göstereniyle ifade etmişlerdir. 

Resimlerde oyun isteği gösterilenleri “oyuncak bebek, parmak boyası, oyun parkı, salıncak” gibi 
gösterenlerle, temel okul malzemeleri gösterilenleri “kapı, halı, masa, çatı, duvar” gibi gösterenlerle, 
doğa sevgisi gösterilenleri “ağaç, çimen, kuş, gökkuşağı, güneş” gibi gösterenlerle ifade edilmiştir. 
Ayrıca etkinliğe olan ilgi gösterilenleri “kalem, pastel boya, kitap” gibi gösterenlerle, spor isteği 
gösterilenleri “top, pota, futbol sahası, spor aletleri” gibi gösterenlerle belirtilmiştir. Çocukların 
resimlerinde bazı göstergelere birden fazla yer verdiği belirlenmiş ve göstergelerin 73’ünün nesne, 
16’sının mekân, 7’sinin insan, 4’ünün besin maddesi, 5’inin bitki, 9’unun hayvan, 8’inin araç, 1’inin 
gezegen, 5’inin geometrik şekil, 1’inin teknolojik araç, 2’sinin ulaşım aracı ve 3’ünün de gökyüzü 
göstergeleri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Temel okul malzemeleri gösterilenleri 23 tane 
gösterenle; oyun isteği gösterilenleri 20 tane gösterenle; etkinliğe olan ilgi gösterilenleri 12 tane 
gösterenle; okul sevgisi gösterilenleri 4 tane gösterenle; doğa sevgisi gösterilenleri 18 tane gösterenle; 
keşfetme merakı gösterilenleri 6 tane gösterenle; spor isteği gösterilenleri 7 tane gösterenle; taşıt 
merakı gösterilenleri 12 tane gösterenle; uzay merakı gösterilenleri 3 tane gösterenle ifade ettiği 
görülmüştür. 

3.1. Okul Öncesi Çocuklarının Hayal Ettikleri Sınıf Ortamına Yönelik Bulgular 

Araştırmada nasıl bir sınıf ortamı hayal ettikleri ile ilgili elde edilen veriler doğrultusunda 
“geleneksel, oyun temelli, bilimsel, doğa, spor temelli” temaları ortaya çıkmış ve veriler bu temalar 
altında gruplandırılmıştır. Çocukların hayal ettikleri sınıf ortamı temaları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Okul öncesi dönem çocuklarının hayal ettikleri sınıf ortamı 

Temalar Çocukların Resimleri 

  N % 

Geleneksel Sınıf 16 57,14 

Oyun Temelli Sınıf  7 25 

Bilimsel Sınıf 3 10,71 

Doğa Sınıfı 1 3,57 

Spor Temelli Sınıf 1 3,57 
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Tablo 3 incelendiğinde; çocukların hayal ettikleri sınıf ortamlarına yönelik çizimlerinde beş farklı 
temanın ortaya çıktığı görülmüştür. Çocukların hayal ettikleri sınıf ortamları arasında en çok 
geleneksel sınıf (%57,14) temasının yer aldığı görülmektedir. Geleneksel sınıf ortamının dışında 
sırasıyla oyun temelli sınıf (%25), bilimsel sınıf (%10,71), doğa sınıfı ve spor temelli sınıf (%3,57) 
temalarının resimlerde yer aldığı görülmektedir. Çocukların hayallerindeki sınıfları ifade ederken 
kullandıkları gösterenlere bakıldığında en fazla temel okul malzemeleri, oyun isteği, doğa sevgisi, 
etkinliğe olan ilgi gösterilenleri ile ifade ettikleri görülmüştür. 

Geleneksel sınıf temasını “masa, dolap, pencere, kapı, çatı” gösterenlerini temel okul malzemesi 
gösterilenleriyle, oyun temelli sınıf temasını “oyuncak bebek, kaydırak, parmak boyası, havuz” 
gösterenlerini oyun isteği gösterilenleriyle, bilimsel sınıf temasını “deney tüpleri” gösterenlerini 
keşfetme merakı gösterilenleriyle, doğa sınıfı temasını “papağan, güneş, yarasa, ağaç, çimen” 
gösterenlerini doğa sevgisi gösterilenleriyle, spor temelli sınıf temasını ise “spor aletleri, basketbol 
topu, pota, futbol sahası, spor odası” gösterenlerini spor isteği gösterilenleriyle ifade ettikleri 
belirlenmiştir. Aşağıda bazı çocukların resimlerinden örneklere yer verilmiştir.  

 

Resim 1. KÇ5 kodlu çocuğun hayal ettiği sınıf ile ilgili çizdiği resim 

Resim 1’de görüldüğü gibi KÇ5, hayalindeki sınıfı geleneksel bir sınıfı yansıtacak şekilde ele 
almıştır. Sınıf resminde geleneksel sınıf “masa, dolap, suluk, arkadaşları, kalem, kitap, pastel boyalar, 
kurşun kalemler, açacak, makas ve silgi” gösterenlerle temel okul malzemeleri, arkadaş sevgisi, 
etkinliğe olan ilgi gösterilenleriyle ifade edilmiştir. Bu gösterilenler üzerinden ortaya çıkan tema, 
geleneksel sınıf teması olarak belirlenmiştir. Çocuğun çizimiyle ilgili “Böyle çizdim. Bu masa, bunlar 
dolaplar. Bu öğretmenimin masası. Bunlar sulukların yerleri. Bunlar arkadaşlarım. Masanın üstünde 
kalemlerim, kitabım, pastel boyalarım, kurşun kalemlerim, açacağım, makasım ve iki tane silgim. 
Diğer masalarda da aynısı var” ifadelerini kullandığı belirlenmiştir. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi 
çocuğun daha çok sınıfta geleneksel ortamı ön plana çıkardığı görülmektedir. 

 
Resim 2. EÇ8 kodlu çocuğun hayal ettiği sınıf ile ilgili çizdiği resim 

Resim 2 incelendiğinde EÇ8’in, hayalindeki sınıfı oyun temelli bir sınıfı yansıtacak şekilde ele 

aldığı görülmektedir. Sınıf resminde oyun temelli sınıfın “gökkuşağı, trambolin, kendisi ve arkadaş” 

gösterenlerle arkadaş sevgisi, doğa sevgisi, oyun isteği gösterilenleriyle ifade edildiği belirlenmiştir. 

Bu gösterilenler üzerinden ortaya çıkan tema oyun temelli sınıf teması olarak belirlenmiştir. Çocuğun 

yaptığı çizimle ilgili ifadesi “İki arkadaş birlikte kovalamaca oynuyorlar. Diğer arkadaşımla 
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trambolinde oynuyoruz. Trambolinde zıplıyoruz. Orada süper kahramancılık oynuyoruz. Ben baloncuk 

çocuğum. Ayağımda baloncuklar var. Üç tane gökkuşağı var” şeklindedir. Bu ifadeden de anlaşılacağı 

gibi çocuğun daha çok oyun unsurunu ön plana çıkardığı görülmektedir. 

 

 

Resim 3. EÇ1 kodlu çocuğun hayal ettiği sınıf ile ilgili çizdiği resim 

Resim 3’te EÇ1, hayalindeki sınıfı bilimsel bir sınıfı yansıtacak şekilde ele almıştır. Sınıf resminde 
bilimsel sınıfın “masalar, bilgisayar ve pencere” gösterenlerle temel okul malzemeleri, teknoloji 
merakı gösterilenleriyle ifade edildiği görülmektedir. Bu gösterilenler üzerinden ortaya çıkan tema 
bilimsel sınıf teması olarak belirlenmiştir. Çocuğun yaptığı çizimle ilgili ifadesi “Masa çizdim. Buraya 
bilgisayar koydum. Pencere çizdim. Bizim okulumuzda öyle bir bilgisayar var” şeklindedir. Bu 
ifadeden de anlaşılacağı gibi çocuğun daha çok sınıfta bilgisayara yer verdiği ve bilimsel bir sınıf hayal 
ettiği görülmektedir.  

 

Resim 4. EÇ14 kodlu çocuğun hayal ettiği sınıf ile ilgili çizdiği resim 

Resim 4’e bakıldığında EÇ14, hayalindeki sınıfı bir doğa sınıfını yansıtacak şekilde ele aldığı 
görülmektedir. Sınıf resminde doğa sınıfı “dinozor, papağan, yarasa, tekerlekli itfaiye, deney tüpleri” 
gösterenlerle sınıf sevgisi, doğa sevgisi, keşfetme merakı gösterilenleriyle ortaya konulmuştur. Bu 
gösterilenler üzerinden ortaya çıkan tema doğa sınıf teması olarak belirlenmiştir. Çocuğun çizimiyle 
ilgili “Sınıfımda dinozor olmasını istiyorum. Papağan da onun yanında olsun. Kuşları seviyorum ama 
benden kaçıyorlar. Yanardağı deneyi yapıyoruz. Sınıfımda bir de yarasa var.” İfadesini kullandığı 
belirlenmiştir. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi çocuğun sınıfında hayvan, bitki ve doğal materyallere 
sıklıkla yer vermesi ile doğaya olan ilgisini ön plana çıkardığı görülmektedir.  
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Resim 5. EÇ7 kodlu çocuğun hayal ettiği sınıf ile ilgili çizdiği resim 

Resim 5’te EÇ7, hayalindeki sınıfı spor temelli bir sınıfı yansıtacak şekilde ele almıştır. Sınıf 
resminde “spor odası, havuz, merdiven, kitaplık, sınıf ve öğretmen” gösterenlerle spor isteği, oyun 
isteği, temel okul malzemeleri, sınıf ve öğretmen sevgisi gösterilenleriyle ifade edilmiştir. Bu 
gösterilenler üzerinden ortaya çıkan tema spor sınıfı teması olarak belirlenmiştir. Çocuğun çizimiyle 
ilgili “Spor odası istiyorum. Spor odasında farklı spor yapabileceğim aletler olmasını istiyorum. Şınav 
çekiyor ve havuzdan atlıyor. Kitaplıkta kitapların bir sürü olmasını istiyorum.’’ İfadelerini 
belirtmiştir. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi çocuğun sınıfında daha çok spor unsurunu ortaya çıkardığı 
görülmektedir. 

3.2. Okul Öncesi Çocuklarının Hayal Ettikleri Okul Ortamına Yönelik Bulgular 

Çocukların hayal ettikleri okul ortamı ile ilgili elde edilen veriler doğrultusunda “geleneksel, oyun 
temelli, ekolojik, bilim, uzay” temaları belirlenmiş ve veriler bu temalar altında gruplandırılmıştır. 
Çocukların hayal ettiği okul ortamına yönelik ortaya çıkan temalar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Okul öncesi dönem çocuklarının hayal ettikleri okul ortamı 

Tema Çocukların Resimleri   

  N % 

Geleneksel Okul 14 49,99 

Oyun Temelli Okul 7 25 

Ekolojik Okul 5 17,87 

Bilim Okulu 1 3,57 

Uzay Okulu 1 3,57 

Tablo 4 incelendiğinde; çocukların hayal ettikleri okul ortamlarına yönelik çizimlerinde beş farklı 
temanın ortaya çıktığı görülmüştür. Çocukların hayal ettikleri okul ortamları arasında en fazla 
geleneksel okul (%49,99) temasının yer aldığı görülmektedir. Geleneksel okul temasının dışında 
sırasıyla oyun temelli okul (%25), ekolojik okul (%17,87), bilim okulu ve uzay okulu (%3,57) temalarının 
resimlerde yer aldığı görülmektedir. Geleneksel okul temasını “duvar, kapı, yol, pencere” 
gösterenlerini temel okul malzemesi gösterilenleriyle ifade ettikleri; oyun temelli okul temasını “oyun 
parkı, kum, salıncak, trambolin” gösterenlerini oyun isteği gösterilenleriyle; ekolojik okul temasını 
“çiçek, armut ağacı, tavşan, uğur böceği” gösterenlerini doğa sevgisi gösterilenleriyle; uzay okulu 
temasını ise “gezegen” gösterenlerini uzay merakı gösterilenleriyle; bilim okulu temasını ise “deney 
tüpleri, deney odası” gösterenlerini keşfetme merakı gösterilenleriyle ifade ettikleri görülmektedir. 
Aşağıda bazı çocukların resimlerinden örneklere yer verilmiştir.  
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Resim 6. EÇ11 kodlu çocuğun hayal ettiği okul ile ilgili çizdiği resim 

Resim 6’da EÇ11, hayalindeki okulu geleneksel bir okulu yansıtacak şekilde ele almıştır. Okul 
resminde “çimen, okul, çatı, okul duvarı, yol, güneş ve bulut” gösterenlerle temel okul malzemeleri, 
doğa sevgisi ve sınıf sevgisi gösterilenleriyle ifade edilmiştir. Bu gösterilenler üzerinden geleneksel 
okul teması belirlenmiştir. Çocuk çizimiyle ilgili “Okulumu çizdim. Okulun duvarı var. Yanında yol. 
Çimenler var. Çimenler yeşil renkli. Yeşil rengini de seviyorum. Bulutlar ve güneş var’’ ifadelerini 
kullanmıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi çocuğun daha çok geleneksel okulu ön plana çıkardığı 
görülmektedir. 

 

Resim 7. KÇ5 kodlu çocuğun hayal ettiği okul ile ilgili çizdiği resim 

Resim 7’de görüldüğü gibi KÇ5, hayalindeki okulu çizerken kağıdı dik tutmayı tercih etmiş ve 
okulu oyun temelli bir okulu yansıtacak şekilde ele almıştır. Resimde okul,  “Salıncak, dönen salıncak, 
merdiven, ev, çimen, güneş, seksek, hamak” gösterenleriyle oyun isteği, temel okul malzemeleri ve 
doğa sevgisi gösterilenleriyle ifade edilmiştir. Bu gösterilenler üzerinden ortaya çıkan tema, doğa 
okulu teması olarak belirlenmiştir. Çocuk çizimiyle ilgili “Bu salıncak, bu dönen salıncak. Bunlar okul. 
Bu okulun içi. Bunlar kaydırak, bu çim. Bu seksek bu da hamak, iki tane hamak. Bu da merdiven. Bu 
kadar çizdim.” İfadelerini kullanmıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi çocuğun daha çok oyun 
unsurunu ön plana çıkardığı görülmektedir. 
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Resim 8. KÇ8 kodlu çocuğun hayal ettiği okul ile ilgili çizdiği resim 

Resim 8’de KÇ8, hayalindeki okulu ekolojik bir okulu yansıtacak şekilde ele almıştır. Okul 
resminde “uğur böceği, tavşan, kedi, elma ağacı, armut ağacı, çiçekler ve güneş” gösterenlerle doğa 
sevgisi gösterenleriyle ifade edilmiştir. Bu gösterilenler üzerinden ortaya çıkan tema, ekolojik okul 
teması olarak belirlenmiştir. Çocuk çizimiyle ilgili ‘’Rengârenk çiçekler var. Kardelen çiçeğini çok 
seviyorum. Bir armut ağacı bir de elma ağacı var. Uğur böceği yaptım, tavşan yaptım. Bir de güneş 
ve bulutlar var’’ ifadelerini kullanmıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi çocuğun daha çok doğal 
unsurları ön plana çıkardığı görülmektedir. 

 

 

Resim 9. EÇ7 kodlu çocuğun hayal ettiği okul ile ilgili çizdiği resim 

Resim 9’da EÇ7, hayalindeki okulu bilimsel bir okulu yansıtacak şekilde ele almıştır. Okul 
resminde “su kaydırağı, deney odası, öğretmen” gösterenlerle oyun isteği, keşfetme merakı 
gösterilenleriyle ifade edilmiştir. Bu gösterilenler üzerinden ortaya çıkan tema, bilimsel okul teması 
olarak belirlenmiştir. Çocuk çizimiyle ilgili “Su kaydırağı çizdim. Biliyor musun? Sen varsın. Seni de 
kayarken çizdim. Kolların da havada. Deney merkezi yapıyorum. Deney merkezinde ise farklı 
malzemeler püskürüyor’’ ifadelerini kullanmıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi çocuğun daha çok 
keşfetme arzusunu ön plana çıkaran bilimsel unsurlara yer verdiği görülmektedir. 
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Resim 10. EÇ14 kodlu çocuğun hayal ettiği okul ile ilgili çizdiği resim 

Resim 10’da EÇ14, hayalindeki okulu bir uzay okulunu yansıtacak şekilde ele almıştır. Okul 
resminde “Jüpiter, yumurta oyuncağı ve kendisini” gösterenlerle uzay merakı, aitlik, oyun isteği 
gösterilenleriyle ifade edilmiştir. Bu gösterilenler üzerinden ortaya çıkan tema, uzay okul teması 
olarak belirlenmiştir. EÇ17 çizimiyle ilgili resmine ilişkin olarak “Jüpiter gezegeni çizdim. Belki 
gezegenler gelirse Dünya güzel olur. Uzay oyununda gidemedim, göremedim Jüpiter’i. Şu kısma da 
kocaman bir yumurta çizdim’’ ifadelerini kullanmıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi çocuğun daha 
çok uzay ile ilgili unsurları ön plana çıkardığı görülmektedir. 

4. Sonuç ve Tartışma  

Araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının hayal ettikleri sınıf ve okul ortamları belirlemek 
amacıyla 28 çocuktan resim çizmesi istenmiş, çocukların resimleri Saussure’un göstergebilim 
şemasında yer alan “gösterge, gösteren ve gösterilen” sınıflandırılmasına göre incelenmiş ve temalar 
oluşturularak betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların resimlerinde hayal 
ettikleri sınıf ve okul ortamına ilişkin en fazla kullandıkları göstergelerin “nesne, mekân, hayvan ve 
araç” olduğu görülmüştür. Bu göstergelerin çoğunlukla nesne olarak “masa, dolap, çatı, pencere” gibi 
gösterenlerle; mekân olarak “sınıf, spor odası, oyun parkı” gibi gösterenlerle ifade ettikleri 
görülmüştür. Hayvan göstergesini ise “dinozor, kedi, uğur böceği, papağan, araç” gösterenleriyle, 
araç göstergesini ise “buldozer, itfaiye, kamyonet” gösterilenleriyle belirtilmiştir. Bu gösterge ve 
gösterenlerin gösterilenleri ise “temel okul malzemeleri, oyun isteği, etkinliğe olan ilgi, doğa sevgisi” 
şeklinde ortaya çıkmıştır.  

Çocukların yaptıkları resimler incelendiğinde en fazla temel okul malzemeleri gösterilenlerine 
yer verdikleri; farklı eğitim ortamlarına dair çok fazla gösterge kullanmadıkları görülmüştür. 
Göstergelerden hareketle belirlenen temalara bakıldığında çoğunlukla çocukların geleneksel eğitim 
ortamlarına yer verdikleri görülmektedir. Çocukların hayal ettikleri sınıf ortamına bakıldığında en 
fazla geleneksel sınıf ortamının (%57,14) ifade edildiği belirlenmiştir. Geleneksel sınıf ortamı çizen 
çocukların resimlerinde “öğretmen, temel etkinlik malzemeleri, klasik masa, sandalye, dolap” gibi 
göstergelere yer verdikleri görülmektedir. Kalemci (1998) araştırmasında eğitim ortamlarının 
çoğunlukla küçük mekanlar olarak düzenlendiğini belirlemiştir. Kubanç’ın (2014) yaptığı araştırmada, 
okul öncesi eğitim ortamlarında bulunan çocuk miktarının düşünülenden daha fazla olduğu, iç 
mekanların niteliklerinin genellikle çocukların gelişimsel ihtiyaçları, gereksinimleri ve motivasyonları 
doğrultusunda hazırlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmada çalışma grubundaki 
çocukların eğitim gördükleri geleneksel sınıf ortamını ön plana çıkarıyor olmaları, çocukların 
halihazırda benzer bir eğitim ortamında yer aldıkları şeklinde de yorumlanabilir.  

Üstündağ’ın (2014) eğitim ortamlarına yönelik yapmış olduğu araştırmada, eğitimcilerin 
çocukların kendi deneyimlerini yaşayabilecekleri ortamlar yaratmamış olmaları, bir sorun olarak 
ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmada da geleneksel sınıf ortamlarına daha sık yer verilmiş olmasının 
nedeni, çocukların kendilerini tam olarak ifade etme fırsatı bulamamış ve yaratıcı düşünülebilecek 
deneyimlere ulaşamamış oldukları yönünde yorumlanabilir. Geleneksel sınıfın dışında çocukların farklı 
sınıf temaları olarak oyun temelli, bilim, doğa ve spor sınıfının da resimlerle gösterildiği görülmüştür. 
İlgili alan yazına bakıldığında oyun temelli sınıf, çocukların daha aktif, eğlenceli, yaparak ve yaşayarak 
öğrenmelerini (Boyraz ve Serin, 2015); bilim sınıfı, çocukların sahip oldukları gelişim alanlarını 
desteklenmelerini ve bu alanlara yeni yönler kazanmalarını (Eshach ve Fried, 2005); doğa sınıfı, 
doğaya yönelik temel olay ve olguların gerçekleşmesi için gerekli ve nitelikli bilgilerin verilmesini 
sağlayarak çocukların özüne ve çevresine dikkatlerini vermelerini ve anlamlandırmalarını (Ayvacı, 
Devecioğlu ve Yiğit, 2002); spor sınıfı, büyüme ve gelişme sürecinde çocukların motor becerini ve 
yeteneklerini geliştirmelerini ve olumlu davranışlar kazanmalarını (Ayan ve Mülazımoğlu, 2010) 
sağlamaktadır. Bu bağlamda çocukların bu temaları sınıf resimlerinde ortaya koymaları olumlu olarak 
değerlendirilmektedir. Bogard, Traylor'un ve Takanishi’nin (2008) araştırmalarında öğretmenlerin 
deneyim, tecrübe ve yaşantılarının sınıf düzenini oluşturma ve yapılandırmada etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu bağlamda araştırmada çocukların hayal ettikleri sınıf ortamlarının, öğretmenlerinin 
yaşantı ve tecrübelerine bağlı olarak şekillendiği düşünülebilir.  

Çetken ve Sevimli Çelik’in (2018) araştırmalarında öğretmenler çocukların dış mekânlarda doğal 
materyallerden çok genel olarak ip, top gibi materyaller ve yapılandırılmış park ekipmanları ile 
oynadıklarını ifade etmiştir. Bu araştırmada da çalışma grubundaki çocukların eğitim gördükleri 
geleneksel okul ortamını sıklıkla göstermiş olmaları çoğunlukla bu materyallerle oynamalarından 
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kaynaklı yaşantı ve deneyimlerindeki sınırlılıklar olduğu düşünülebilir. Bir diğer ifadeyle geleneksel 
ortamlarda eğitim gören çocukların hayallerinin de geleneksel olmaya meyilli olduğu söylenebilir. 
Karaosmanoğlu ve Adıgüzel’in (2017) araştırmasında “Okulda yaratıcı olamamamın sebebi…” ifadesine 
çocukların verdikleri cevaplar incelenmiş ve araştırmada çocukların okullarını ve okullarında bulunan 
yöneticileri, öğretmenleri, yaratıcı düşünmelerinin önünde bir duvar olarak gördükleri, bununla 
birlikte okullarının yalnızca bina olduğunu, yaratıcılıklarını ifade edebilecekleri bir alandan çok uzak 
olduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Bu bağlamda çocukların yaratıcı olmalarının önünde engel 
teşkil eden bütün bu unsurların onların farklı ortamları hayal etmelerini de olumsuz etkilediği 
düşünülebilir. Mevcut anaokullarının dış mekân düzenlemelerine bakıldığında okul bahçelerinin çok 
dar ya da geniş, ama betonla kaplı olduğu ve sınırlı bitki dışında doğadan bir iz bulunmadığı 
görülmektedir (Duru, 2014). Oysaki doğal olmayan maddelerden yapılmış oyun araç-gereçlerinin 
kullanıldığı bu mekânlar, çocukları sınırlandırmakta ve gelişimlerine hiçbir katkı sunamamaktadır 
(Çukur ve Güller Delice, 2011). Sonuç olarak çocukların geleneksel ortamlar dışında hayal ettikleri 
eğitim ortamları da göz önünde bulundurularak oyun, doğa, spor, bilim gibi farklı temalarda sınıf ve 
okul ortamlarının düzenlenmesi, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal dünyalarını daha fazla 
geliştireceği, gelişimlerini de daha fazla desteklemeyeceği düşünülmektedir. 

Günümüzde şartlara bağlı olarak farklılık gösteren ihtiyaçlar düşünüldüğünde eğitim ortamlarının 
fiziksel donanımlarının ne şekilde düzenlenmesi gerektiği ile ilgili yapılan çalışmalar, fiziksel 
ortamların çocuklar üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir (Kıldan, 2007). Çocuklar için 
oluşturulacak mekân tasarımında çocukların merkeze getirilmesi gerekmektedir (Babaroğlu, 2018). Bu 
nedenle çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişimsel özellikleri ön planda tutulmalı, gerekli tasarımlar bu 
doğrultuda yapılmalıdır (Çukur ve Güller Delice, 2011). Bu bağlamda okul öncesi çocukların hayal 
ettikleri eğitim ortamlarının araştırılması, eğitimcilerin çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını daha iyi 
anlamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

4.1. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Öneriler 

Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören çocukların hayal ettikleri eğitim ortamlarına 
yönelik gerçekleştirilen bu araştırma, eğitim ortamları üzerine yapılan araştırmaların kapsamını 
genişletmesine rağmen bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Araştırma Covit-19 salgın nedeniyle okul 
öncesi eğitim alan 28 çocuktan elde edilen verilerle sınırlıdır. Okul öncesi eğitim alan çocukların hayal 
ettikleri eğitim ortamları farklılık gösterebileceğinden, mevcut araştırma okul öncesi dönem 
çocuklarının hayal ettikleri eğitim ortamlarını tam olarak yansıtmayabilir. Bu durum gelecekte 
araştırmacıları daha büyük bir örneklem üzerinde çalışmaya yönlendirmelidir. Gelecekte daha fazla 
katılımcı ile araştırmaların yapılması ve mevcut araştırmanın sonuçlarının doğrulanması 
önerilmektedir.  

Araştırmanın bir diğer sınırlılığı ise sanat temelli araştırma modelinin kullanıldığı nitel bir 
araştırma olmasıdır. Farklı araştırma modellerinin ve yöntemlerinin kullanıldığı araştırmaların 
yapılarak araştırma sonuçlarının genişletilmesi önerilmektedir.  

Ayrıca öğretmenlere, çocukların farklı fikir ve algılar geliştirebilmeleri ve yaratıcı etkinlikler 
oluşturabilmeleri için farklı eğitim ortamları sağlamak adına çeşitli konferanslar veya hizmet içi 
eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir. 
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Özet: Okul öncesi eğitim, 0-6 yaş çocukların gelişimlerini ve bireysel farklılıklarını önemseyen, geniş uyarıcı 
yelpazesi ve çevre koşulları sunan, çocukları fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal bakımdan geliştirmeyi hedefleyen 
bir dönemi kapsar. Bu dönemde çocukların gelişimlerini çok yönlü desteklemeyi amaçlamış, farklı eğitim 
yaklaşımlarını benimseyen okullar bulunmaktadır. Bu eğitim yaklaşımlarından biri orman okullarıdır. Bu 
araştırmada orman okulları hakkında yapılan araştırmalar incelenerek kapsamlı bir doküman analizinin ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2020 yılları arasında Türkiye’de ve dünyada yapılmış orman 
okulu konulu çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin işlenmesinde betimsel analiz 
kullanılmıştır. İncelenen araştırmalardan elde edilen veriler tablolar aracılığıyla düzenlenmiş ve ortaya çıkan 
temalar altında yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, orman okulları konulu çalışmaların yıllara, yapıldıkları yer 
ve türlere, yöntemlere, veri toplama tekniklerine, analiz yöntemlerine göre dağılımları ve çalışmalardan elde 
edilen genel sonuçlar belirlenmiştir. İncelenen araştırmalara bakıldığında en az araştırmanın 2017 yılında, en çok 
araştırmanın ise 2019-2020 yıllarında yapıldığı görülmüştür. Yapılan araştırmaların en fazla makale türünde 
olduğu, büyük çoğunluğu yurt dışında yapıldığı saptanmıştır. Araştırmaların yöntemleri incelendiğinde en fazla 
nitel yöntemin ve vaka çalışması modelinin kullanıldığı, verilerin analizinde ise en fazla içerik analizi yönteminin 
kullanıldığı görülmüştür. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde orman okullarının çocukların tüm 
gelişim alanlarını desteklediği yönünde bulgulara ulaşıldığı görülmüştür. Araştırmaların orman okulları 
yaklaşımının uygulama sürecine yönelik özelliklerine bakıldığında düzenleme, risk alma, zaman, hava koşulları, 
güven, oyun temelli öğrenme, başlangıç ve bitişler, eğitilmiş çalışanlar temalarının ortaya çıktığı görülmüştür. 
Sonuçlar ilgili alan yazınla tartışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Orman okulu, Okul öncesi dönem, Gelişim alanları, Sınıf dışı eğitim. 

Examination of Research Conducted on Forest Schools 

Abstract: Preschool education covers a period that cares about the development and Individual Differences 
of children aged 0-6, offers a wide range of stimuli and environmental conditions, and aims to develop children 
physically, mentally, socially, and emotionally. During this period, some schools aim to support the development 
of children in a multifaceted way and adopt different educational approaches. One of these educational 
approaches is forest schools. This study, it was aimed to examine the research conducted on forest schools and 
to reveal a comprehensive document analysis. In the research, the document review method was used from 
qualitative research methods. The research working group consists of studies on Forest School conducted in 
Turkey and around the world between 2015-2020.Descriptive analysis was used to process the data obtained from 
the research. The data from the studies examined were arranged through tables and interpreted under the 
emerging themes. As a result of the research, the distribution of studies on forest schools by year, Place and 
species, methods, data collection techniques, analysis methods, and the overall results obtained from the studies 
were determined. Looking at the studies studied, it was observed that the least research was conducted in 2017 
and the most research was conducted in 2019-2020.It was found that the research conducted was in the most 
article types, the vast majority of which were conducted abroad. In the study of the methods of research, it was 
observed that the most qualitative method and case study model were used, and the most content analysis 
method was used in the analysis of the data. When the results of the research were examined, it was found that 
forest schools supported all areas of development of children. Considering the characteristics of the forest 
schools approach to the implementation process, the themes of regulation, risk-taking, time, weather conditions, 
trust, game-based learning, beginnings, and ends, trained employees appeared. The results are discussed in the 
relevant field article. 

Key Words: Forest school, Out-of-class education, Preschool, Child development. 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

161 

 

1.Giriş 

Küreselleşen dünyada tüketim hızı giderek artarken insanlar doğal kaynakların hepsini hızlı bir 
biçimde tüketmeye, kirletmeye buna bağlı olarak da yok etmeye doğru gitmektedirler. Günümüz 
dünyasında geleceğin birer temsilcisi olan çocukların gelişimlerini çok yönlü desteklemeyi amaçlamış, 
farklı eğitim yaklaşımlarını benimseyen okulların arasında, doğa ile iç içe olarak doğal yollarla 
öğrenmenin amaçlandığı orman okulu yaklaşımıyla karşılaşılmaktadır. Orman okulu yaklaşımı, 
çocukların doğal çevrede, temiz havada, serbest bir şekilde oyunlar oynayarak öğrenmeleri anlayışı 
üzerine inşa edilmiştir (Maynard, 2007). “Doğa anaokulu”, “dışarıda okul” gibi farklı adlarla eğitim 
veren kurumların temelinde orman okulu yaklaşımı yatmaktadır ve uygulamalar genellikle birbirine 
benzer şekilde sürdürülmektedir (Koyuer, 2017).  

Orman okulu kavramı köken olarak İskandinavya’ya dayanmaktadır (Davis ve Waite, 2005; Lovell, 
2009). Orman okulu yaklaşımının Danimarka’da ortaya çıkmasının kültürel gerekçesi, Danimarka’da 
dış mekânların kullanımının çok yaygın olması olarak görülebilir. Danimarka’nın kendine özgü bu 
kültürü, değerleri ve geleneklerini aktarmada eğitim alanı olarak dış mekânın tercih edilmesini 
sağlamıştır (Williams-Siegfredsen, 2017, akt. Kahriman-Pamuk, Ahi, 2019). Orman okulu yaklaşımının 
ortaya çıkmasının bir diğer nedeni de 1950’lerin İskandinavya’sında II. Dünya Savaşı sonrası, ülkelerin 
artmakta olan nüfusu, çalışan bireylerin sayısındaki artış ve kadınların iş hayatında kendini göstermesi 
ile çocuklara bakım sağlayacak kurumların sayıca azlığı ve yetersiz nitelikte oluşunun bir sorun haline 
gelmesidir. Yapılan araştırmalarda, anaokulu kurmanın maliyetinin yüksek olduğu ve kısıtlı bütçeler 
sebebiyle de çocuklara yeterince kaliteli donanıma sahip yer bulunmadığı da görülmektedir. Bu 
gerekçeler sonucunda İskandinavya topraklarındaki sert hava durumlarına rağmen, çocuklar kalın 
kıyafetler giyerek bütün gün boyunca dışarıda vakit geçirmeye ve oyun oynamaya başlamışlardır. Dış 
mekânların çocuklar için yarattığı fırsatlar sayesinde, çocuklar kendilerine güven duyarak ve 
bağımsızlık duygusu kazanarak öğrenmeye başlamışlardır. Çeşitli yerlerde denenen bu yaklaşım 
çocuklar üzerinde olumlu etkiler sağlayınca, diğer kurumlar da bu yaklaşımı benimseyerek 
uygulamışlardır. Böylece orman okulu yaklaşımı yıllar geçtikçe daha geniş alanlarda uygulanma sahası 
bulmuş ve yaygınlaşmıştır (Constable, 2014). Danimarka ve İsviçre’de başlayan, İskandinavya ile tüm 
Avrupa’ya yayılan Orman Okulu yaklaşımı Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika ve Kanada’da olmak 
üzere, küresel anlamda birçok uygulama alanı bulan bir eğitim yaklaşımıdır (Czippan, 2007, akt. 
Koyuer, 2017). Günümüzde orman okulları, dünyanın değişik yerlerinde doğa anaokulu, orman 
anaokulu, doğa çocuk bahçesi, yağmur okulu, güneş okulu, kasaba okulu gibi birçok farklı isimle 
kurulmuş çeşitli kademelerdeki okullarıyla faaliyet göstermektedir (Czippan, 2007, akt. Koyuer, 
2017).  

Orman okulları yaklaşımı yeni bir fikir gibi görünse de 19. yüzyıla kadar dayanan açık havada 
eğitim anlayışının bir uzantısıdır. Bugünkü Orman Okulu eğitim modelinin temelini atanlar Leslie Paul, 
Kurt Hahn, Wordsworth, Baden Powell, Ruskin, Susan Isaacs ve Mac Millan kardeşler gibi düşünürler, 
eğitimciler ve natüralistlerdir (Cree ve Mcree, 2012). Orman okulu yaklaşımının ortaya çıktığı 19. 
yüzyılda açık havada yaşam, çocuğun yaşamının doğal bir parçasıydı. Çocuklar açık havada doğal hayat 
becerilerini öğrenir ve herhangi bir eğitim sisteminin rehberliğine gerek duyulmazdı. Ancak ilerleyen 
zamanda ailelerin kırsal alanlardan kentsel alanlara sanayileşme sebebi ile göç etmesiyle çocuklar da 
doğal alanlardan ve temiz havadan uzaklaşmış oldular (Knight, 2013). Bu göçün ardından meydana 
gelen değişimler, eğitimcilerle birlikte ve sağlıkçıların dikkatini çekmiş, kırsal bölge eksikliğinin 
çocuklar üzerindeki etkisini zamanla fark etmeye başlamışlardır (Contemporary Issues in Forest 
Schools). Mac Millian kız kardeşler bu eksikliğin farkına vararak açık hava kreşlerini kurmuşlar ve 
çocukların sağlıklı zihin ve bedene sahip olabilmeleri için ihtiyaç duydukları temiz havayı 
sağlamışlardır (Pugh ve Duffy, 2013). Bu akımı savunan ve benimseyen Kurt Hahan, Susan Isaacs, 
Rudolph Steiner, Badon Powell gibi eğitimcilerin hedefleri, sanayileşme sebebiyle ortaya çıkan 
toplumdaki çöküntülere çare bulabilmek ve çocukların öğrenmelerine yeni yöntemler arayarak onlara 
faydalı olabilmektir (Contemporary Issues in Forest Schools). 

Orman anaokulu hareketinin hızlı gelişimi şaşırtıcıdır. Bu hızlı gelişimi erken çocukluk eğitiminde 
bu kavramın ne kadar kabul edilmiş olduğunun da kanıtıdır. İlgili alan yazında bu kavramın kökeni, 
İskandinavya’daki yeni nesil orman anaokulları olarak görülmektedir. Yeni nesil yaklaşımın temel 
aldığı ana düşünce, çocuklara deneyimler yoluyla öğrenemeye yönelik tutum kazandırmaktadır. Aynı 
zamanda zengin dış mekân deneyimleri yoluyla çocukları bedensel, dilsel, görsel ve sosyal yönden 
geliştirmeyi amaçlamaktadır (Lovell, 2009 akt. Koyuncu, 2019). Lawson’a göre (2009) orman okulu 
uygulaması her yaştan katılımcıya uyarlanabilir. Aynı zamanda program, normal gelişim gösteren 
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çocukların yanı sıra gelişimsel gecikme, konuşma ve dil bozuklukları, işitme ve görme yetersizlikleri, 
davranış bozuklukları gösteren çocuklar adına da önemli deneyimler sunmaktadır (Pavey, 2006). 
Yaşayarak öğrenme metoduyla gençlerin de çocukların da gelişimine bütünsel anlamda katkıda 
bulunmaktadır (Lawson, 2009). Bu katkılar konsantrasyon, ince ve kaba motor becerileri, motivasyon, 
fiziksel dayanıklılık, bağımsızlık, benlik saygısı kazanma, kendine güven, dil gelişimi, işbirlikçi çalışma 
yeteneği, doğayı anlama ve saygıdır (Maplewood Forest School). Gelişim alanları açısından daha 
kapsamlı olarak değerlendirildiğinde bilişsel, motor, sosyal duygusal, dil gelişimi ve özbakım becerileri 
açısından etkili olduğu görülmektedir. 

Orman okulu uygulamasının çocukların iş bitirme konusundaki kararlılıkları ve motivasyonları 
üzerinde pozitif anlamda son derece etkileri olduğu çeşitli araştırmalarca kanıtlanmıştır. Orman okulu 
yaklaşımında, uygulamaların yapılandırılmamış doğal ortamlarda gerçekleşmesi, çocukların özgürce 
hareket etmeleri, bu özgürlük çerçevesi içerisinde keşfetme davranışları göstermeleri, oyunlar 
oynamaları, gözlemler yapmaları, karşılaştıkları sorunlara kendileri çözüm üretmeleri, kendilerine 
söylenen görevleri yerine getirmeleri gibi davranışlar bu durumun görülmesinin temel nedenleri 
arasında yer almaktadır (Wells ve Evans, 2003). Ayrıca açık havada oynanan oyunlar çocukların 
imgeleme becerilerinin ve yaratıcılıklarının da gelişimine katkı sağlamaktadır (Taylor ve diğ. 1998 akt. 
Yazıcı ve Çobanoğlu, 2017). Ayrıca açık hava etkinlikleri çocukların gözlemsel becerilerini, 
farkındalıklarını ve akıl yürütmelerini dolayısıyla da bilişsel gelişimini destekleyerek (Pyle, 2002 akt. 
Yazıcı ve Çobanoğlu, 2017) problem çözme becerilerine katkı sağlamaktadır. 

Orman okulu uygulamaları yapılandırılmamış doğal ortamda motor becerilerin aktif kullanıldığı 
çeşitli faaliyetleri içermektedir. Çocuklar bu doğal ortamda ağaçlara tırmanabilir, kayaların üzerinden 
atlayabilir, ağaçların etrafında koşarak oyunlar oynayabilirler. Aynı zamanda çocukların doğal 
ortamlarda özgür bir biçimde hareket etmelerinin kas gücü, çeviklik ve psikomotor koordinasyon gibi 
önemli fiziksel özelliklerin gelişiminde de büyük rol oynadığını belirtilmiştir (Fjortoft, 2004). 
Fjortoft’un (2001) çalışmasında doğal ortamda çok boyutlu oyunların çocukların motor becerisi 
üzerindeki etkisi incelediği araştırmada, çocukların denge ve koordinasyon becerilerinin gelişiminde 
oldukça etkili olduğunu belirlemiştir. 

Orman okulu yaklaşımında çocuklar, doğal ortamlarda belirli kurallar çerçevesinde, bir olaya 
başlamadan önce olayın sonuçlarının neler olabileceğini ve risk analizi yapmayı öğrenirler. Parks 
(2013), bu durumun özgüven artışı ve girişkenlik becerileri açısından çocuklara hayatları boyunca 
öğrenme adına iyi derecede bir tutuma sahip olmalarına ve bu girişim kültürünü benimsemelerine 
yardımcı olabileceğini söylemiştir (Borradaile, 2006). Çocukların süreçte gelişen girişkenlik 
becerileriyle birlikte, orman okulu uygulamasının bünyesinde bulunan zorluklar, öğrenilmesi gereken 
doğayla mücadele, çocukların akranlarıyla işbirliği kurması, takım çalışması ve doğayla iyi ilişkiler 
kurma becerilerini de geliştirmektedir (Thomas ve Thompson, 2004). Aynı zamanda çocukların 
programda yaratıcılık becerileri, daha önce görmedikleri yerleri, varlıkları keşfetmeleri, 
gözlemlemeleri, oyun oynamaları ve doğanın sunduğu farklı materyalleri kullanmalarıyla 
desteklenmektedir (Dilek, 2019).  

Orman okulu yaklaşımında çocukların yaparak yaşayarak öğrenmeleri temele alınmıştır. Orman 
okulu uygulamaları içerisinde bulunan çocuklar çevrenin ve uygulamanın yapısından dolayı daha çok 
soru sorma ve merak etme davranışlarını göstermişlerdir. Bu durum genel anlamda konuşma, tartışma, 
sorgulama, yorumlama, kendini ifade etme şeklinde pek çok dil becerisinin gelişmesiyle kendini 
göstermiştir (Parks, 2013). Çocuklar, doğada kendi oluşturdukları oyunları oynayarak dil ve işbirliği 
becerilerini geliştirmektedir. Forest School Wales (2009) Orman okulu yaklaşımının çocuklar üzerinde, 
yetişkinlerden bağımsız olarak iş yapmaya alışma, diğer insanların kişisel alanlarının farkına varma, 
yaşıtlarıyla iyi ilişkiler kurma gibi olumlu etkilerinin yanı sıra kişisel bakım becerilerini geliştirme ve 
bu doğrultuda; kıyafetlerini kendileri giyme, kendilerinin, çevrenin ve kullandıkları nesnelerin 
temizliğine dikkat etme becerilerini geliştiren bir etkiye sahip olduğunu ifade etmektedir (Dilek, 
2019). Bu durumun en önemli nedeninin çocukların işlerini bireysel olarak yapmaları için 
yönlendirilmeleri olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca çocukların güvenlik önlemleri çerçevesinde risk 
almaya yönlendirilmesinin de önemli olduğu vurgulanmaktadır. Sadece içerisinde risk barındıran 
durumlarda yetişkin desteğinin verilmesi de bu durumun en önemli etkenlerinden biridir (Forest 
School Association, 2002). Özetle orman okulları alternatif bir eğitim ortamını temsil etmesiyle, 
geleneksel kapalı sınıf veya okul alanlarını tamamlayıcı niteliktedir. Doğayla baş başa kalmanın süresi 
arttıkça yararları da fazlalaşmaktadır. Ormanlık bir ortamda aktif öğrenme fırsatı sağlanarak eğitimin 
zenginleştirilmesinde tabiat varlığından faydalanılmaktadır (Borradaile, 2006). 
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Yapılan araştırmalara bakıldığında, orman okullarının çocuğun gelişim alanlarına sağladığı 
katkıların incelendiği araştırmaların bulunduğu görülmektedir. Ancak orman okulları yaklaşımına 
yönelik yapılan araştırmaların özelliklerinin incelendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle 
okul öncesi eğitimde kullanılan orman okulları yaklaşımı araştırmalarının özelliklerinin incelenmesi 
araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Yapılan araştırmanın, orman okullarına dair yapılan mevcut 
araştırmaların özelliklerini ortaya koymasıyla, orman okullarına yönelik farkındalığı arttıracağı 
düşünülmektedir.  

1.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, orman okulları yaklaşımı ile ilgili 2015-2020 yılları arasında yapılan lisansüstü 
tezler ve bilimsel makalelerin incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki alt 
araştırma sorularına cevap aranmıştır. 

Orman okulları yaklaşımına yönelik yapılan araştırmaların; 

1- Yıllara, yapıldığı yere ve yayın türüne göre dağılımı nasıldır? 

2- Kullanılan araştırma yöntemlerine ve araştırma modellerine göre dağılımı nasıldır? 

3- Kullanılan veri toplama tekniklerine ve veri analiz yöntemlerine göre dağılımı nasıldır? 

4- Genel sonuçları nelerdir? 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma, üzerinde 
durulan soruna yönelik pek çok durumda çeşitli araç vasıtasıyla elde edilen bilgiyi detaylı ve zengin 
şekilde sunmayı görev edinmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan durum çalışması modeli kullanılmıştır. Durum çalışması bir sistemin nasıl 
çalıştığı ve işlediği yönünde sistematik bilgi toplamak ve o sistemin derinlemesine incelenmesini 
sağlamaktadır (Subaşı ve Okumuş, 2017). Durum çalışmalarında veri toplama yöntemlerinden 
görüşme, odak grup, gözlem ve doküman analizi yöntemleri kullanılmaktadır. Doküman analizi 
araştırmaya konu olan olgu, olay ve durumlar ile ilgili bilgiler içeren yazılı materyallerin analiz 
edilmesini içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Buaraştırmada orman okulları ile ilgili yapılan 
araştırmaların incelenmesinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 

2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2020 yılları arasında orman okulu konusunda Türkiye’de ve 
dünyada yapılan lisansüstü araştırmalar oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 2015-2020 yılları arasında 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi ve Google Scholar bünyesinde bulunan 
araştırmalar incelenmiştir. İncelenen araştırmaların kapsamı anahtar sözcüklerinde “Orman Okulu” 
kelimesini içeren araştırma çalışmaları ile sınırlı tutulmuştur. Araştırmada herhangi bir örnekleme 
yöntemine başvurulmamış olup çalışma örnekleminin tamamına ulaşılması amaçlanmıştır. Yapılan 
tarama sonucunda ulaşıma açık olan araştırmalar belirlenmiş ve araştırmanın çalışma grubunu 20 
araştırma oluşturmuştur.  

 

2.3. Verilerin Toplanması 

Yapılan araştırmada veri toplamak için doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. 
Araştırmada incelenen lisansüstü araştırmalar orman okulu yaklaşımı ile ilgili araştırmalardan 
oluşmaktadır. Orman okulu yaklaşımı ile ilgili çalışmaların tamamına 03.01.2021 tarihinde ulaşılmıştır. 
Araştırmaya dahil edilen lisansüstü araştırmalar belirlenirken 2015-2020 yılları arasında yapılması ve 
anahtar kelime olarak orman okulu kavramını bulundurması ölçüt olarak belirlenmiştir. YÖK 
(Yükseköğretim Kurulu) Ulusal Tez Merkezinden ve Google Scholar üzerinden PDF uzantılı olarak 
erişilebilen dokümanların bir listesi oluşturulduktan sonra bu dokümanlar dosya halinde 
kaydedilmiştir. Araştırmada, dokuman olarak belirlenen araştırmaların yöntem ve sonuç bölümleri, 
her bir araştırmacı tarafından üçer defa okunduktan sonra araştırmanın alt amaç soruları 
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doğrultusunda araştırmacılar tarafından kodlama formu oluşturulmuş ve uzman görüşleri ile 
düzenlenmiştir.  

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analiz edilmesi için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Belli 
bir konu üzerinde yapılan çalışmaların incelenip eğilimlerinin ve araştırma sonuçlarının tanımlayıcı bir 
şekilde değerlendirilmesini içeren sistematik çalışmalara betimsel analiz denilmektedir (Alacapınar 
ve Sönmez, 2013). Araştırmada doküman olarak belirlenen araştırmaların özellikleri betimlenmeye 
çalışılmıştır. Öncelikle araştırmacılar tarafından yabancı dokümanların çevirisi yapılmış, daha sonra 
her bir doküman incelenmiş ve verileri oluşturulan kodlama formuna ayrı ayrı kodlanmıştır. Ortaya 
çıkan kodlamalar karşılaştırılarak uzlaşma sağlanmış ve elde edilen kodlamalar sonucunda veriler 
düzenlenmiştir. Son olarak kodlamalar üzerinden temalar oluşturulmuş ve betimlenmiştir. Araştırma 
bulgularının verilmesinde tablo ve şekillerden yararlanılmıştır (Sönmez, 2017). 

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik 

Kapsam geçerliği ölçeklerin ölçme hedefine hizmet edip etmediği ve ölçülmesi belirlenen 
bölümlerin temsili ile ilgilenmektedir. Araştırmada kullanılan kodlama formunun kapsam geçerliliğini 
sağlamak için üç alan uzmanında görüş alınmıştır (Alacapınar ve Sönmez, 2013). Bu çalışmada betimsel 
analiz yukarıda bahsedildiği üzere kullanılmaktadır. 

Araştırmada kodlayıcı güvenirliği sağlamak amacıyla kodlayıcılar arası uyum(çapraz kodlama) 
kullanılmıştır. Kodlayıcılar arası uyumda metinde ilgili bölümler belirlenmiştir. Bu bölümlere yönelik 
kodlama formu oluşturulmuş ve araştırmacıların metin üzerindeki kodlarının farklı ya da benzer 
şekilde kodlanıp kodlanmadığı karşılaştırılmıştır (Creswell, 2013). Karşılaştırılan kodlamalar arasında 
farklı olan kodlamalar için uzlaşma sağlanarak tek bir kodlamaya ulaşılmıştır.  

3. Bulgular 

Bu bölümde 2015-2020 yılları arasında, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Tarama Merkezi ve 
Google Scholar veri tabanında bulunan orman okulu yaklaşımı ile ilgili 20 araştırmanın incelenmesiyle 
elde edilen bulgular başlıklar halinde yer almaktadır.  

3.1. Araştırmaların Yıllara, Yapıldığı Yerlere ve Yayın Türlerine Göre Dağılımı 

Türkiye’de ve dünyada 2015-2020 yılları arasında orman okulu yaklaşımı ile ilgili yapılan 
araştırmaların yıllara göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Araştırmaların yıllara göre dağılımı 

Şekil 1 incelendiğinde Türkiye’de ve dünyada 2015-2020 yılları arasında orman okulu yaklaşımıyla 
ilgili en çok araştırmanın 2019 ve 2020 yıllarında (%50) yapıldığı, en az araştırmanın ise 2017 yılında  
(%5) yapıldığı görülmektedir. Tabloya bakıldığında araştırmaların %15’i 2015 yılında, %10’u 2016 
yılında, %5’i 2017 yılında, %20’si 2018 yılında, %25’i 2019 yılında, %25’i 2020 yılında yayınlanmıştır. 

Türkiye’de ve dünyada 2015-2020 yılları arasında orman okulu yaklaşımı ile ilgili yapılan 
araştırmaların yapıldıkları yere ve türlerine göre dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.Araştırmaların yapıldıkları yere ve yayın türlerine göre dağılımı 

Türkiye’de ve dünyada 2015-2020 yılları arasında orman okulu yaklaşımıyla ilgili yapılan 
araştırmalar, yapıldıkları yerler bakımından incelendiğinde, Şekil 2’de en çok araştırmanın yurt 
dışında (%60) yapıldığı görülmektedir. Geriye kalan araştırmalar Türkiye’de (%40) yapılmıştır. Yapılan 
araştırmalar tür olarak incelendiğinde en çok makale türünde (%65), en az ise doktora tezi (%5) 
türündedir. Geriye kalan araştırmalar (%30) yüksek lisans tezi türündedir. 

3.2. İncelenen Araştırmaların Kullanılan Araştırma Yöntemlerine ve Araştırma Modellerine 
Göre Dağılımı 

Türkiye’de ve dünyada 2015-2020 yılları arasında orman okulu yaklaşımı ile ilgili yapılan 
araştırmaların araştırma yöntemlerine ve araştırma modellerine göre dağılımı Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. Araştırmaların araştırma yöntemlerine ve araştırma modellerine göre dağılımı 

Şekil 3 incelendiğinde, yapılan araştırmaların en çok nitel yöntemle (%90), en az ise karma 
yöntemle (%10) yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmalar, araştırma modellerine göre incelendiğinde 
ise en çok vaka çalışması (%35) ve durum çalışması (%25) araştırmalarının yapıldığı, en az ise 
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fenomonolojik araştırma (%20) ve betimsel tarama modelinde (%20) araştırmalarının yapıldığı 
görülmektedir. 

3.3. İncelenen Araştırmaların Kullanılan Veri Toplama Tekniklerine ve Veri Analiz 
Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Türkiye’de ve dünyada 2015-2020 yılları arasında orman okulu yaklaşımı ile ilgili yapılan 
araştırmaların kullanılan veri toplama tekniklerine ve veri analiz yöntemlerine göre dağılımı Şekil 4’te 
gösterilmiştir.  

 

Şekil 4. Araştırmaların kullanılan veri toplama tekniklerine ve veri analiz yöntemlerine göre 
dağılımı 

Şekil4 incelendiğinde yapılan araştırmaların veri toplama teknikleri bakımından en çok görüşme 
tekniğinin (%35) en az ise doküman analizi (%15) tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. Kalan 
araştırmaların veri toplama yöntemleri ise gözlem (%25) ve anket (%25) şeklindedir. Yapılan 
araştırmalar veri analiz yöntemleri bakımından incelendiğinde, en çok içerik analizi (%35), en az ise 
yapısal analiz (%15) kullanıldığı görülmektedir. Diğer araştırmaların veri analiz yöntemleri ise betimsel 
analiz (%30) ve tematik analiz (%20)şeklindedir. 

3.4. Araştırmaların Genel Sonuçları 

  Türkiye’de ve dünyada 2015-2020 yılları arasında orman okulu yaklaşımı ile ilgili 
yapılan araştırmaların genel sonuçları Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 5  
Araştırmaların Orman Okulu Uygulama Sürecine Yönelik Özellikleri Tablosu  

Temalar Özellikler 

Düzenlemeler 
Uygulamalar bir ormanda veya başka bir açık alanda yapılarak 
orman okulu kuralları uygulanır. 

Risk 

Uygulama alanı risk almayı kolaylaştırmak için mümkün olduğu 
kadar güvenli hale getirilmiştir. Çevre yapay risklerden oluşur, 
çocuklar için güvenlidir. Liderler risk değerlendirmesi konusunda 
eğitilir.  

Zaman 
Liderler, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için 6-10 oturumluk 
bloklar önerir ve çocukların oyunlara derinlemesine uyum 
sağlamasını kolaylaştıran daha uzun süreli fırsatlar tanınır. 
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Hava koşulları 
Uygun giysiler olduğunda havanın kötü koşulları etkisiz hale 
getirilir. Yalnızca çok kuvvetli rüzgârlar süreci olumsuz 
etkileyebilir. 

Güven 
Yetişkinler, çocuklara Orman Okulu kurallarına uymaları konusunda 
güvenir, oturumlar sürecinde orman okulu personelleri ve 
katılımcılar güven ortamı içinde hareket ederler. 

Öğrenme oyun 
temellidir 

Zaman kısıtlamasının olmadığı ve risk almanın kolaylaştırıldığı 
oyunlar, çocuk tarafından seçilir, başlatılır ve mümkün olduğunca 
çocuk tarafından yönetilir. Öğrenme oyun temelli gerçekleşir. 

Başlangıçlar ve bitişler Her oturumun ayrı bir başlangıcı ve sonu vardır. 

Eğitilmiş çalışanlar 
Oturumlar eğitimli bir orman okulu lideri tarafından yürütülür. 
Lidere, uygun şekilde eğitilmiş diğer personeller yardımcı olur. 
Personel-öğrenci oranı çocuklara uygundur. 

 Tablo 5’te Türkiye’de ve dünyada 2015-2020 yılları arasında orman okulu yaklaşımı ile ilgili 
yapılan araştırmaların uygulama sürecine yönelik temalar ve özellikler tablosuna bakıldığında temalar 
olarak; düzenlemeler, risk, zaman, hava koşulları, güven, öğrenmenin oyun temelli olması, başlangıç 
ve bitişler, eğitilmiş çalışanlar olmak üzere sekiz farklı temanın ortaya çıktığı görülmektedir. Tabloda 
her bir temanın içeriği hakkında da kısa açıklamalar yer almaktadır 

Araştırmaların orman okulu uygulama sürecine yönelik Düzenlemeler teması, uygulamaların bir 
ormanda veya başka bir açık alanda yapılarak orman okulu kurallarının uygulanması olarak 
görülmektedir. Tablodaki ikinci tema olan Risk teması, çevrenin yapay risklerden oluştuğunu ve risk 
almayı kolaylaştırmak için çevrenin mümkün olduğu kadar güvenli hale getirilmesi olarak 
araştırmalarda açıklanmaktadır. Uygulamada risk değerlendirmesinin yapılabilmesi için ise liderler 
eğitilmektedir. Zaman teması, liderlere, verimliliği en üst düzeye çıkarmaları için 6-10 oturumluk 
blokların önerildiği, çocukların oyunlara derinlemesine uyum sağlamasını kolaylaştıran daha uzun 
süreli fırsatların tanınması olarak görülmektedir. Hava koşulları teması uygulama sürecine yönelik 
uygun giysiler olduğunda havanın kötü koşullarının etkisiz hale gelmesi, yalnızca çok kuvvetli 
rüzgârların süreci olumsuz etkileyebileceği olarak araştırmalarda verilmektedir. Güven teması, 
yetişkinlerin çocukların orman okulu kurallarına uymaları konusunda onlara güvenmesi açıklanmıştır. 
‘Öğrenme oyun temellidir’ teması zaman kısıtlaması olmadan ve risk almanın kolaylaştırıldığı açık uçlu 
oyunların, çocuk tarafından seçildiği, başlatıldığı ve mümkün olduğunca çocuk tarafından yönetildiği 
ve bu sayede öğrenmenin gerçekleştiği şeklinde belirtilmiştir. Başlangıçlar ve bitişler teması her 
oturumun ayrı bir başlangıcı ve sonu olduğu şeklinde araştırmalarda açıklanmıştır. Son olarak eğitilmiş 
çalışanlar teması oturumların eğitimli bir orman okulu lideri tarafından yürütülmesi olarak 
araştırmalarda açıklanmıştır. Orman okulu yaklaşımında lider, uygun şekilde eğitilmekte ve diğer 
personeller lidere yardımcı olmaktadır. Ayrıca personel/öğrenci oranı çocuklara uygun olarak 
belirlenmektedir. 

 İncelenen araştırmalarda, orman okulu uygulamasının çocukların hangi gelişim alanlarını nasıl 
etki ettiğine dair bazı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Orman okulu uygulamasının çocukların 
gelişim alanlarına yönelik kazandırması beklenen davranışlar üzerine ortaya çıkan temalar Tablo 6’da 
verilmiştir. 

Tablo 6  
Araştırmalardan Gelişim Alanları İle İlgili Elde Edilen Temalar ve Alt Temalar 

Temalar Alt Temalar 

Bilişsel Gelişim 
Motivasyon, Yaratıcılık, Problem Çözme Becerileri, Öngörü, Risk Alabilme, 
Konsantrasyon, Matematiksel Gelişim, Deneyimleyerek Öğrenme. 

Dil Gelişimi İletişim, Kendini İfade Edebilme, Okuryazarlık Becerilerinin Gelişimi. 
Motor Gelişimi Büyük Kas Gelişimi, Küçük Kas Gelişimi. 
Sosyal Duygusal 
Gelişimi 

Uyumluluk, Toplumsal Yaşam, Yardımlaşma, Doğa Sevgisi, Empati, Öz 
Düzenleme, Kendini Tanıma, İşbirliği İçinde Çalışma, Kendine Güven Duyma. 

Öz Bakım 
Becerileri 

Kişisel Bakım, Sağlığını Koruma. 

 Tablo 6’yabakıldığında araştırmaların sonuçlarında bilişsel gelişim alanında orman okullarının 
motivasyon, yaratıcılık, problem çözme becerileri, öngörü, risk alabilme, konsantrasyon, 
matematiksel gelişim ve deneyimleyerek öğrenmenin kazandırıldığı; dil gelişimi alanında iletişim, 
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kendini ifade edebilme, okuryazarlık becerilerini geliştirdiği; motor gelişim alanında büyük ve küçük 
kas gelişiminin beceri düzeyini artırdığı; sosyal-duygusal gelişim alanında uyumluluk, toplumsal 
yaşam, yardımlaşma, doğa sevgisi, empati, öz düzenleme, kendini tanıma, işbirliği içinde çalışma ve 
kendine güven duyma davranışlarını kazandırdığı; özbakım becerilerinde de kişisel bakım ve sağlığını 
koruma davranışlarını kazandırdığı belirlenmiştir. 

4. Tartışma  

Bu araştırmada Türkiye’de ve dünyada 2015-2020 yılları arasında orman okulu yaklaşımı ile ilgili 
yapılan araştırma çeşitli açılardan incelenmiştir. Araştırma kapsamında yurt içinde yapılan 8 araştırma 
ve yurt dışında yapılan 12 olmak üzere toplamda 20 araştırmadan elde edilen bulgular bu bölümde 
tartışılmıştır 

4.1.İncelenen Araştırmaların Genel Özellikleri 

Dünyada orman okulu yaklaşımını ele alan çalışmaların yapıldığı yıllara bakıldığında 2015-2020 
yılları arasında 2017 yılına kadar bir düşüş göze çarpsa da son üç yılda bir artış gözlemlenmiştir. Benzer 
şekilde Sönmez’in (2020) orman okullarını incelediği çalışmasında 2018 yılından önce tez çalışması 
bulunmazken daha sonraki yıllarda tez çalışmalarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmaların 
sayısal artışındaki durum göz önünde bulundurulduğunda, orman okulları yaklaşımına ilgi duyulmaya 
başlandığı söylenebilir.  

Dünyada orman okulu yaklaşımı ile ilgili yapılan çalışmaların yayın türüne bakıldığında en fazla 
makale türünde çalışmaların olduğu görülmüştür. Bununla beraber en az yapılan yayın türünün doktora 
tezi olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum dünyada doktora seviyesinde daha fazla araştırma 
yapılmasına ihtiyaç duyulduğu yönünde yorumlanabilir. Doktora seviyesinde yapılan çalışmaların, bu 
konuda çalışmak isteyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine rehberlik ederek güçlü 
kaynaklara ulaşmalarında kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Her ne kadar bu konuda yapılan 
çalışmalarda makale oranı doktora tezine göre yüksek görünse de diğer çalışma alanlarının 
literatürüne göre makale sayısının sınırlı kaldığı gözlemlenmektedir. Yıldız Altan, Genç ve 
Dağlıoğlu’nun (2021) ‘okul öncesi dönemde matematik alanında yapılan çalışmalara ilişkin bir içerik 
analizi’ isimli makalesinde ele aldıkları 131 çalışmadan 84’ünün makale türünde olduklarını 
belirtmişlerdir. Bu durumda okul öncesi eğitim alanından farklı bir çalışma alanında da daha fazla 
çalışmanın makale olarak sunulduğu görülmektedir. Bununla beraber Aral ve Can Yaşar’ın (2011) 
Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan tezlerin incelenmesine yönelik yapmış oldukları 
araştırmasına bakıldığında ülkemizde sadece 33 tane yüksek lisansa yönelik tez çalışmasına 
ulaşılmıştır. Bu bağlamda dünyada okul öncesinde orman okulları ile ilgili yüksek lisans çalışmalarının 
diğer alanlara göre az olduğunu söyleyebiliriz.  

Dünyada 2015-2020 yıllarında Orman Okulu yaklaşımını konu almış çalışmaların daha çok 
yurtdışında yapıldığı görülmüştür. Orman okulu yaklaşımının İskandinavya’da ortaya çıktığı 
bilindiğinden yabancı kaynakların yerli kaynaklara göre daha fazla olması olağan görülmektedir.  

4.2 İncelenen Araştırmaların Yöntemsel Özellikleri 

Dünyada yapılan orman okulu yaklaşımını konu almış çalışmalara bakıldığında daha çok nitel 
araştırmaların yapıldığı görülmüştür. İncelenen çalışmalarda az da olsa karma yöntemin de kullanıldığı 
anlaşılmıştır. Bununla birlikte nicel araştırmaya hiç yapılmamıştır. Büyüköztürk’e (2019) göre nicel 
araştırma, hakikati araştırmacıdan bağımsız olarak ele alan, kendisinden ayrı olan gerçekliğin de 
objektif şekilde gözlenip ölçüldüğü ve analiz edildiğini kabul eden bir araştırma türüdür. Orman okulu 
yaklaşımının objektif bir biçimde incelenmesi adına nicel araştırma yöntemi ile de araştırmaların 
yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ancak Türkiye’de yapılan araştırmalara bakıldığında nicel ve 
karma yöntemlerinin hiç kullanılmadığı görülmüştür. 

Yapılan araştırmalarda kullanılan araştırma modeline bakıldığında, en çok vaka çalışması 
(%35),en az ise betimsel tarama (%20) ile fenomonolojik araştırma (%20) modelinin kullanıldığı 
görülmüştür. Benzer şekilde Yıldız Altan, Genç Çopur ve Dağlıoğlu’nun (2021) okul öncesinde dönemde 
matematik alanında yapılan çalışmaların incelendiği araştırmada nitel araştırma modeliyle yürütülen 
çalışmalarda temel nitel araştırmanın ve vaka çalışması desenlerinin çoğunlukta olduğu belirlenmişdir.  
Vaka çalışmalarının, orman okulu konusunda ayrıntılı veriler sağlayacağı bilindiğinden daha fazla 
kullanıldığı düşünülmektedir.  
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Yapılan araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerine bakıldığında en çok görüşme (%35) en 
az ise doküman incelemesi (%15) tekniklerinin kullanıldığı görülmüştür. Orman okulu konusunda 
yapılan çalışmalarda en fazla görüşme tekniğinin kullanılması farklı bireylerden sistemli bir şekilde 
mukayese edilebilecek verilerin toplanmasını mümkün kıldığı düşünülmektedir. Ancak bu teknikte 
görüşülen kişinin yanlılığı gibi bazı sınırlılıklar söz konusu olabilmektedir 

Yapılan araştırmalarda kullanılan veri analiz yöntemlerine bakıldığında en çok içerik analizi (%35) 
en az da yapısal analiz (%15) yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. Araştırmalarda belirlenen analiz 
yöntemleri, araştırmaların model ve veri toplama yöntemleri göz önünde bulundurularak 
belirlenmiştir. Araştırma modellerinin gelecekte karma ve nicel yöntemler olarak değişime uğraması, 
veri analiz yöntemleri de farklılığın görülmesini sağlayacaktır. 

4.3.İncelenen Araştırmaların Genel Sonuçları 

İncelenen araştırmaların genel sonuçlarına bakıldığında, sonuçların iki ana başlık altında 
toplandığı görülmektedir. Bunlardan ilki orman okulu yaklaşımının çocukların gelişim alanlarına olan 
etkisi, ikincisi ise orman okullarının genel özellikleri şeklindedir. 

4.3.1. Orman Okullarının Genel Özellikleri 

Yapılan araştırmada, orman okulu yaklaşımının uygulama sürecine yönelik nitelik ve özellikleri 
ile ilgili bulgulara ulaşılmıştır. Orman okulu uygulama sürecine yönelik düzenlemeler niteliğine 
bakıldığında, orman okulu kurallarına bağlı kalınarak uygulamaların ormanda ya da farklı bir açık 
alanda yapıldığı belirtilmektedir. Örneğin Blackwell (2005) Orman okulu uygulamalarının yalnızca 
ormanlık alanlarda gerçekleşmediğini, yeşil alanlarda ve doğal oyun alanlarında da etkinlikler 
yapılabileceğini belirtmektedir (akt. Dilek, 2019). Bu doğrultuda açık alanların çocukların gelişimine 
olumlu etkisi, ön plana çıkmaktadır. Dünyada pek çok eğitim sisteminde çocukların en az bir saat açık 
mekânlarda zaman geçirmesi zorunlu tutulmakta ve bu uygulamanın çocukların hakkı olarak görülmesi 
gerektiği ifade edilmektedir (Sönmez, 2020). İncelenen araştırmalar içinde Dilek, (2019) yapmış 
olduğu çalışmada çocukların kas gelişimi üzerine orman okulu uygulama alanının çocukların serbestçe 
hareket edebilecekleri bir ortamdan oluştuğunu, bu sayede çocukların; zıplama, koşma, ağaçlara 
tırmanma ve sallanma gibi pek çok aktiviteyi gerçekleştirebildiklerini gözlemlemiştir. İlgili 
araştırmalarda da benzer sonuçlar görülmüştür (Constable, 2017). 

Orman okulu uygulama sürecine yönelik risk niteliğine bakıldığında, alanların çocuklar için 
güvenlidir ve yapay risklerden oluşturulduğu görülmektedir. Yapay riskler çocukların güvenliği için 
tehlike arz etmemektedir. Aksine risk durumu ile karşı karşıya kalan çocukların dikkatlerini, risk 
sürecine vererek tartıştıkları, başa çıktıkları ve bu şekilde de öğrenebildikleri bilinmektedir (Cevher 
Kalburan, 2014). Bu doğrultuda Sebik (2017) açık hava eğitiminin sınıf içi eğitimden daha güvenli 
olduğunu, risk niteliğinin çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Çocuk doğal 
ortamda risk alma davranışı göstermeye başlamış ve bu sayede de ilerleyen zamanlarda akranlarıyla 
sağlıklı bağlar kurmayı başardığını gözlemlemişlerdir. Parks’ın (2013) yaptığı çalışmaya göre de 
çocukların doğada oyun oynamalarının, çeşitli risk durumlarını değerlendirebilme ve risk alma 
davranışlarını geliştirdiği sonucuna varılmıştır. İlgili araştırmalara bakıldığında bu sonuçların 
desteklendiği görülmektedir (Blackwell, 2015, akt. Kanat,2020) 

Orman okulu uygulama sürecine yönelik zaman niteliğine bakıldığında, çocukların oyunlara 
adapte olmasını sağlayacak, yoğun ve süreç odaklı bir sistemde uygulamaların yapıldığı görülmektedir. 
Benzer şekilde Koyuncu (2019) yaptığı çalışmada orman okulu uygulamalarında planlı oturumların 
süreç odaklı doğal bir çevrede gerçekleştiğini tespit etmiştir. Belirtilen süreç odaklı ve planlı 
oturumlar, çocukların yaşantılarını yenilemelerini sağlayarak öğrenmelerini güçlendirmektedir. İlgili 
araştırmaların sonuçları benzerlik göstermektedir (MacEachren, 2013, Cree ve McCree, 2013). 

Orman okulu uygulama sürecine yönelik hava koşulları niteliğine göre, hava şartlarının olumsuz 
olması öğrenme sürecini etkilememektedir. Çünkü çocuklar etkinliklerde hava koşullarına uygun 
kıyafetler giymektedir ve öğretimi sadece çok şiddetli rüzgarlar etkileyebilmektedir. Ancak Maynard 
ve Waters (2007) uygulayıcılar ile yapmış oldukları çalışmada onların olumsuz hava şartlarında açık 
mekânda çalışmayı istemediklerini ortaya koymuştur. Farstad (2005) ise bunun aksine orman okulu 
uygulamaları konusunda iyi kıyafetler varsa kötü havanın olmadığını savunmuştur (akt. Kanat, 2020). 
Açık havada yapılan oyun aktiviteleri çocukların imgeleme becerilerini ve yaratıcılıklarının da 
gelişimine katkı sağlar (Taylor ve diğ. 1998 Akt. Yazıcı & Çobanoğlu, 2017). Ayrıca açık hava 
etkinlikleri çocukların gözlemsel becerilerini, farkındalıklarını ve akıl yürütmelerini dolayısıyla da 
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bilişsel gelişimini destekleyerek (Pyle 2002 Akt. Yazıcı & Çobanoğlu, 2017) problem çözme 
becerilerine katkı sağlar. İlgili araştırmaların benzer şekilde kötü hava koşullarını olumsuz olarak 
değerlendirmediği görülmektedir (Constable, 2014). 

Orman okulu uygulama sürecine yönelik güven niteliğini okul çalışanları ve okulun gidiş geliş 
güzergâhının çocuklar ve velileri tarafından bilinmesi olarak açıklanmaktadır. Yetişkinler orman okulu 
kurallarına uymaları konusunda çocuklara güvenmektedir. Bu güvenin oluşabilmesinde ailelerin ve 
çocukların güvenlik gereksinimlerinin karşılanması önemlidir (Aksoy, 2009). Güven ortamında, aileler 
çocukları hakkında endişe duymamakta ve öğrenme için dingin bir ortam sağlanmaktadır. Bu dingin 
ortamda da kendilerine sunulan uygun koşullar içerisinde yetişkinlerden bağımsız olarak eğitim 
çocukların becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. O’Brien ve Murray (2007) yaptıkları çalışmada 
orman okuluna içe kapanık ve sürekli yetişkin desteği bekleyen bir halde başlayan bir çocuğun, 
ilerleyen zamanda özgüveninin önemli ölçüde arttığını gözlemişlerdir. Çocukların özgüven ve 
bağımsızlık duyguları kazanmaları için aileler ve eğitimciler dış mekanlarda yapılan etkinliklere son 
derece önem vermektedirler. Bu sebeple ormanlar çocuklar açısından bu becerilerin kazanılmasında 
ideal bir ortam olarak görülmektedir. Çocukların küçük yaşlardan itibaren bu dış mekanlarda riskler 
almaları ve becerilerini test etmeleri ebeveynler tarafından desteklenmektedir (Williams-Siegfredsen, 
2017, Akt. Kahriman-Pamuk, Ahi, 2019). Yapılan araştırma sonuçları, güvenli ortamların çocukların 
becerilerini geliştirdiği sonucunu desteklemektedir (O’Brien ve Murray, 2007). 

Orman okulu uygulama sürecine yönelik öğrenmenin oyun temelli olma niteliği, oyunları çocuğun 
başlattığı ve yönettiği, süre sınırlamasının bulunmadığı, risk almanın basitleştirildiği uygulamalar 
olarak açıklanmaktadır. Oyun yoluyla öğretimin, çocuğun içinde bulunduğu dünyayı ve kendini 
tanımasında, kendini ifade etmesinde, eleştirel düşünme yetisinin kazanmasında rolü büyüktür (MEB, 
2013). Fjortoft’un (2001) çalışmasında doğal ortamda çok boyutlu oyun ile çocuklarda motor 
becerilerine uygunluk üzerindeki etkisi arasında ilişki gözlemlenmiştir. Denge ve koordinasyon 
becerilerinde elzem etkiler de bulunmuştur. Bunların hepsi, çocukların fiziksel çevre ile ilgili olarak 
kendi bedenlerine genel olarak hakim olmaları için büyük önem taşıyan özelliklerdir. Yapılan 
araştırmalar oyun yolu ile öğretimin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır 
(Blackwell, 2015, akt. Kanat, 2020). 

Orman okulu uygulama sürecine yönelik başlangıç ve bitişler niteliği blok zamanlarının ve 
oturumların farklı başlama ve bitiş zamanları olası ile açıklanmaktadır. Başlangıç, öğrenim süreci ve 
uygulama bitiminde değerlendirme, okul öncesi dönem etkinliklerinde olması gereken basamaklardır. 
Çocuklardan en etkili verimi almak ve öğrendiklerini kalıcı hale getirmek için etkinliğe başlamak adına 
uygun yollar izlenmektedir. Etkinlik bitiminde ise değerlendirmeler aracılığıyla öğrenilenler 
pekiştirilmektedir (Gülay Ogelman, 2014). Benzer şekilde ilgili araştırmalar başlangıç ve bitiş 
zamanlarının uygulama sürecindeki önemini açıklamaktadır (Cree ve McCree, 2013, Constable, 2014, 
Nicholas, 1982, akt. Tsai, 2006). 

Son olarak orman okulu uygulama sürecine yönelik eğitilmiş çalışanlar niteliğine bakıldığında, 
orman okulu liderinin eğitimli olduğu ve oturumlara rehberlik ettiği şeklinde açıklandığı 
görülmektedir. Liderlere çocuk sayısıyla bağlı olarak eğitimli diğer personeller yardımcı olmaktadır. 
Lider, çocuklara örnek teşkil edebilecek ve onların ilgi ve gereksinimlerini karşılayabilecek pedagojik 
donanıma sahip nitelikte biri olmalıdır (Koyuncu, 2019). Orman okulu yaklaşımında öğretmenin 
çocuklara; dikkatli, çevreye ve barındırdığı tüm canlılara saygılı, doğaya karşı empatiyle yaklaşan, 
bilinç sahibi bireyler olmalarına rehberlik etmesi görevleri arasındadır. Öğretmenler, çocukların 
ilgilerinin sürekliliğini sağlayan, çevre katılımını sağlayarak merak duygularını kamçılayan rehberlerdir 
(Kanat, 2020). Koyuncu, (2019) yapmış olduğu çalışmada öğretmenler gözünden orman okulu 
uygulamasının en büyük farklılığının çocuklara bir sınır koymadan serbest bir biçimde keşif 
yapabilecekleri, eğitim-öğretim görebilecek ve deneyim kazanacakları alanlar yaratıp bu alanların 
amaca uygun kullanılmasıyla çocukların özerklik becerilerini destelerken onları doğadaki tüm canlılara 
saygı duyma farklılığına ulaştırdığı söylenebilir. Araştırmalarda lider ve personel eğitiminin öneminin 
vurgulandığı görülmektedir (Cree ve McCree, 2013). 

Sonuç olarak son yıllarda orman okulları yaklaşımına yönelik araştırmalarda bir artış görülse de 
araştırmaların çoğunluğunun yurt dışında olduğu, doktora düzeyinde farklı araştırma yöntemlerinin 
kullanılmasına ihtiyaç duyulduğu söylenebilmektedir. Orman okulları yaklaşımının uygulama süreçleri 
ve çocuklar üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurulduğunda bu yaklaşımın okul öncesi 
eğitimcileri tarafından daha iyi anlaşılması gerektiği, yapılan araştırmanın da orman okulları 
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yaklaşımına yönelik farkındalığı arttırdığı ve mevcut araştırmaların kapsamını genişlettiği 
düşünülmektedir.  

4.3.2. Orman Okulu Yaklaşımının Çocukların Gelişim Alanlarına Etkisi 

Yapılan araştırmada, orman okulu yaklaşımının çocukların gelişim alanlarını nasıl etkilediği ve 
çocuklara hangi becerileri kazandırdığı ile ilgili temalara ve alt temalara ulaşılmıştır. Orman okulu 
uygulamalarının bilişsel gelişim teması altında motivasyon artışı, yaratıcılıklarında artış, bilişsel 
yeterliliklerinde artış, ekip çalışması ve iş birliği becerilerinde artış, çatışma çözme becerilerinde 
artış, çevresel farkındalık düzeylerinde artış ve problem çözme becerilerinde artış alt temalarının 
ortaya çıktığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde2005 yılında yapılan bir çalışmada 
(Anonymus, 2005, akt. Dilek), bir grup çocuğun orman okulunda eğitim görmeden önce ve eğitim 
gördükten sonra, ekip çalışması, iş birliği, bilimsel kavramları anlama ve çatışma çözme becerileri 
ölçülmüş ve çocukların bu becerilerinde %27’lik bir artış gözlenmiştir. Ayrıca orman okuluna devam 
eden çocukların çevresel farkındalık düzeyleri, öğrenmeye yönelik motivasyonları, benlik saygısı ve 
problem çözme becerilerinde de gelişmeler gözlenmiştir (Blackwell, 2015). Wells ve Evans’ın (2003) 
yapmış olduğu çalışmada çocukların orman okulları gibi doğal ortamlarda bulunmalarının, onların 
konsantrasyon becerilerini ve bilişsel yeterliliklerini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada, 
benzer şekilde incelenen araştırmaların sonuçlarında da bilişsel gelişim alanını destekleyen sonuçlara 
ulaşılmıştır. 

Yapılan araştırmada, orman okulu uygulamalarının motor gelişim teması altında zıplama, koşma, 
tırmanma, çeviklik ve psikomotor koordinasyon alt temalarının ortaya çıktığı görülmektedir. 
Fjortoft’un (2004) yaptığı çalışmada, orman okuluna devam eden çocukların koşma, zıplama, 
tırmanma gibi davranışları, çocuğun öğrenmesi açısından en doğal yöntem olarak tanımlanmıştır 
(Fjortoft, 2004). Orman okullarında çocukların serbest bir şekilde, güvenlik sınırları içerisinde, 
hareket etmeleri, ince motor gelişimlerinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı gibi çocukların 
vücutlarını daha iyi kontrol edebilmelerine de fırsat sağlamaktadır (Maynard, 2007, Fjortoft, 2004 ve 
Green, 2012). Araştırmada, benzer şekilde incelenen araştırmaların sonuçlarında da motor gelişim 
alanlarını destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Yapılan araştırmada orman okulu uygulamalarının öz bakım becerileri teması altında 
yetişkinlerden bağımsız olarak iş yapma, yaşıtlarıyla iyi ilişkiler kurma, kişisel bakım, sağlığını koruma 
ve grupla iş birliği yapma alt temalarının ortaya çıktığı görülmektedir. O’Brien ve Murray (2007) 
yaptıkları çalışmada, orman okuluna başlayan, başlangıçta kapanık ve sürekli yetişkin desteği 
bekleyen çocukların okula devam ettiklerinde özgüvenlerinin önemli ölçüde arttığı görülmüştür. Çocuk 
doğal ortamda risk alma davranışı göstermeye başladığı, bu sayede ilerleyen zamanlarda akranlarıyla 
sağlıklı bağlar kurmayı başardığını gözlemlemiştir. Benzer şekilde Parks (2013)’ın yaptığı araştırmada 
çocukların doğada oyun oynamalarının, çeşitli risk durumlarını değerlendirebilme ve risk alma 
davranışlarını geliştirdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca küçük yaşta, kontrollü ortamlarda, çeşitli risk 
durumlarına maruz kalan çocukların, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde doğru kararlar verme 
olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Forest School Wales, 2009, O’Brien ve Murray, 2007). 
Yapılan araştırmada da benzer şekilde öz bakım becerisini destekleyen araştırma sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 

Araştırmalarda orman okulu uygulamalarının sosyal duygusal gelişim teması altında uyumluluk, 
toplumsal yaşama adapte olabilme, yardımlaşma, empati, öz düzenleme, risk analizi, özgüven ve 
akranlarıyla iş birliği alt temalarının ortaya çıktığı görülmektedir. Çocukların doğal ortamlarda 
bulunmaları, onların sakinleşmelerine, rahatlamalarına, bitkileri ve hayvanları yakından tanımalarına, 
hayvanlarla ve bitkilerle etkileşim kurmalarına fırsat sağlayarak çocukların fiziksel sağlığını olumlu 
yönde arttırdığı bilinmektedir (Thomas, Thompson, 2004).  

Araştırmalarda orman okulu uygulamalarının dil gelişim teması altında soru sorma, merak etme, 
konuşma, tartışma, sorgulama, yorumlama, kendini ifade etme, iletişim ve okuryazarlık alt 
temalarının ortaya çıktığı görülmektedir. Benzer şekilde yapılan çalışmalarda, orman okulu 
uygulamalarının çocukların iletişim becerilerini geliştirdiği, çocuğun serbest ortamda duygularını, 
düşüncelerini, ihtiyaçlarını rahat bir şekilde ifade ettiği sonuçlarına varılmıştır (Parks, 2013, Turtle ve 
Convery, 2015).  

5. Sonuç 
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Orman okuluyla ilgili yapılan araştırmaları incelemek amacıyla 2015-2020 yılları arasında YÖK 
Ulusal Tez Merkezi ve Google Scholar üzerinden ulaşılabilen 15’i yabancı 5’i yerli olmak üzere toplam 
20 araştırma incelenmiştir. Doküman incelemesi yoluyla toplanan veriler, araştırmanın amacı 
doğrultusunda betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmaların yıllara göre dağılımına 
bakıldığında araştırmaların en çok 2019 ve 2020 (%25) yıllarında, en az 2017 (%5) yılında yapıldığı 
anlaşılmıştır. Araştırmaların yayın türlerine göre dağılımına bakıldığında en çok makale (%60), en az 
ise doktora tezi (%10) olarak yapıldığı görülmüştür. Araştırmaların yurt içi ve yurt dışına göre 
dağılımına bakıldığında en çok araştırmanın yurt dışında (%60), kalan araştırmaların ise Türkiye’de 
(%40) yapıldığı görülmüştür. 

Araştırmaların yöntemlerine göre dağılımına bakıldığında en çok nitel araştırma (%90) yönteminin 
kullanıldığı en az karma araştırma (%10) yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. Araştırmaların 
araştırma modellerine göre dağılımına bakıldığında en çok vaka çalışması (%35) modelinin kullanıldığı 
en az aynı oranda betimsel tarama ile fenomonolojik araştırma (%20) modeli olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaların veri toplama tekniklerine göre dağılımına bakıldığında en çok görüşme (%35) en az 
literatür taraması (%15) veri toplama tekniklerinin kullanıldığı görülmüştür. Araştırmaların kullanılan 
veri analiz yöntemlerine göre dağılımına bakıldığında en çok içerik analizi (%35) en az yapısal analiz 
(%15) yöntemi kullanıldığı belirlenmiştir. 

Araştırmaların genel sonuçlarına bakıldığında gelişim alanlarına göre kazandırılması beklenen 
davranışlar bilişsel gelişim alanında, motivasyon, yaratıcılık, problem çözme becerileri, öngörü, risk 
alabilme, konsantrasyon, matematiksel gelişim ve deneyimleyerek öğrenmenin kazandırılması; dil 
gelişimi alanında, iletişim, kendini ifade edebilme, okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi; motor 
gelişim alanında, büyük ve küçük kas gelişiminin arttırılması; sosyal- duygusal gelişim alanında, 
uyumluluk, toplumsal yaşam, yardımlaşma, doğa sevgisi, empati, özdüzenleme, kendini tanıma, 
işbirliği içinde çalışma ve kendine güven duyma davranışlarının kazandırılması; özbakım alanında ise; 
kişisel bakım ve sağlığını koruma davranışlarını kazandırılması beklenmektedir. 

Türkiye’de ve dünyada 2015-2020 yılları arasında orman okulu yaklaşımı ile ilgili yapılan 
araştırmaların uygulama sürecine yönelik nitelikler ve özelliklere yönelik elde edilen sonuçlara 
bakıldığında düzenleme, risk, zaman, hava koşulları, güven, öğrenmenin oyun temelli olması, 
başlangıç ve bitişler, eğitilmiş çalışanlar temalarının ortaya çıktığı görülmüştür. 

6. Öneriler 

Araştırma, belirlenen anahtar sözcüklerle 2020-2021 yılları arasında yapılan tarama sonucunda 
ulaşılabilen araştırmalarla sınırlıdır. Araştırmanın sınırlılıkları ve elde edilen sonuçları doğrultusunda 
aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. 

• Daha geniş tarihler ve farklı anahtar sözcükler kullanılarak orman okullarıyla ilgili araştırmaların 
incelenmesine yönelik yapılan araştırmanın kapsamının genişletilmesi;  

• Yurt içinde yapılan çalışmalar, yurt dışında yapılan çalışmalara göre sınırlı kaldığından ülkemizde 
de orman okulu ile ilgili yapılan çalışmaların arttırılması; 

• Yurt içinde orman okullarıyla ilgili yapılan araştırmaların tümü nitel araştırma yöntemleriyle 
gerçekleştirilmiştir. Yurt dışında yapılan araştırmaların ise biri hariç hepsi nitel araştırma 
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmalarda nicel yöntemine hiç yer verilmediği 
görülmektedir. Araştırmacılara farklı araştırma yöntemleriyle orman okulu yaklaşımının 
incelendiği araştırmaların yapılması; 

• Orman okullarının okul öncesi eğitim süreci içerisinde daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulama 
örneklerinin ortaya koyulabilmesi açısından derinlemesine araştırmaya imkân tanıyan doktora 
düzeyinde tez çalışmalarının arttırılması; 

• İncelenen araştırmaların veri toplama tekniklerine bakıldığında en çok görüşme tekniğinin 
kullanıldığı görülmektedir. Gelecekte yapılacak olan araştırmalarda diğer tekniklerin de 
kullanılarak (gözlem, anket vb.) araştırmaların yapılması; 

• Orman okulları yaklaşımının okul öncesi öğretmenleri tarafından anlaşılması ve mevcut 
uygulamalar içerisinde örnek olarak kullanılabilmesi açısından öğretmenlerin bilgilenmelerini 
sağlayacak konferans, seminer, hizmet içi eğitim gibi uygulamaların yapılması önerilmektedir. 
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Özet: Çevremizde, günlük yaşantımızda, sokakta yürürken, ulaşım araçları içerisinde yolculuk ederken veya 
şehir içerisinde birçok farklı mekânda afişlere rastlarız. Grafik tasarım ürünlerinden olan afişin temel 
görevlerinden biri tarihin ilk çağlarından bu yana kitlelere verilmek istenen mesajı veya bilgiyi, yazı ve imgeler 
yoluyla iletmek, toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Görsel iletişim tasarım araçlarında renk, bir 
tasarım öğesi olarak ve kitleler üzerinde etki oluşturmada önemli bir kriterdir. Bu nedenle afiş tasarımında renk 
kullanımının ve tercihlerinin doğru şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın 
amacı, görsel iletişim tasarımı bölümünde okuyan öğrencilerin afiş tasarımlarında (Ticari Afişler, Sosyal Afişler, 
Kültürel Afişler) tercih ettikleri renklerin belirlenmesidir. Araştırmanın amacına bağlı olarak Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde okuyan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde 
I. Sınıfta okuyan (33) öğrencinin görüşüne başvurulmuştur. Açık uçlu sorularla hazırlanmış görüşme formu online 
ortamda katılımcılarla paylaşılmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Öğrencilerin verdikleri 
cevaplara göre afiş tasarım çeşitlerinde kullandıkları renkler belirlenmiştir. Bu çalışmanın alanda tasarlanacak 
yeni afiş tasarımlarına ve tasarımcılara önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Afiş, renk, tasarım, görsel iletişim. 

 

Color Preferences of Visual Communication Design Students in 

Poster Design 

Abstract: In our environment, in our daily life, we come across banner while walking on the street, traveling 
in transportation vehicles or in many different places in the city. One of the main tasks of the banner, which is 
one of the graphic design products, is to convey the message or information that has been given to the masses 
since the early ages of history through writings and images, to inform and raise awareness of the society in 
certain situations depending on the purpose. In visual communication design tools, color is an important criterion 
for making an impact as a design element and on audiences. Therefore, the use and preferences of color in 
poster design should be handled and evaluated correctly. The aim of this research is to determine the colors 
preferred by the students in the visual communication design department in the banner designs (Commercial 
Banners, Social Banners, Cultural Banners). Depending on the purpose of the research, the opinion of the student 
(33) who studied in the Department of Visual Communication Design at Ankara Yıldırım Beyazıt University in the 
Spring semester of the 2020-2021 academic year was applied. The interview form prepared with open-ended 
questions was shared with the participants online. The data were analyzed with content analysis technique. 
According to the answers given by the students, the colors used in the banner design types were determined. It 
is thought that this study will make an important contribution to designers and new designs to be designed in the 
field. 

Keywords: Poster, color, design, visual communication.  
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1. Giriş 

Görsel iletişim tasarımı kendi içinde birçok tasarım ana dallarına ayrılır. Günümüzde görsel 
iletişim tasarımı alanları daha çok çeşitlenmiştir. Hareketli tasarımlar (gif, video tasarım v.b.), 
animasyon, oyun tasarımı, 3 boyutlu modellemeler, reklam, prodüksiyon, etkileşimli tasarım, kimlik 
tasarımı, yazılım tasarımı, sahne tasarımı gibi görsel iletişim tasarımı alanına giren uygulamalar 
artmıştır ve kapsam alanı genişlemiştir. Bu uygulamalar durağan, hareketli veya etkileşimli olarak tüm 
dijital iletişim kanallarında, internette, televizyonda ve basılı her türlü materyalde yer almaktadır. 
Bulunduğumuz her ortamda çeşitli tasarım ürünleriyle karşılaşırız (Uyan Dur, 2015: 444). 

Afiş, görsel iletişim tasarım alanı içerisinde insanları etkilemede, bilgilendirmede, dikkat 
çekmede önemli bir rol üstlenir (MEB, 2012:7). Çevremizde, sokakta yürürken, ulaşım araçları 
içerisinde yolculuk ederken veya şehir içerisinde birçok farklı mecrada afişlere rastlarız.  

Afiş, duyuru yapmak, ürünü, programı v.b. durumları tanıtmak, sergilemek amaçlı şehir içinde 
karşılaştığımız birçok mecraya, iç ve dış mekanlara, insanların sık sık görebileceği alanlara çeşitli 
boyutlarda asılan, görsel tanıtım aracıdır. Afişin ana amacı ilk bakıldığında izleyiciye mesajı hızlı 
iletmek olmalıdır. Çünkü afişe bakma süresi çok kısa aralıklardadır. Gözün görüp, aklın algılayacağı 
süre içerisinde vermek istediklerini karşı tarafa geçirebilmelidir. Afiş ilk görüldüğünde algılanan 
mesajdan sonra başka bir mecrada gördüğü aynı afişle birlikte verilmek istenen mesaj izleyicide 
kendisini tamamlamaktadır. O yüzden ilk bakıldığında mesajın hızlı algılanmasını sağlayacak imge, 
resim, renk, metin v.b. tasarım ögeleri kullanılmalıdır. (Teker, 2009: 140). Görsel iletişim tasarım 
araçlarında renk, bir tasarım öğesi olarak önemli kriterlerden biridir. Özellikle afişte kullanılan 
renkler, aktarılmak istenen mesajın güçlü ve sıra dışı bir biçimde iletilmesinde afişe yardımcı 
olmaktadır (Kahraman ve Durgutluoğlu, 2019: 496). 

Renkler insanlar üzerinde farklı psikolojik ve duygusal etkiler oluşturmaktadır. İzleyicide oluşan 
bu etkiler verilmek istenen ileti üzerinde olumlu ya da olumsuz düşünce oluşmasına neden olmaktadır. 
İnsana etki eden bu düşüncenin olumlu olabilmesi için afiş tasarımlarında kullanılacak renklerin 
konuya uygun, doğru renk kombinasyonları olması gerekmektedir. (Ceylan, 2016: 314).  

Renklerin algı üzerindeki etkisi kişilerin satın alma kararlarında önem taşımaktadır. Renklerin 
psikolojik etkisi ile tüketicileri etkilemek ve markaya dikkat çekmek mümkün olmaktadır. Cezbedici 
ve anlamlı renk tonları kullanan firmaların daha başarılı oldukları görülmektedir (Adley, 2019). 

Rengin tüketici üzerindeki etkisi ve renk psikolojisi uzun yıllar boyunca bilim insanları tarafından 
araştırılmış ve birçok farklı sonuca ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalar; yaş, cinsiyet, içinde yaşanılan 
toplum, sosyo-ekonomik düzey, politik görüş, siyasi yönelim gibi birçok farklı etkinin insanların renk 
tercihlerini ve piyasa yönelimlerini etkilediğini göstermiştir (Kınık ve Öztürk, 2017: 335). Renklerin 
bireyler tarafından algılanmasında daha çok psikolojik duyguların etkili olduğu düşünülmektedir 
(Teker, 2009). Öğrencilerin afiş tasarımlarında kullanacağı doğru ve dikkat çekici rengi belirlemede 
eğitimleri süresince öğrendikleri bilgilerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Öğrendikleri renk bilgisiyle 
birlikte afiş tasarımlarında kullandıkları renk tercihleri doğru orantılıdır. 

Görsel iletişim tasarımcılarının aldıkları sanat, tasarım ve renk eğitimleri tasarım süreçlerinde 
rengi doğru kullanmalarını ve yorumlamalarını sağlayacaktır. Bu eğitim sürecinde edinilenler, 
tasarımcının kişiliği, dünyaya, hayata, insana bakışı ile birleştiğinde, özgün, yaratıcılık düzeyi yüksek 
ve her dönemde etkisini ve gücünü devam ettiren ürünler ortaya çıkmaktadır (Gümüştekin, 2013:48). 

Dolayısıyla bu süreçte görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin afiş tasarımlarında tercih ettikleri 
renklere yönelik görüşlerinin belirlenmesi, görsel iletişim tasarımı eğitiminin diğer paydaşlarına 
rehberlik etme açısından önem taşımaktadır. Ayrıca gelecekte alanda tasarlanacak afiş tasarımlarına 
ve tasarımcılara önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Günümüz iletişim tasarımında önemli bir yere sahip olan afiş, teknolojik gelişmelere rağmen 
işlevsel önemini korumaktadır. Grafik tasarım ürünlerinden olan afişin temel görevlerinden biri tarihin 
ilk çağlarından bu yana kitlelere verilmek istenen mesajı veya bilgiyi, yazı ve imgeler yoluyla iletmek, 
toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Görsel iletişim tasarım araçlarında renk, bir tasarım 
öğesi olarak ve kitleler üzerinde etki oluşturmada önemli bir kriterdir. Bu nedenle afiş tasarımında 
renk kullanımının ve tercihlerinin doğru şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, görsel iletişim tasarımı bölümünde okuyan öğrencilerin afiş tasarımlarında 
(Ticari Afişler, Sosyal Afişler, Kültürel Afişler) tercih ettikleri renklerin belirlenmesidir. Araştırmanın 
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problemi “Afiş tasarımında görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin renk tercihleri nelerdir?” olarak 
belirlenmiştir. Bu problem doğrultusunda, aşağıdaki alt problemlere cevap aranmaktadır: 

1. Görsel iletişim tasarımı öğrencileri “Ticari/Reklam Afişi” tasarımı yaparken ağırlıklı olarak 
hangi renkleri tercih etmektedir? Neden bu renkleri tercih etmektedirler? 

2. Görsel iletişim tasarımı öğrencileri “Sosyal Afiş” tasarımı yaparken ağırlıklı olarak hangi 
renkleri tercih etmektedir? Neden bu renkleri tercih etmektedirler? 

3. Görsel iletişim tasarımı öğrencileri “Kültürel Afiş” tasarımı yaparken ağırlıklı olarak hangi 
renkleri tercih etmektedir? Neden bu renkleri tercih etmektedirler? 

2. Yöntem 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma modeli, çalışma grubu, araştırmada kullanılan veri toplama 
araçları ve verilerin analizinde kullanılan analiz teknikleri açıklanmaktadır.  

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanacak olan veriler, içerik analizi ve 
betimsel analiz tekniği ile analiz edilecektir. Bunun yanında öğrencilerin cinsiyeti ve mezun oldukları 
okula göre görüşlerinin değişip değişmediği belirlenmeye çalışılacaktır.  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde okumakta olan I. Sınıf (33) öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışma grubuna ilişkin veriler Tablo 1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1  

Araştırmanın Çalışma Grubuna İlişkin Bilgiler 

Cinsiyet    Kişi Sayısı (N) Yüzde (%) 

Kadın  23 69,6 

Erkek  10 30,3 

Okul Türü    

Anadolu Lisesi  18 54,5 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  8 24,2 

İmam Hatip Lisesi  3 9,0 

Anadolu Temel Lisesi  1 3,0 

Açık Öğretim Lisesi  2 6,0 

Düz Lise 
Toplam 

 1 
33 

3,0 
%100,0 

 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde görsel iletişim tasarımı bölümünde okuyan öğrencilerin 
23’ünün (%69,6) kadın, 10’unun (%30,3) erkek olduğu; mezun oldukları okul türünün 18’inin (%54,5) 
Anadolu Lisesi, 8’inin (%24,2) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3’ünün (%9,0) İmam Hatip Lisesi, 1’inin 
(%3,0) Anadolu Temel Lisesi, 2’sinin (%6,0) Açık Öğretim Lisesi, 1’inin (%3,0) Düz Lise olduğu 
görülmektedir. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın veri toplama aşamasına geçmeden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etik 
Kurulu’ndan Onay Belgesi alınmıştır. Daha sonra araştırmacı tarafından “Google Formlar” üzerinden 
hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış Görüşme formu online ortamda katılımcılarla paylaşılmıştır. 
Görüşme formunda önce “Kişisel Bilgi Formu”nu doldurmaları istenmiş ve öğrencilerin cinsiyeti ve 
mezun oldukları okul türü ile ilgili sorulara yer verilmiştir.  
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2.4. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde, çözümleme yöntemiyle içerik analizi ve betimsel analiz tekniği 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular frekans 
(f) ve yüzde (%) olarak tablolar halinde sunulmuştur. 

3. Bulgular 

Bu bölümde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde okuyan birinci sınıf öğrencilerinin afişlerde renk 
tercihleri ve nedenleri üç alt problem doğrultusunda frekans dağılımlarına ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.  

Araştırmanın ilk alt problemi öğrencilerin Ticari Afiş tasarımında hangi renkleri tercih ettiği ve 
bu renkleri neden tercih ettiğini bulmaktır. Bu doğrultuda verilen cevaplara uygun çözümleme Tablo 
2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2 

Ticari Afişlerde Tercih Edilen Renklerin Dağılımı 

 Kadın Erkek Toplam 

Tercih Edilen Renk f % f % f % 

Sarı 9 18,0 3 14,2 12 16,9 

Turuncu 4 8,0 3 14,2 7 9,8 

Mor 3 6,0 0 0,0 3 4,2 

Mavi 9 18,0 3 14,2 12 16,9 

Yeşil 3 6,0 3 14,2 6 8,4 

Kırmızı 9 18,0 4 19,0 13 18,3 

Siyah 3 6,0 2 9,5 5 7,0 

Beyaz 5 10,0 1 4,8 6 8,4 

Koyu Mavi 1 2,0 0 0,0 1 1,4 

Gold 1 2,0 0 0,0 1 1,4 

Gri 1 2,0 2 9,5 3 4,2 

Kahverengi 1 2,0 0 0,0 1 1,4 

Lacivert 1 2,0 0 0,0 1 1,4 

Toplam 50 100,0 21 100,0 71 100,0 

Bu tablo verilerine göre Ticari Afişlerde kız öğrencilerde sarı, kırmızı ve mavi renk daha çok tercih 

edilmektedir. Kız öğrenciler sarı rengi; dikkat çekici ve samimi buldukları, mor renkle uyumunu 
sevdikleri, tanıttığı ürünün ön planda olması için seçtiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin kırmızı rengi; 
özgüveni yüksek bir renk olduğu ve dikkat çekici bir etki bıraktığı için seçtiği görülmüştür. Öğrenciler 
mavi rengi; dikkat çekicilik yönünün fazla olmasından dolayı, ekonomik yönden daha uygun olduğu, 
soğuk ve ciddiyet hissettiren bir renk olduğu, güven hissettirdiği için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Erkek öğrenciler ise ticari afişlerde en fazla kırmızı rengi tercih etmişlerdir. Öğrencilerin kırmızı 
rengi; dikkat çekiciliğinin yüksek olduğunu, uyarı sinyalleri gönderdiğini düşündükleri için seçtikleri 
görülmüştür. 

Araştırmanın ikinci alt problemi öğrencilerin Sosyal Afiş tasarımında hangi renkleri tercih ettiği 
ve bu renkleri neden tercih ettiğini bulmaktır. Bu doğrultuda verilen cevaplara uygun çözümleme 
Tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3 

Sosyal Afişlerde Tercih Edilen Renklerin Dağılımı 

 Kadın  Erkek Toplam 

Tercih Edilen Renk f % f  % f % 

Sarı 5 9,4 2 9,5 7 11,0 

Turuncu 6 11,3 2 9,5 8 12,5 

Mor 3 5,7 1 4,8 4 6,25 

Mavi 10 18,9 5 23,8 15 23,4 

Yeşil 6 11,3 4 19,0 10 15,6 

Kırmızı 9 17,0 4 19,0 13 20,3 

Siyah 7 13,2 0 0,0 7 11,0 

Beyaz 7 13,2 1 4,8 8 12,5 

Gri 0 0,0 1 4,8 1 1,5 

Kahverengi 0 0,0 1 4,8 1 1,5 

Toplam 53 100,0 21 100,0 64 100,0 

 

Tablo 3 verilerine göre Sosyal Afişlerde kız öğrencilerde mavi renk daha çok tercih edilmiştir. 
Öğrencilerin mavi rengi, güven verdiğini, sorumluluk ve pozitiflik hissettirdiğini, topluma hitap 
ettiğini, ilgi çekeceğini, insanları etkileyebildiğini, etkileyici olduğunu düşündükleri için tercih 
ettikleri görülmüştür.  

Erkek öğrenciler de mavi rengi daha çok tercih etmişlerdir. Öğrencilerin bu rengi, insana daha 
yakın geldiğini, doğada karşımıza çıkan bir renk olduğunu ve huzur verdiğini, bu renk ile göz yormayan 
sade tasarımlar elde edebileceğini, sosyal afiş çeşidine uygun bulduğunu düşündükleri için tercih 
ettikleri görülmüştür. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi öğrencilerin Kültürel Afiş tasarımında hangi renkleri tercih 
ettiği ve bu renkleri neden tercih ettiğini bulmaktır. Bu doğrultuda verilen cevaplara uygun 
çözümleme Tablo 4.3.’de gösterilmiştir. 

Tablo 4 

Kültürel Afişlerde Tercih Edilen Renklerin Dağılımı 

 Kadın Erkek Toplam 

Tercih Edilen Renk f % f  % f % 

Sarı 6 12,2 3 20,0 9 14,0 

Turuncu 6 12,2 2 13,3 8 12,5 

Mor 1 2,0 0 0,0 1 1,5 

Mavi 6 12,2 2 13,3 8 12,5 

Yeşil 8 16,3 1 6,6 9 14,0 

Kırmızı 7 14,2 2 13,3 9 14,0 

Siyah 4 8,1 3 20,0 7 11,0 

Beyaz 2 4,0 0 0,0 2 3,1 

Gri 1 2,0 0 0,0 1 1,5 

Kahverengi 8 16,3 2 13,3 10 15,6 

Toplam 49 100,0 15 100,0 64 100,0 

Tablo 4 verilerine göre Kız öğrencilerin kültürel afişlerde en çok yeşil ve kahverengi rengini tercih 
ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin yeşil rengi, insana enerji verdiği ve güven etkisi oluşturduğu, yeşil 
rengin bir amaç için kullanılabileceği ve huzur veren bir renk olduğu, doğayı anımsatan bir renk 
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olduğu, kültürel duyguları yansıttığı, kültür kelimesini köklerini toprağın derinlerine indiren bir ağaç 
olarak simgelediği için seçtiklerini ifade etmişlerdir. 

Kız öğrencilerin kahverengi rengini, kültürel afişlere daha uygun olduğu, ülkeyi ve şehri daha çok 
temsil edeceği, kültüre ve tarihe yakıştığı, doğada sürekli karşılaşılan renk olduğu, doğayı anımsatan 
huzur veren bir renk olduğu için tercih ettikleri görülmüştür. 

Erkek öğrencilerde ise kültürel afiş tasarımları için siyah ve sarı renk daha çok tercih edilmiştir. 
Öğrencilerin siyah rengi, kalıp bir renk olduğu, resmi, sade ve asil olduğu için seçtikleri görülmüştür. 
Öğrenciler sarı rengi, anlamını ifade etmek istediğini daha net farkettirdiği, neşeli ve doğada bulunan 
renk olduğunu düşündükleri için tercih ettikleri görülmüştür. 

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

5.1. Sonuç ve Tartışma 

Görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin afiş çeşitlerine göre hangi rengi tercih ettikleri ve neden 
bu renkleri tercih ettikleri hakkındaki görüşleri sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında öğrencilerin 
afiş tasarımında renk tercih ederken konuya uygun renkleri tercih etmeye çalıştıkları fark edilmiştir.  

Özdemir’in (2005) yapmış olduğu çalışmayla renk seçiminin, hisler ya da duygularla, kültürlerden 
veya inanç sisteminden gelen sembollere, modaya ve dönem stillerine ve mekanın durumuna uygun 
yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmada bu çalışmayla benzerlik göstermekte ve 
öğrencilerin renk seçiminde anlık hissedilenlere önem verdikleri, duruma uygun renk seçimi yaptıkları 
belirlenmiştir. Çitoğlu’nun (2008) yapmış olduğu çalışmada Sosyal afişlerde ülkelerin çoğunlukla 
kırmızı rengi kullandıkları belirlenmiştir. Yapılan çalışmada, bu çalışmadan farklı bir sonuç çıkmış ve 
sosyal afişlerde daha çok mavi renk kullanımı tercih edilmiştir. Per’in (2010) yapmış olduğu çalışmada 
öğrencilerin resimlerinde tercih ettikleri renkler ile belirli kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışma, bu çalışmayla benzerlik göstermektedir. Gümüştekin’in (2013) 
çalışmasında afiş yapımında tasarımcıların aldıkları eğitimlerin, rengi profesyonelce kendine özgü bir 
stil ile yorumlamalarını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Avcı’nın (2014) çalışmasında sanatçıların 
renkleri bir düzen içinde yerleştirirken aynı zamanda bilimsel bilginin verilerini sanatta doğal 
sonuçlara veya soyuta ulaşmak için kullandıkları ortaya çıkmıştır. Rengi bilimsel olarak öğrenmenin 
tasarımda renk seçiminde şans eseri kullanılmadığını ortaya çıkarmıştır. Sakarya’nın ve Özdemir 
Canbolat’ın (2015) çalışmasında renk eğitimi almış öğrencilerin renklerin psikolojik etkilerini ve 
sembolik-işlevsel anlamlarını öğrenmekle birlikte renk tercihlerini daha bilinçli şekilde yaptığı 
anlaşılmıştır. Yücel ve Uğur’un (2018) çalışmalarında renk konusunda verilen genel bilgiyle, rengin 
psikolojik etkileri ve sanatçının çalışmalarında renk tercihlerindeki algıların yüksek düzeyde olduğu, 
renk konusuyla ilgili ders dışı ödev ve uygulamalarla renk konusunun pekiştirildiği algısının yüksek 
düzeyde olduğu, öğrencilerin rengin kompozisyonel anlamda kullanımında diğer tasarım elemanlarıyla 
ilişkilendirmede zorluk yaşamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Engin’in (2019) çalışmasında Renk 
dersinde yürütülen final projesi çalışmasının, öğrencilerin hem günlük hayatlarında çevreleriyle 
ilişkilerinde, kendi psikolojileriyle ilgili tespit ve yorumlarında, hem de okul hayatlarındaki sanatsal 
üretimlerinde etkisinin olduğuna ve renk algılarının değiştiğine dair ifadelere ulaşılmıştır. Yapılan bu 
çalışma ile diğer çalışmalar benzer özellikler göstermekte ve öğrencilerin rengi ilerleyen sınıflarda 
daha çok öğrendiklerinde renk tercihlerinin daha bilinçli olacağı kanaatine varılmıştır. 

Mazlum’un (2015) çalışmasında eski dönemlerin renge kattığı simgesellik yerini işlevselliğe 
devrederek başka bir nitelik kazandığı ve artık renk belirlemede bireylerin konforu, sağlığı ve 
verimliliği düşünüldüğü sonucuna varılmıştır. Sağocak’ın (2016) çalışmasında rengin, insanın fiziksel, 
zihinsel ve psikolojik özellikleri gözetildiğinde önemli bir uyaran olduğu, birey-obje-bulunulan ortam 
uyumuna katkı sağladığı, işlevsel bir değişken olarak motivasyon, dikkat, iletişim, uyarı, verimlilik, 
yaratıcılık gibi durumlardaki göreviyle, kazaların önlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, konfor 
ve hijyen ortamının oluşturulması, sosyal iletişim ortamlarının düzenlenmesine katkıları olduğu 
sonuçlarına varılmıştır. Yapılan çalışma bu çalışmalarla benzerlik göstermekte ve öğrencilerin renk 
seçimi yaparken öncelikli tercih sebepleri insanda hissettirdikleri ve işlevselliği olduğu görülmüştür.  

Şimşek Yüksekbilgili’nin (2016) çalışmasında bir afişin kritiği yapılırken öncelik verilen ölçüt 
olarak afişin akılda yer edici olması sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya göre çıkan sonuçlarda renk 
faktörü beşinci sırada yer almıştır. Yapılan çalışmayla bu çalışma benzerlik göstermektedir fakat 
yapılan çalışmada öğrencilerin dikkat çekiciliği ve akılda kalıcılığı seçtikleri renklerle sağlamaya 
çalıştığı tespit edilmiştir. Kınık ve Öztürk’ün (2017) çalışmalarında sıcak renklerin metin rengi olarak 
kullanıldığında dikkat çekiciliği artırdığını bununla birlikte kullanılan zemin renginin de etkiyi 
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artırmada önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Yapılan çalışmayla bu çalışma benzerlik 
göstermektedir.  

Çiçek’in (2019) çalışmasında aynı sektörde bulunan firmaların genellikle aynı rengi tercih ettikleri 
görülmüştür. Firmaların logolarında kullandıkları renkleri, afiş çalışmalarında da kullandıkları tespit 
edilmiştir. Lehimler’in (2019) çalışmasında afiş çalışmasında gerektiği kadar bırakılan boşluğun da aynı 
renk kullanımı gibi bir afiş tasarım ögesi olduğu ve tasarımcıdan tasarımcıya kullanım biçiminin 
değişkenlik göstererek tasarımın hedefiyle doğrudan ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Alici ve Göker 
Paktaş’ın (2020) yapmış olduğu çalışmada renk, insan psikolojisi üzerinde rahatlatıcı/rahatsız edici, 
sakinleştirici/heyecanlandırıcı, sıkıcı/huzur verici, üzücü/neşelendirici vb. duygusal durumlar ile 
etkisini göstermektedir. Bu etkiler bireyin; çocukluğu, eğitim düzeyi, tecrübeleri ve deneyimleri, yaşı, 
psikolojik durumu ve zevklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir sonucuna varılmıştır. Yapılan 
bu çalışma ile diğer çalışmalar benzer özellikler göstermekte ve öğrencilerin renk seçimi yaparken 
insanların duygu durumuna uyacak seçimler yaptıkları belirlenmiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda afiş çeşitlerine göre öğrencilerin renk tercihleri belirlenmiştir. Ticari 
Afişlerde kız öğrencilerde sarı, kırmızı ve mavi renk daha çok tercih edilmektedir. Kız öğrenciler sarı 
rengi; dikkat çekici ve samimi buldukları, mor renkle uyumunu sevdikleri, tanıttığı ürünün ön planda 
olması için seçtiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin kırmızı rengi; özgüveni yüksek bir renk olduğu ve 
dikkat çekici bir etki bıraktığı için seçtiği görülmüştür. Öğrenciler mavi rengi; dikkat çekicilik yönünün 
fazla olmasından dolayı, ekonomik yönden daha uygun olduğu, soğuk ve ciddiyet hissettiren bir renk 
olduğu, güven hissettirdiği için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Erkek öğrenciler ise ticari afişlerde en fazla kırmızı rengi tercih etmişlerdir. Öğrencilerin kırmızı 
rengi; dikkat çekiciliğinin yüksek olduğunu, uyarı sinyalleri gönderdiğini düşündükleri için seçtikleri 
görülmüştür. 

Sosyal afiş tasarımlarında kız öğrenciler en çok mavi rengi tercih etmişlerdir. Öğrencilerin mavi 
rengi, güven verdiğini, sorumluluk ve pozitiflik hissettirdiğini, topluma hitap ettiğini, ilgi çekeceğini, 
insanları etkileyebildiğini, etkileyici olduğunu düşündükleri için tercih ettikleri görülmüştür.  

Erkek öğrenciler de mavi rengi daha çok tercih etmişlerdir. Öğrencilerin bu rengi, insana daha 
yakın geldiğini, doğada karşımıza çıkan bir renk olduğunu ve huzur verdiğini, bu renk ile göz yormayan 
sade tasarımlar elde edebileceğini, sosyal afiş çeşidine uygun bulduğunu düşündükleri için tercih 
ettikleri görülmüştür. 

Kültürel afişlerde kız öğrencilerin en çok yeşil ve kahverengi rengini tercih ettikleri görülmüştür. 
Öğrencilerin yeşil rengi, insana enerji verdiği ve güven etkisi oluşturduğu, yeşil rengin bir amaç için 
kullanılabileceği ve huzur veren bir renk olduğu, doğayı anımsatan bir renk olduğu, kültürel duyguları 
yansıttığı, kültür kelimesini köklerini toprağın derinlerine indiren bir ağaç olarak simgelediği için 
seçtiklerini ifade etmişlerdir. 

Kız öğrencilerin kahverengi rengini, kültürel afişlere daha uygun olduğu, ülkeyi ve şehri daha çok 
temsil edeceği, kültüre ve tarihe yakıştığı, doğada sürekli karşılaşılan renk olduğu, doğayı anımsatan 
huzur veren bir renk olduğu için tercih ettikleri görülmüştür. 

Erkek öğrencilerde ise kültürel afiş tasarımları için siyah ve sarı renk daha çok tercih edilmiştir. 
Öğrencilerin siyah rengi, kalıp bir renk olduğu, resmi, sade ve asil olduğu için seçtikleri görülmüştür. 
Öğrenciler sarı rengi, anlamını ifade etmek istediğini daha net farkettirdiği, neşeli ve doğada bulunan 
renk olduğunu düşündükleri için tercih ettikleri görülmüştür. 

Bu çalışmada Görsel İletişim Tasarımı Birinci Sınıf öğrencilerinin konuya uygun renkleri tercih 
etmeye çalıştıkları görülmüştür. Birinci sınıf oldukları düşünülerek ilerleyen süreçte aldıkları tasarım, 
sanat ve renk eğitimine göre tercih edecekleri renklerin değişebileceği düşünülmektedir.  

Renklere atfedilen değer ve anlamların insan yaşamını kolaylaştırıcı ve iletişimi hızlandırıcı 
özelliğinin vurgulanması açısından renk kullanımı ve tercihi önem taşımaktadır. (Özer, 2012: 280) Bu 
çalışmayla görsel iletişim tasarım eğitiminde rengi öğretmenin ve rengi hangi durumlarda nasıl 
kullanılacağının bilgisinin kazandırılmasının önemi ortaya çıkmıştır. 

Bu sonuca istinaden, öğrencilerin, renk bilgisinin oluşmasında etkili olan durumlar değişiklik 
göstermektedir. Öğrencilerin tasarımlarında tercih ettiği renkle bağlantısı ve ilişkisi bulunulan 
ortama, yaşanan duruma, anlık hissedilenlere, piyasa etkisine ve en çok da aldığı eğitime göre 
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değiştiği gözlenmiştir. Bu yüzden renk eğitiminin önemi göz önünde bulundurularak renk bilgisine 
tasarım derslerinde daha çok yer verilmesi gerekliliği olduğu fark edilmiştir.  

Araştırma sonucuna bakıldığında öğrencilerin afiş çeşitlerine göre renk tercihlerini doğru 
yapabilmeleri için afiş çeşitlerini tanımaları ve fazlaca örnek çalışma yapmaları konusunda 
desteklenmeleri önerilmektedir.   
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İlkokulda Düşünme Becerilerini Geliştirme 

Prof. Dr. Firdevs Güneş 

Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com 

      Özet: Düşünme, beynimizin sınırsız bir becerisidir. Öğrenciler bu beceriyle öğrenir, kendilerini 
geliştirir ve geleceklerine yön verirler. İlkokulda öğrenme başarısını artırmak için öğrencilerin 
düşünme becerilerini geliştirme ve düşünme türleri hakkında yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu 
süreçte düşünme becerilerinin dolaylı olarak öğretilmesini içeren ve yıllardır uygulanan eski yöntemler 
terk edilmektedir. Bunun yerine daha etkili olan yeni yaklaşım ve modellere ağırlık verilmektedir. 
Özellikle düşünmenin doğrudan öğretilmesi, beceri ve tekniklerin açıklamalı öğretimi üzerinde 
durulmaktadır. Düşünme öğretimi dört boyutta yapılmaktadır. Birincisi düşünme ile ilgili bilgilerin 
verilmesi, bilişsel süreçlerin zenginleştirilmesi, düşünme beceri ve tekniklerinin öğretilmesi 
olmaktadır. Düşünme becerileri, temel beceriler, düşünme teknikleri ve üst düzey düşünme olmak 
üzere üç düzeyde ele alınmaktadır. Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirirken üç düzeye de önem 
verilmektedir. Düşünme teknikleri olarak, uygun ortam hazırlama, uygulamalı ve doğrudan öğretim 
yoluyla düşünme becerilerini geliştirme gibi teknik ve etkinliklere yer verilmektedir. İlkokul 
öğrencilerinde düşünme becerilerini geliştirmek için yeni yaklaşımlara ağırlık verilmelidir. Öğrencilere 
düşünme doğrudan öğretilmelidir. Ayrıca ülkemizdeki düşünme eğitimi programı güncellenmeli ve 
düşünme öğretimine her düzeyde yer verilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: İlkokul, düşünme, düşünme öğretimi  

 

Developing Thinking Skills in Primary School 

        Abstract: Thinking is an unlimited skill of our brain. With this skill, students learn, improve 
themselves and direct their future. Intensive research is carried out on developing students' thinking 
skills and thinking types in order to increase learning success in primary school. In this process, old 
methods that involve teaching thinking skills indirectly and which have been applied for years are 
abandoned. Instead, emphasis is placed on new approaches and models that are more effective. 
Particular emphasis is on direct teaching of thinking and annotated teaching of skills and techniques. 
Teaching thinking is done in four dimensions. The first is to give information about thinking, to enrich 
cognitive processes, to teach thinking skills and techniques. Thinking skills are addressed at three 
levels: basic skills, thinking techniques and high-level thinking. While developing students' thinking 
skills, attention is paid to all three levels. As thinking techniques, techniques and activities such as 
preparing a suitable environment, developing thinking skills through applied and direct instruction 
are included. New approaches should be emphasized to develop thinking skills in primary school 
students. Thinking should be taught directly to students. In addition, the thinking education program 
in our country should be updated and thinking education should be included at all levels. 

Keywords: Primary school, thinking, teaching thinking. 
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1. Giriş 

Dünyamızda hızla gelişen bilim ve teknoloji, zihnimizi doğrudan etkilemekte ve üst düzeyde 
geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu durum eğitim alanında zihinsel becerilere odaklı eğitim 
yaklaşımlarını gündeme getirmektedir. Günümüz eğitim yaklaşımları, öğrenciyi bütün eğitim 
etkinliklerinin merkezine almakta, dil ve zihinsel becerilerini üst düzeyde geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Zihinsel becerilerin kalbi düşünme ve sorgulamadır. Düşünme ve sorgulama, bireyin 
zihinsel işlem ve süreçlerini harekete geçirmekte, problem çözme, karar verme ve kavramlaştırma 
becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca bilginin zihinde daha iyi işlenmesini ve yapılandırılmasını 
getirmektedir. Böylece öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme 
gibi üst düzey beceriler daha hızlı geliştirilmektedir. Bu nedenle son yıllarda öğrencilerin düşünme 
becerilerini geliştirme üzerinde ısrarla durulmaktadır. 

Düşünme, bilgi edinme, anlama ve öğrenme sürecinin en önemli bileşenidir. Bilgileri sorgulama, 
değerlendirme ve yeni bilgiler üretme çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca sorunları 
çözme, zihinsel bağımsızlığı geliştirme ve geleceğe yön verme açısından bir zorunluluk olmaktadır. Bu 
nedenle bireylerin iş ve sorumluklarında farklı bakış açıları oluşturmaları, bağımsız karar 
verebilmeleri, bilimsel tutum ve davranışlar kazanmaları için düşünme becerilerini geliştirmeleri 
gerekmektedir. Düşünme becerileri, demokratik yaşama katılmak, teknolojik yaşama uyum sağlamak 
için de gerekli olmaktadır. Bunlara ek olarak bireyin psikolojik gelişimine katkı sağlamakta ve başarı 
şansını artırmaktadır. Bu nedenle eğitim sürecinde sadece sözlü bilgi aktarma yerine, öğrencilerin 
nitelikli düşünme, bilgi üretme, kullanma, değerlendirme ve keşfetme becerilerini de geliştirmeye 
ağırlık verilmelidir (Romano, 1992). Bu konuda okullara ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. 

Düşünme, kavram ve fikirleri birleştirme, zihinde düzenleme, anlam verme, eleştirme, 
sorgulama, teoriler geliştirme gibi zihnimizde bir dizi işlem sonucu gerçekleşmektedir. Bunları 
tanımlamak düşünme kavramına önemli katkılar sağlamaktadır. Düşünme sabit bir işlem değildir. 
Zihnimizdeki bir dizi işlem sonucu oluşmaktadır. Bu süreçte    bilişsel süreçler ile dilsel süreçler 
arasındaki ilişkiler çok önemli olmaktadır. Bilişsel süreçlere ve kullanılan dillere bağlı olarak farklı 
düşünme türleri vardır. Düşünme, matematikte olduğu gibi mantıklı ve çok resmi veya rüyalarda 
olduğu gibi mantıksız ve resimsel olabilir. Bu şekilde tanımlanan düşünme bilinçlidir. Zihinde 
görselleştirilir. Birey tarafından algılanabilir ve genellikle ifade edilir. Düşünce ise mantıklı ya da 
mantıksız, açık veya karışık olabilir, farklı süreçleri takip edebilir ve çeşitli diller kullanabilir.  Önemli 
olan, düşüncenin bir ürün olduğunu, onu oluşturanla aynı olmadığını anlamaktır. Karmaşık bir üründür, 
çeşitli süreçlerin sentezidir. 

2.Düşünme Nedir? 

Antik çağdan bu yana düşünme kavramını açıklamak için çeşitli çalışmalar, tanımlar ve 
açıklamalar yapılmıştır. Bunlar alanlara ve dönemlere göre değişmektedir. Bazıları şöyledir; 

-Aristoteles’e göre aklın bağımsız ve kendine özgü bir eylemi olan düşünme, karşılaştırma, analiz, 
birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama becerisidir (Güneş,2012).  

-John Dewey (2004)’e göre düşünme hissedilen bir güçlükle başlamaktadır. Düşünmek, deneme 
yapmak, sonuçlarını doğrulamak, bir hipotezi gerçek ya da hayali bir eylemle test etmektir. Bu süreçte 
fikirler deneyimleri dönüştürme araçlarıdır.  Nasıl düşündüğümüzü keşfetmek, aynı zamanda 
çocukların bu beceriyi geliştirmelerine yardımcı olabileceğimiz yolları bulmak demektir. Halen “nasıl 
düşündüğümüz” konusunda yeterince gelişmiş bir teori yoktur. Bu nedenle düşünmeyi öğretme süreci 
ve etkinlikleri zor olmaktadır (Dewey,2004). 

-R.S. Nickerson (1988)’a göre düşünme, içinde bulunulan durumu anlamak için aktif, amaçlı ve 
düzenli olarak yürütülen zihinsel işlem ve süreçlerdir. Bu süreçte genellikle analiz, sentez, 
karşılaştırma, genelleme, soyutlama gibi işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler sonucu ortaya çıkan 
zihinsel ürünlere ise “düşünce” denilmektedir (Nickerson,1988).  

- Guy Romano (1993)’ya göre düşünme, birbiriyle ilişkili bilişsel ve üst bilişsel becerilerdir. 
Bilgileri anlama, öğrenme, zihinde düzenleme, uygulama, karmaşık kavramları ifade etme, karar 
verme, uygun olmayan yapıları eleştirme, sorunları çözme gibi beceri ve süreçleri kapsamaktadır 
(Romano,1993). 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte düşünme, bir konuda akıl yürütmek, zihin yormak, muhakeme 
etmek,  aklından geçirmek ve hayal etmek, olarak verilmektedir (TDK,2021). 
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Fransızca dil sözlüğüne göre düşünme, “kavramları ve fikirleri birleştirme, zihinde düzenleme, 
anlam verme, eleştirme, sorgulama, teoriler geliştirme, yargıda bulunma, ne düşündüğünü 
belirtme, fikrini ortaya koyma,” olarak açıklanmaktadır (Dictionnaire La langue Française, 2021). 

Görüldüğü gibi düşünme, akıl yürütme, sorgulama, anlama, öğrenme, seçme, zihinde 
düzenleme, uygulama, çıkarım yapma, karar verme, eleştirme, sorunları çözme gibi çeşitli zihinsel 
işlem ve süreçleri kapsamaktadır. Bu işlemler sonucu düşünce denilen zihinsel ürünlere 
ulaşılmaktadır. 

2.1. Özellikleri 

Düşünme, zihnimizin önemli bir becerisidir. Bu beceriyi kullanarak öğrenir, kendimizi geliştirir, 
çevremizi tanır ve dünyayı anlarız. Düşünme sırasında zihnimizde peş peşe bir dizi işlem 
yapılmaktadır. Örneğin sorun çözme, karar verme, sorgulama, karşılaştırma, seçme, akıl yürütme gibi. 
Bu işlemlerin yürütülmesinde dilin önemli bir payı bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle düşünme dille 
gerçekleştirilmektedir. Bilgiler dil aracılığıyla alınmakta, zihinde işlenmekte ve düşünceler 
oluşturulmaktadır. Düşünceler dille açıklanmakta, somutlaştırılmakta ve paylaşılmaktadır. Dil 
düşünmenin mantığını, kavramlarını, ilkeleri ve yargılarını belirleyici olmaktadır. Düşünme dili, dil de 
düşünmeyi etkilemekte ve yönlendirmektedir. Kısaca dil, sadece iletişim aracı değil aynı zamanda 
düşünmenin de önemli bir aracıdır. Bu nedenle birlikte geliştirilmekte, yürütülmekte ve aralarında 
vazgeçilmez bir bağ bulunmaktadır. 

Düşünme sürecinde yürütülen zihinsel işlemler birbirinden farklı olmakta ve çeşitli bilgileri 
gerektirmektedir. Bu işlemlere akıl yürütme denilmektedir. Akıl yürütmenin belirli bir mantığa göre 
yapılması ise düşünme türlerini oluşturmaktadır. Düşünme türleri genellikle zihnimizde uygulanan 
süreçlere göre adlandırılmaktadır. Örneğin tümden gelim düşünme bütünden parçaya giden, tüme 
varım düşünme ise parçadan bütüne giden zihinsel işlemleri kapsamaktadır. Analitik düşünmede 
bütünün parçalara ayrılması, onların yeniden tanımlanması ve sınıflandırılması işlemleri 
yapılmaktadır. Sistemli düşünmede ise çeşitli elemanlar ile aralarındaki ilişkiler üzerinde 
durulmaktadır. Eleştirel düşünme, bilgileri değerlendirmeye yönelik bir düşünmedir. Her düşünme 
biçiminin kendine özgü süreç ve teknikleri vardır. Ancak düşünmenin bazı ortak özellikleri de 
bulunmaktadır. Bu özellikler; 

• Bilgiyi tarafsız ve ustalıkla kullanma,  

• Belirginleşen fikirleri kısa, öz ve yansız olarak ifade etme, 

• Mantık yönüyle geçerli ve geçersiz sonuçları ayırt etme, 

• Yeterince açık ve net olmayan benzerlik ve karşılaştırmaları fark etme, 

• Haklı olma ile bir tartışmayı kazanma arasındaki farkı anlama,  

• Problemlerin çeşitli nedenleri ve çözüm yollarının olduğunu kabul etme,  

• Hipotez, varsayım ve sonuç arasındaki farklı anlama, 

• Bir inancın doğruluğu ve güçlülüğü arasındaki farkı ayırt etme, 

• Abartma ve genelleme yapmaksızın farklı bakış açılarını gösterme veya açıklama gibi 
sıralanmaktadır (Güneş,2012; Nickerson,1988; Romano,1992). 

Düşünme sadece işlem ve süreçleri değil, çeşitli bilgi, beceri, tutum, yöntem, teknik, kural ve 
değerleri de kapsamaktadır. Yani düşünme geniş bir öğrenme alanı olmaktadır. Bu alanın içinde dört 
farklı boyut bulunmaktadır. Bunlar temel bilgi ve beceriler, düşünme süreç ve teknikleri ile üst bilişsel 
beceriler olmaktadır (Romano,1992,1993). Temel bilgiler, düşünmeye yardım eden olaylar, kurallar, 
ilkeler vb. bilgileri olmaktadır. Düşünme becerileri bilgileri alma ve işlemeye yönelik becerileri 
kapsamaktadır. Örneğin bilgileri birleştirme, karşılaştırma, sınıflama, sentez yapma, değerlendirme, 
çıkarım yapma gibi. Bunlar aynı zamanda düşünme sürecinin temelini oluşturmaktadır. Düşünme süreç 
ve teknikleri boyutu daha çok peş peşe gerçekleştirilen ve aralarında büyük bir eşgüdüm gerektiren 
işlemlerden oluşmaktadır. Örneğin sorun çözme, karar verme, eleştirel düşünme, kavram oluşturma, 
yaratıcı düşünme gibi. Nihayet üst bilişsel beceriler ise zihni yöneten ve diğer aşamaları kontrol 
etmeye yardım eden becerileri içermektedir. Bunlar planlama ve gözetim, düşünme tekniklerini 
seçme, işlem sürecini gözetleme, değerlendirme, geliştirme gibi işlemler olmaktadır. Kısaca düşünme 
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alanı sadece mekanik kuralları uygulama veya bilgileri basit düzeyde ezberlemenin çok daha ötesinde 
geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu durum eğitim sürecinde bir dizi etkinlik ve çalışmayı 
gerektirmektedir. 

2.3.Düşünme Türleri   

Düşünme, zihnimizde uygulanan işlem ve süreçlere göre çeşitli türlere ayrılmaktadır. Bunlara 
düşünme türleri denilmektedir. Düşünme becerileri çeşitlendikçe düşünme türleri de artmaktadır. 
Aşağıda daha çok temel düşünme becerilerini içeren, yaygın kullanılan ve önemli görülen düşünme 
türleri kısaca açıklanmaktadır (Güneş,2012). 

Tümdengelim Düşünme: Bu düşünme, bütünden parçaya doğru giden ve zihnimizin genel 
yargılardan özel sonuçlar çıkarma işlemlerini kapsayan bir düşünmedir. Örneğin ‘Bütün madenler 
ısınınca genleşir.’ “Demir madendir." "O halde, demir ısınınca genleşir."  

Tümevarım Düşünme: Parçadan bütüne doğru giden zihinsel işlemleri içermektedir.  Zihnin tek 
tek olgularla ilgili yargılardan hareket ederek genel sonuçlara ulaşma işlemleridir. Örneğin "Ali ile 
Ayşe insandır ve ölümlüdür." "O halde bütün insanlar, ölümlüdür."  

Analojik Düşünme: Bu düşünmede iki alan, öge ya da kavram arasındaki benzerlikten hareketle 
ilişkiler kurulmaktadır. Bu ilişkilendirmeyle yeni bir karşılaştırma ve açıklayıcı bir anlam 
oluşturulmaktadır (Gagnon, 2012). Bir başka ifadeyle iki olaydaki benzerliklerden yararlanarak, 
birinde var olan özellik diğerinde de var sayılmaktadır. Analojik düşünmede zihin özelden özele sonuç 
çıkarmakta, bilinen bir kavramdan hareketle bilinmeyenleri öğrenmeye çalışmaktadır. 

Analitik Düşünme: Bütünün parçalarına ayrılması, onların yeniden tanımlanması ve 
sınıflandırılmasına yönelik işlemleri kapsamaktadır. Çözümlemeye dayalı bir düşünme biçimidir. 
Doğası gereği somut sorunlar küçük parçalara ayrılmakta ve parçaların özelliklerinden hareketle 
bilgiler toplanmaktadır. Bunlar birleştirilerek bütüne ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bilgiler ve olaylar 
arasında bağ kurulmakta, aralarındaki temel ilişkileri tanımlanmakta ve karmaşık ilişkiler 
incelenmektedir. 

Sistemli Düşünme: Bu düşünme çeşitli ögeler ve aralarındaki ilişkileri içeren karmaşık bir bakış 
açısını içermektedir. Sistemli düşünme demek bilinçli düşünme demektir. Sistemli düşünmek için bir 
amacın olması gerekmektedir. Bu düşünmede bilinenlerden yola çıkılarak, bilinmeyene ulaşmak ve 
mantıklı işlemlerle onu açıklığa kavuşturmak hedeflenmektedir. Zihnimizi serbest bıraktığımızda 
genellikle amaçsız ve gelişigüzel düşünceler bizi esir almaktadır. Bu durumdan kurtulmak için 
zihnimizi disiplin altına almak gerekmektedir. Bunun için zihindeki düşünceler istekli ve bilinçli olarak 
belli bir amaç doğrultusunda tutulur, her sapmada tekrar aynı yöne sevk edilirse, sistemli düşünme 
başlamış olmaktadır (Saint-Onge, 1992). Bu işlemlerin giderek alışkanlık haline getirilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmalar başlangıçta zor olmakta ve bireyde zihinsel yorgunluk meydana 
getirmektedir. Ancak ileri aşamalarda sistemli düşünme kişiye büyük kazançlar sağlamaktadır. 

Yaratıcı Düşünme: Buluşçu, yenilikçi, sorunlara yeni ve farklı çözümler üreten, özgün 
düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünme biçimidir. Genellikle esnek, akıcı, özgün, 
alışılmışın dışında düşünmedir. Yeni fikirler ve olasılıklar üretmeye, birden fazla doğru yanıta 
ulaşmaya olanak tanımaktadır. Yeni düşünce üretilmesinde 4 temel aşama üzerinde durulmaktadır. 
Bunlar hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve değerlendirme olarak sıralanmaktadır. Bunların ilk ikisi 
gelişme, son ikisi uygulamayı içermektedir. Gelişim aşamasında yeni fikirler oluşturulmakta ve 
düzenlenmektedir. Buna “yaratıcı düşünme” denilmektedir (Güneş, 2012). Uygulama aşamasında ise 
yeni fikirler değerlendirilmekte ve yürürlüğe konulmaktadır. Buna da “eleştirel düşünme” adı 
verilmektedir. 

Eleştirel düşünme: Eleştirel düşünme bir düşünceyi geliştirmek amacıyla inceleme ve 
değerlendirme çalışmalarıdır. Bilgileri değerlendiren bir düşünmedir. Herkes düşünür. Düşünme doğal 
bir durumdur. Ancak çoğu düşüncemiz kendi haline bırakılmış, amaçtan uzak, kısmi ve bozulmuş, basit 
düzeyde ve yeterli bilgiden uzaktır. Eleştirel düşünme sorgulayıcı bir yaklaşımla olayları ve durumları 
ele alan, yorum yapma, karar verme ve değerlendirme becerilerini içeren bir düşünme türüdür. 
Eleştirel düşünme bireyin kendini yönetme, kendini kontrol etme ve düzeltme işlemlerini 
kapsamaktadır. Yani öz değerlendirme, öz düzenleme yapılmaktadır.  Bu düşünme etkili konuşma, 
iletişim ve sosyal ilişkileri geliştirmede bireye büyük katkı sağlamaktadır (Paul & Elder, 2008). 
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Yansıtıcı Düşünme: John Dewey 19 yy. başında, öğrencilerin okulda öğrendiklerini yaşama 
yansıtmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Okullarda öğrencilere yardım etmenin en iyi yolunun 
yansıtıcı düşünmeyi öğretmek olduğunu ifade etmiştir (Dewey,2004). Yansıtıcı düşünme, çeşitli 
hipotezler oluşturma, bunlar üzerinde çalışma ve test etme, tümevarım yoluyla veri toplama ve 
tümdengelim yoluyla sonuçlara ulaşmayı içeren bir düşünme türüdür. Bireye sorunlara çözüm üretme 
ve sağlıklı kararlar verme sürecinde yardımcı olmaktadır. Öğrencinin aktif olarak katıldığı eğitim 
ortamından kendi deneyimleriyle bilgiler edinmesini, bu bilgileri paylaşmasını ve yeni durumlarda 
kullanılmasını kolaylaştırmaktadır (Güneş,2012). Bu düşünmede geçmiş yaşantılardan ders çıkarma ve 
bunları yeni durumlarda uygulama söz konusu olmaktadır. 

Üst Düzey Düşünme: Bireyin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması, bunları izlemesi, 
düşünme süreçlerini kontrol etmesi ve iyileştirmesini içeren düşünme türüdür. Düşünme üzerine 
düşünme, nasıl düşündüğünü izleme işlemlerini kapsamaktadır. Bireyin kendi zihinsel süreçlerinin nasıl 
işlediğini anlayarak bu süreçleri denetim altına alması ve daha nitelikli bir öğrenme için bu süreçleri 
yeniden düzenleyerek daha etkili bir biçimde kullanabilmesini amaçlamaktadır (De La 
Garanderie,1990). 

Altı Şapkalı Düşünme: Bu düşünme De Bono (1987) tarafından geliştirilmiştir. Ancak sonraki 
yıllarda bazı araştırmacılar bunu “Altı ayakkabılı düşünme, altı çantalı düşünme, altı şemsiyeli 
düşünme” gibi türlerini oluşturmuştur. Ancak hepsi aynı içeriktedir. Düşünme eğitimine öncülük eden 
De Bono’ya göre bireyler genellikle altı tip düşünce biçimini kullanmaktadır. Bunlar altı renk şapkayla 
ilişkilendirildiği için ‘Altı Şapkalı Düşünme’ denilmektedir. İnsanların yaygın kullandıkları düşünme 
biçimleri şu şekilde sıralanmaktadır.  

 -Beyaz şapka; beyaz tarafsız ve objektiftir. Bu şapka objektif olgular ve rakamlarla ilgilidir.          

 -Kırmızı şapka; öfke, tutku ve duyguyu çağrıştırır, duygusal bir bakış açısı verir.  

 -Siyah şapka; siyah karamsar, olumsuz ve kötümser düşüncelerle ilgilidir. 

 - Sarı şapka; sarı güneş gibi aydınlık ve olumludur. İyimser umutlu ve olumlu düşünmedir.       

 -Yeşil şapka; bereket ve verimli büyüme demektir. Yaratıcılık ve yeni fikirlerle ilgilidir.     

 -Mavi şapka; mavi serinkanlılığı temsil eder ve her şeyin üstündeki gökyüzünün rengidir.       

  De Bono bu altı renk şapkayı kullanarak düşünme biçimlerini ve becerilerini geliştirmeye, doğru 
düşünmeyi öğrenmeye dikkat çekmektedir (De Bono,1987). 

Klinik Düşünme: Sağlıkçıların görev sırasında sık kullandıkları düşünme türleridir. Bunlara “klinik 
düşünme” denilmekte ve beş tip düşünmeyi içermektedir. Klinik düşünme türleri süreçsel, 
etkileşimsel, koşulsal, öyküsel ve yararcı düşünme olarak sıralanmaktadır. Bu düşünme biçimleri 
hastalıkları teşhis ve tedavide etkili olmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır (Casimiro & 
Tremblay, 2009): 

• Süreçsel düşünme, olayların akışına ve aşamalara göre düşünmedir. Örneğin bir olayın akışına 
göre düşünme, olayın giriş, gelişme ve sonucu gibi.  

• Etkileşimsel düşünme, karşılıklı etkileşme, kullanılan dil, amaç ve niyetleri belirleme ve 
birleştirmeyi içeren düşünmedir.  

• Koşulsal düşünme, şimdiki verilerden hareketle kişinin gelecekteki durumunu tahmin etmeyi 
içeren düşünmedir. Süreçsel ve etkileşimsel düşünmeyle birlikte başarılı olmakta ve deneyim 
gerektirmektedir. 

• Öyküsel düşünme, kişinin geçmişine, yaşadıklarına, hikâyesini anlatmasına, çevresindekileri 
ve sosyal durumunu tanımaya dayalı düşünmedir. Yukarıdaki üç düşünme biçimini de kapsamaktadır. 

• Yararcı düşünme, kişi için yaralı olanları, iş çevresini, kişisel bilgileri ve yeteneklerini 
değerlerini, sosyal ve ekonomik durumunu dikkate alan düşünme biçimidir (Casimiro & Tremblay, 
2009).  

Görüldüğü gibi uygulamada çeşitli düşünme türleri vardır. Bunların hepsini düşünme eğitimi 
programında vermek ve öğretmek mümkün değildir.  
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3.Düşünme Öğretimi 

Düşünme eğitimin temelini oluşturmaktadır. Okulun ilk ve en önemli görevi olmaktadır. Bu görev 
karmaşık süreç ve becerileri içermektedir. Sürekli çalışmalarla geliştirilmektedir.  Düşünüyorum ya da 
düşünmüyorum gibi basit bir işlem değildir. Bu nedenle öğrencilere sistemli olarak öğretilmelidir. 
Düşünme, kapsamı, karmaşıklığı, düzeyine veya konuya bakılmaksızın herkese zorunlu olarak 
öğretilmesi gerekli bir beceridir. Bu becerileri geliştirmek için önce temel becerilerin kazandırılması 
gerekmektedir. Ardından üst düzey düşünmenin temeli olan üst bilişsel becerilerin geliştirilmesine 
ağırlık verilmelidir. Bu süreçte düşünme teknikleri de öğretilmelidir. Teknikler farklı adlarla sunulmuş 
olsalar da birbiriyle bağlantılı olduğu ve bunları gerçekte ayırmanın zor olduğu unutulmamalıdır. 
Öğretim sürecinde “düşünme becerilerinin geliştirilmesine odaklanan bir öğretim yaklaşımı” 
benimsenmelidir.  

Düşünme öğretiminin amacı öğrencilere düşünme ile ilgili temel bilgi, beceri ve teknikleri 
kazandırmak, bilişsel süreçlerini zenginleştirmek ve yeni düşünme modelleri geliştirmektir. Böylece 
içinde yaşadıkları dünyayı daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Düşünme, bilgileri anlama, öğrenme, 
sorgulama, karar verme, sorun çözme gibi bir dizi zihinsel işlemi gerektirmektedir. Bu süreçte dikkat, 
hızlı bellek, planlama gibi bilişsel süreç işlemleri önemli olmaktadır. Düşünme öğretiminde bireyin ön 
bilgileri, yaşadıkları, dünya hakkındaki bilgileri ve üst düzey düşünme becerileri de önemli olmaktadır. 
Bu işlemler birleştirilerek zihinde yeni düşünme modelleri oluşturulmaktadır. Böylece öğrencilerin 
hayat boyu öğrenmeleri ve yaşamlarına yön vermeleri amaçlanmaktadır. 

Titiz, açık ve net düşünmenin önemi büyüktür. Bu düşünme süreci sadece bilgi edinmenin bir yan 
ürünü değildir.  Yani düşünme becerileri kendiliğinden gelişmemekte ve bir konuyu çalışmanın yan 
ürünü olmamaktadır (Beyer, 1987). Kendiliğinden olan düşünme işlemi genellikle çok verimli değildir. 
Bu tür düşünmede çok sayıda önyargı görülmektedir. Özellikle temel bilgilere duyarsız olma, hatalı 
ilişkiler kurma, karşıt görüşleri dikkate almama, kişinin tahminlerini doğrulama eğilimi, olgular ve 
nedenler arasındaki karışıklık, kişinin kendi görüşlerini objektif olarak değerlendirememesi gibi. Bu 
nedenle Nickerson (1988) ‘a göre düşünme öğretiminin önemli amaçlarından biri öğrencilerin düşünme 
becerilerini geliştirerek çeşitli önyargılara da karşı korumak olmaktadır (Nickerson,1988; Saint-Onge, 
1992). 

Beyer’e göre öğrencilerde temel düşünme becerilerini geliştirmek için merak, şüphecilik, 
hoşgörü, gerçeğe saygı gibi hususlara dikkat edilmelidir. Nickerson’a göre zihinsel bir tutum 
geliştirmek için farklı görüşlere saygı duymak, harekete geçmeden önce düşünmek, yeterli bilgi 
toplamak gibi çalışmalar önemli olmaktadır (Nickerson,1988; Romano,1992). Ayrıca yeni sorulara 
meraklı olma, yansıtıcı olma eğilimi, iddiaların gerekçelerle veya kanıtlarla desteklenmesi, farklı 
seçenekleri öngörmek için esnek olma gibi eğilimler de vurgulanmaktadır. 

Bu sınıflamalardan hareketle düşünme öğretiminde uygulanacak içerik dört boyutta ele 
alınmaktadır. Bunlar bilgiler, beceriler, bilişsel süreçler ve teknikler olmaktadır. 

Bilgiler: Düşünme için gerekli temel bilgiler, genel bilgiler, dünya ile ilgili bilgiler vb. olmaktadır. 
Öğrenci içinde yaşadığı dünyayı anlamak ve zihninde yeni düşünme modelleri geliştirmek için bütün 
bu bilgileri kullanmaktadır. Düşünme için iki tür bilgi önemli olmaktadır. Birincisi çeşitli zihinsel 
işlemlerin yürütüldüğü temel materyali oluşturan konu veya alan hakkındaki bilgilerdir. İkincisi ise 
düşünme ile ilgili süreç, beceri ve teknik bilgileri olmaktadır (Beyer, 1987). Düşünme sürecinde 
bilginin önemi küçümsenmemelidir. Bir alanda zengin bilgi birikimine sahip bireyler yeterince bilgili 
olmayanlara göre daha etkili düşünmektedirler.               

Beceriler: Düşünme sırasında çeşitli beceriler uygulanmaktadır. Bunlar temel beceriler, düşünme 
modeli oluşturma becerileri ve düşünmeyi geliştirme becerileri gibi sıralanmaktadır. Örneğin tahmin, 
çıkarım yapma, değerlendirme, analiz-sentez yapma, düzenleme, tümevarım-tümden gelim, üst 
bilişsel beceriler, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gibi. 

Bilişsel süreçler: Bunlar dikkat, hızlı bellek, bilgiyi işleme, yürütücü süreçler, anlama gibi 
sıralanmaktadır. Dikkat, düşünme etkinliğinin niteliği için zorunlu olmaktadır. Hızlı bellek ve yürütücü 
süreçler ise düşünme modeli oluşturmak için gereklidir. Ayrıca sorun çözme, karar verme, eleştirel 
düşünme, yaratıcı düşünme gibi süreçler olmaktadır. 
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Düşüme teknikleri: Bunlar düşünme süreç ve becerilerini geliştiren teknikleridir. Sorun çözme, 
karar verme gibi karmaşık düşünme ile ilgili işlemleri yürütmektedir. 

Düşünme öğretim programlarında bu dört boyuttaki bilgi, beceri, bilişsel süreç ve tekniklere 
mutlaka yer verilmektedir. Öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye çalışılmaktadır.   

4. Öğretim Modelleri 

Eski çağlardan günümüze kadar düşünme becerilerini geliştirmek için çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra bilim insanları ve öğretmenler düşünme eğitimine yoğun 
ilgi göstermiş ve çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu çeşitli modeller geliştirilmiştir. 
Bunlar becerilerin doğrudan öğretimi, tekniklerin açıklamalı öğretimi gibi olmaktadır. Bu modellerde 
düşünme ile ilgili temel bilgiler, düşünme süreçleri, becerileri, kullanılacak teknikler ve uygulamalar 
ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu modeller aşağıda özet olarak verilmektedir. 

4.1.Dolaylı Öğretim Modeli 

Dolaylı öğretim modeli eski bir modeldir. Bu modele göre düşünme becerilerini geliştirmek için 
özel bir ders vermeye gerek görülmemiştir. Düşünme becerilerin mevcut ders programlarındaki 
konularla geliştirileceği, bilgi ile düşünmenin farklı olmadığı, birlikte öğretilmesi gerektiği öne 
sürülmüştür. Bu anlayıştan hareketle dolaylı öğretim modelinde öğrencilerin düşünme becerileri 
çeşitli derslerde dolaylı yollarla geliştirilmeye çalışılmıştır.   Uzun yıllar yürütülen uygulamalardan 
yeterli sonuç alınamaması üzerine araştırmacılar, “Düşünme öğrenilir mi? Düşünme becerileri öğretilir 
mi? Düşünme becerilerini geliştirmek nasıl bir eğitim gereklidir?” gibi sorulara cevap aramışlardır. 
Yapılan araştırma ve uygulamalar sonucunda düşünme eğitimi konusunda önemli bulgulara 
ulaşılmıştır. Günümüz eğitim anlayışına göre düşünme, öğrenme, iletişim kurma, etkileşme ve dış 
dünyayla bütünleşmenin en önemli aracı olmaktadır (Boileau, 2002; Güneş,2013; Kirady, 2000). Bu 
nedenle çoğu ülkenin eğitim sisteminde düşünme öğretimi bağımsız bir ders olarak alınmakta, 
düşünme becerileri çeşitli yöntem ve tekniklerle öğretilmektedir. 

4.2.Doğrudan Öğretim Modeli 

Bu modelin amacı öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, zihinsel süreçlerini 
zenginleştirmek ve düşünme tekniklerini öğretmektir. Öğrenciler düşünme sırasında kendine özgü 
yöntem ve teknikler kullanmaktadırlar. Bunlar doğrudan eğitimle geliştirilebilir, değiştirilebilir ve 
öğrencilere yeni düşünme teknikleri öğretilebilir. Bu amaçla doğrudan öğretim modelinde önce 
öğrencilere düşünme becerileri ve teknikleri hakkında açıklayıcı bilgiler verilmektedir. Ardından 
modelleme, örneklendirme, doğrudan açıklama, iş birlikli öğrenme, farklı düşünme becerilerini 
gösterme gibi etkinliklerle öğrencilere düşünme becerileri doğrudan öğretilmektedir. Öğretilecek her 
becerinin ayrıntılı bir sunumu yapılmakta, çeşitli örneklerle gösterilmektedir. Öğretmen, öğretilecek 
becerinin işlevini göstermek için kendi düşünme biçiminden yararlanmaktadır. Öğretimin her 
aşamasında beceriler çeşitli etkinlikle birlikte verilmektedir. Öğrencilerin eğitim sürecine pasif değil 
aktif katılmasına dikkat edilmekte, sık sık uygulama yapılmakta ve hemen dönüt verilmektedir 
(Güneş,2015). 

4.3.Tekniklerin Açıklamalı Öğretimi 

Bu modele göre öğrencinin düşünme becerilerini geliştirmek için öğretilecek teknikler ve 
yapılacak işlemler iyi açıklanmalıdır. Öğretmen düşünme tekniklerinin ne olduğu, işlevi ve nasıl 
uygulanacağı hakkında öğrencilere gerekli bilgileri sunmalıdır. Bu uygulamanın amacı hem düşünme 
tekniklerini geliştirmek hem de iyi uygulanmasını sağlamaktır. Örneğin üst düzey sorular sorma, 
düşündürücü cevaplar verme, tartışma, düşünceleri değerlendirme gibi. Düşünme tekniklerini 
açıklamak için çeşitli sorular sorulmaktadır. Bu sorularla düşünme tekniklerinin öğrenilmesi, düşünme 
süreçlerinin bilinçli yürütülmesi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Genellikle “Ne? Niçin? 
Ne Zaman? Nasıl” gibi sorulardan yararlanılmaktadır. Öğretim sürecinde her tekniğin açıklamalı 
sunumu yapılmakta ve bazı sorulara dikkat edilmektedir. Bunlar; 

Ne: Bir teknik verme, bu tekniği açıklama veya tanımlama, 

Niçin: Tekniğin önemini açıklama, yararlanılacak teknikleri belirleme, 

Nasıl: Tekniğin nasıl uygulanacağını açıklama, aşamalarını ve süreçlerini gösterme,  

Ne zaman: Tekniğin uygulanma zamanını ve nasıl değerlendirileceğini açıklama, 
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Netleştirme: Beceri ile teknik arasındaki farkı açıklama, olmaktadır (Güneş, 2015). 

Öğretmen öğrencilere çeşitli ipuçları vererek, hatırlatmalar yaparak öğrendikleri teknikleri 
geliştirmeleri konusunda rehberlik etmelidir. Küçük gruplarla işbirlikli çalışmalara ve sorgulama 
yöntemini kullanmaya ağırlık verilmelidir. Bu çalışmalar öğrencilerin teknikleri daha iyi öğrenmelerine 
ve uygulamalarına katkı sağlamaktadır. 

5.Ülkemizdeki Uygulamalar  

Ülkemizde son yıllarda yapılandırıcı yaklaşıma dayalı geliştirilen ilk ve ortaokul programlarında 
düşünme becerilerini geliştirmeye önem verilmiştir. Hatta düşünme öğretimi bağımsız bir ders olarak 
konulmuş ve programı hazırlanmıştır. Programda eğitim sürecinde yararlanılacak teknikler uygulamalı 
olarak gösterilmiştir. Ancak öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirmek için bu çalışmalar 
yeterli olmamaktadır. Öncelikle mevcut düşünme eğitim programı günümüz model ve tekniklere göre 
yeniden geliştirilmelidir. Bu ders seçmeli değil her düzeyde zorunlu olmalıdır. Programda, sıralama, 
sınıflama, ilişki kurma, sentez yapma, değerlendirme gibi temel becerileri geliştirmeye öncelik 
verilmelidir. Ardından düşünme teknikleri öğretilmeli ve üst düzey düşünmeye geçilmelidir. Sınıflarda 
düşünme teşvik edilmeli, dersi yavaşlattığı, dolayısıyla programın gerisinde kalındığı gerekçeleriyle 
düşünme etkinliklerinden taviz verilmemelidir. Düşünme becerilerini geliştirici teknikler ve etkinlikler 
bütün derslere yayılmalıdır. Düşünme becerilerini ölçme ve değerlendirmeye izin veren ölçme 
değerlendirme sistemi uygulanmalıdır. Bu konuda başta öğretmenlerimiz olmak üzere bütün 
eğitimciler gerekli özeni göstermeli ve üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Dileğimiz okul 
öncesinden üniversiteye kadar üst düzeyde düşünme becerileri gelişmiş, sorgulayan ve sorun çözen 
bireylerin yetiştirilmesidir.  
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Özet: Koronavirüs (Covid-19) Salgını ile uzaktan eğitim sürecine geçilmiş olsa da rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetleri devam etmiştir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimli bir şekilde devam etmesinde psikolojik 
danışman, öğretmenler, veliler ve öğrenciler kadar okul yöneticilerine de sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle 
araştırmanın amacı okul yöneticilerinin Covid-19 sürecinde öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmede karşılaştıkları bazı 
sorunları tespit edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda okul yöneticilerinin, uzaktan eğitimde rehberlik hizmetlerinin 
yürütülmesinde karşılaştıkları sorunları, kendi öznel durumlarında nasıl deneyimlediklerini betimlenmesi için 
araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020 – 2021 
eğitim öğretim yılında Milli eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapmakta olan gönüllü 24 okul yöneticisi 
oluşturmaktadır. Örneklemin oluşturulmasında kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmış ve verilerin 
toplanmasında araştırmacılar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen sorular çevrimiçi olarak 
uygulanmıştır.  Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 12 okul yöneticisinin 
Koronavirüs (Covid-19) Salgını sürecinde öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmede hiçbir sorunla karşılaşmadığı 
görülmüştür. Bunun yanında diğer 12 okul yöneticisinin Koronavirüs (Covid-19) Salgını sürecinde öğrenci rehberlik 
hizmetlerini yürütmede bazı sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür. Karşılaşılan bu sorunlar; uzaktan eğitim, aile 
ilgisizliği/bilinçsizliği, iletişim sorunları, maddi imkansızlık ve alt yapı eksikliği, psikolojik danışman/rehber öğretmen 
olmayışından kaynaklanmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin maddi imkansızlıkları da göz önünde 
bulundurularak internet alt yapısı ve teknolojik alet yetersizliği gibi sorunlar çözülebilir. Öğrenci ve veliler ile sürekli 
iletişim halinde kalmaya daha da özen gösterilebilir. Öğrenci velilerinin bilinçlenmesi için çeşitli etkinlikler 

düzenlenebilir. 

Anahtar Sözcükler: COVİD-19, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, Okul Yöneticisi. 

Some Problems faced by Primary School Administrators in Carrying 

out Psychological Counseling and Guidance Services during the 

COVID-19 Pandemic 

Abstract: Although the distance education process was started with the Coronavirus (COVİD-19) Epidemic, 
Guidance and psychological counseling services were continued.School administrators have responsibilities as well as 
counselors, teachers, parents and students for the efficient continuation of guidance and psychological counseling 
services. Therefore, the purpose of the study is to identify some problems encountered by school administrators in 
conducting student counseling services during the Covid-19. For this purpose, a case study, one of the qualitative 
research designs, was used to describe how school administrators experience the problems they encounter in the 
conduct of guidance services in distance education in their own subjective situations. The volunteer participants consist 
of 24 school administrators working in primary schools affiliated to the Ministry of National Education in the 2020-2021 
academic year. The convenience sampling method was benefitted and the questions developed by the researchers in 
line with the expert opinions were applied online in the collection of data. The obtained data were analyzed by content 
analysis technique. As a result of the research, it was observed  that 12 school administrators did not encounter any 
problems in carrying out student guidance services during the Coronavirus (COVİD-19) Epidemic. However, it was 
observed that 12 other school administrators faced some problems in carrying out student guidance services during the 
Coronavirus (COVİD-19) Epidemic. The reasons for these problems are; distance education, family 
indifference/unconsciousness, communication problems, financial impossibility and lack of infrastructure, lack of 
psychological counselor/guidance teacher. In line with these results, problems such as the lack of internet 
infrastructure and technological equipment can be solved by considering the financial impossibilities of the students. 
More care can be taken to stay in constant communication with students and parents. Various activities can be organized 
to raise awareness of students' parents. 

Keywords: COVID-19, Psychological Counseling and Guidance Services, School Administrator.  
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1. Giriş 

Salgın bir bölgeden başlayarak giderek genişleyen, sınırları ve kıtaları aşabilen bulaşıcı hastalıktır. 
Çin’de 2019 aralık ayında başlayan Koronavirüs (COVID-19) hastalığı 2020 yılının ocak ayında salgın 
olarak ilan edilmiştir. Koronavirüs (COVID-19) salgınınında vaka görülen dünya ülkelerinde eğitim-
öğretime ara verilmiştir. Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle birlikte alınan tedbir önlemleri 
kapsamında eğitim ve öğretime geçici bir süre ara verilmiştir. Bu süre içerisinde öğrencilerin 
eğitimden uzak kalmamaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini 
kapsayan uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir (Başaran, Doğan, Karaoğlu ve Şahin, 2020).  

Okulda yapılan eğitime ara verilmesiyle birlikte oluşan yeni düzene uyum sağlamada Rehberlik 
ve Psikolojik Danışma Hizmetleri açısından da bazı olumsuzlukların yaşanıldığı düşünülmektedir. 

Kepçeoğlu (1994) rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini bireyin kendini anlayıp, sorunlarını 
çözmesi, kapasitesini geliştirmesi, mantıklı kararlar almasını, çevresine uyum sağlaması ve böylece 
kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardım olarak tanımlamaktadır.  

Kaya, (2016) ise eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini eğitim gören öğrencinin 
kendini tanıması, kendi özelliklerinin farkına varması ve gerçekçi kararlar alabilmesi, karşılaştığı 
problemlere çözüm getirip çevresine uyum sağlayabilmesi için yerine getirilen profesyonel hizmet 
olarak tanımlamaktadır.  

İlkokul Kademesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Öğrencinin okula uyum 
sağlaması, eğitim ortamlarına ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi, öğrenmeyi öğrenme 
ve öğrendiklerini aktarmaya yönelik bilişsel beceriler kazanması, kendini tanıması, özgüven 
geliştirmesi, duyguları tanıma ve ifade etme, arkadaş edinme, problem çözme gibi becerileri 
kazanması amacıyla yürütülür (Resmi Gazete, 2020). 

Okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri okul psikolojik danışmanı 
(rehberlik öğretmeni) tarafından yürütülmektedir. Ama bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 
için okuldaki diğer personelden yardım ve destek alınmalıdır. Psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmetlerinin yürütülmesinde psikolojik danışmana destek olan kaynaklar okul idaresi, sınıf ve branş 
öğretmenleri ve ebeveynlerdir (Kaya, 2016). 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkili ve verimli olabilmesi, amaca ulaşabilmesi 
için işbirliği ve ortak bir rehberlik anlayışı içinde sunulması gerekmektedir. Okuldaki hizmetlerin 
sunulmasında psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, okul müdürü ve müdür yardımcıları ile 
diğer branş öğretmenlerinin desteği de olmalıdır. Aktif bir biçimde rehberlik çalışmalarının içinde olan 
okul yöneticileri rehberlik hizmetleri alanında yetişmiş uzmanlar değildir ancak rehberlik 
hizmetlerindeki görev ve sorumlulukları ilgili yönetmelikte açıklanmıştır (Can, 2002). 

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2020) göre 
eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdür yardımcısının rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetleriyle ilgili görevlerinden bazıları şunlardır;  

Eğitim kurumu müdürü: Hizmetleri yürütmede birinci dereceden sorumlu kişidir. Hizmetlerin verimli 
bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan fiziki şartları, çalışma ortamını ve kullanılacak olan araç gereci 
temin eder. Hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için psikolojik danışman/rehber öğretmen, 
sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlar. Rehberlik 
ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu başkanıdır. Okul rehberlik ve psikolojik danışma 
programının hazırlanmasını sağlayıcıdır.  

Eğitim kurumu müdür yardımcıları: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun 
toplantılarına katılmak. Hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için öğrencilere ait başarı durumu, 
devam durumları, belge ve bilgileri rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle paylaşmak. Hizmetlerle 
ilgili eğitim kurumu müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak. 

Bu bilgiler ışığında araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin Koronavirüs (Covid-19) Salgını 
sürecinde öğrenci rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmede karşılaştığı bazı sorunları 
(Bu araştırma sonucunda okul yöneticilerinin şu sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür; uzaktan eğitim, 
aile ilgisizliği/bilinçsizliği, iletişim sorunları, maddi imkânsızlık ve alt yapı eksikliği, psikolojik 
danışman/rehber öğretmenin olmayışı.) belirlemektir. Araştırmada bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 
sorulara cevap aranmaktadır:  
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• Okul yöneticilerinin Koronavirüs (Covid-19) Salgını sürecinde rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerini yürütmede karşılaştığı sorunlar var mıdır? 

• Okul yöneticilerinin Koronavirüs (Covid-19) Salgını sürecinde rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerini yürütmede karşılaştığı bazı sorunlar nelerdir?  

2. Yöntem 

İlkokul yöneticilerinin, uzaktan eğitimde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaştıkları 
sorunları, kendi okullarında nasıl deneyimlediklerini betimlenmesi için araştırmada nitel araştırma 
desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır.  Gall, Borg ve Gall’a (2000) göre bir olayı 
değerlendirebilmek, olayla ilgili açıklamalar geliştirebilmek, olayı meydana getiren detayları 
tanımlayabilmek ve görebilmek için yapılan araştırmalara durum çalışması denir (Akt. Büyüköztürk ve 
diğerleri, 2016). 

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapmakta olan gönüllü 24 okul yöneticisi oluşturmaktadır. 
Örneklemin oluşturulmasında kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların 
demografik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1 
Çalışma Grubuna Katılan İlkokul Yöneticilerinin Demografik Bilgileri              

 Kişi Sayısı % 

Cinsiyet Kadın 7 29,62 

Erkek 17 70,83 

Okul Yöneticiliği Deneyimi 
(Yılı) 

5 yıl ve altı 15 62,50 

6-10 yıl 5 20,83 

11-15 yıl 1 4,16 

16-20 yıl 2 8,32 

21 yıl ve üstü 1 4,16 

Okul Yöneticiliği Göreviniz Müdür 10 41,66 

Müdür yardımcısı 9 37,50 

Müdür yetkili öğretmen 5 20,83 

Görev Yaptığınız İl Ağrı 1 4,16 

Ankara 5 20,83 

Çankırı 1 4,16 

Diyarbakır 1 4,16 

Düzce 1 4,16 

Antep 3 12,50 

Konya 1 4,16 

Manisa 1 4,16 

Muğla 3 12,50 

Ordu 3 12,50 

Siirt 1 4,16 

Urfa 3 12,50 

2.2. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formu hazırlanmadan önce ilgili literatür taraması yapılmıştır. Görüşme formu geliştirilme 
aşamasından itibaren ilgili uzman görüşleri alınarak iyileştirilmiş ve son haliyle Google Formlar 
üzerinden uygulanmıştır. Araştırmacılar katılımcıların bir kısmını şahsen tanımaktadır; bir kısmına ise 
tanıdığı öğretmenler vasıtası ile sosyal medya üzerinden ulaşmıştır. Görüşme formuna verilen 
cevapların samimi ve gerçeği yansıttığı varsayılmıştır. 

2.3. Verilerin Çözümü ve Yorumu 

Verilerin çözümü aşamasında görüşme formuna verilen cevaplar araştırmacı tarafından içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Verilerin çözümlenmesi aşamasında her bir okul yöneticisine Y1, Y2, Y3, 
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…, Y24 kodları verilmiştir. Elde edilen veriler sayısallaştırılarak frekans olarak elde edilmiştir. 
Doğrudan alıntılarla belirlenen temalar desteklenmiştir.  

3. Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın problemlerine uygun olarak elde edilen bulgular tablolar halinde verilip 
yorumlanmıştır. 

Tablo 2 
Okul Yöneticilerinin Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sürecinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Hizmetlerini Yürütmede Sorun Yaşama/Yaşamama Durumları        

Temalar Kodlar Kişi sayısı 

Evet, sorun yaşadım. Y2, Y3, Y8, Y9, Y10, Y11, 
Y13, Y15, Y17, Y18, Y19, 

Y20 

12 

Hayır, sorun yaşamadım. Y1, Y4, Y5, Y6, Y7, Y12, 
Y14, Y16, Y21, Y22, Y23, 

Y24 

12 

Tablo 2’ de verilen veriler incelendiğinde 12 okul yöneticisinin Koronavirüs (Covid-19) Salgını 
sürecinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmede sorunlarla karşılaştığı 
görülmektedir. Diğer 12 okul yöneticisinin ise herhangi bir sorunla karşılaşmadığı görülmektedir. Sorun 
yaşayan okul yöneticilerinin yaşadıkları sorunların neler olduğu Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3  

Okul Yöneticilerinin Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sürecinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Hizmetlerini Yürütmede Karşılaştığı Bazı Sorunlar 

Temalar Kodlar Kişi Sayısı 

Uzaktan Eğitim Y9, Y13, Y17, Y19 4 

Aile İlgisizliği/Bilinçsizliği Y2, Y8, Y16, Y18 4 

 

 

İletişim Sorunları 

Veliye Ulaşmada 
Sorun 

Y8 1 

Öğrenciye 
Ulaşmada Sorun 

Y20 1 

Konuşulan Dil 
Farklılığı 

Y11 1 

Maddi İmkânsızlık ve Alt Yapı Eksikliği Y10, Y15, Y18 3 

Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen) 
Olmayışı 

Y3, Y18 2 

Tablo 3, Koronavirüs (Covid-19) Salgını sürecinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini 
yürütmede sorun yaşayan 12 okul yöneticisinin verdiği cevaplar doğrultusunda 5 tema altında analiz 
edilmiştir. Bu temalar okul yöneticilerinin verdikleri cevaplar doğrultusunda oluşturulmuştur ve her 
bir tema verilen cevaplar doğrultusunda aşağıda açıklanmıştır. 

a. Uzaktan Eğitim 

Tablo 3’ te verilen veriler incelendiğinde 4 okul yöneticisi uzaktan eğitimden kaynaklı sorunlar 
yaşadıklarını şu şekilde ifade etmektedirler: 
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“Rehberlik servisinin yüz yüze vermesinin daha faydalı olacağı öngörülen eğitimlerin aksaması söz 
konusu (Y9).” 

“Rehberlik çalışmaları daha çok yüz yüze yapıldığı zaman anlam kazanır elbette ancak salgın süreci 
her konuda olduğu gibi rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde zor bir süreç (Y13).” 

“Yüz yüze eğitimde iletişim daha etkili (Y17).” 

“Bu konuda çok büyük sorun yaşamasak da yüz yüze durumda daha kısa sürede çözüme kavuşacak 
sorunlar bazen çok uzun zamanlar aldı (Y19).” 

Verilen cevaplar uzaktan eğitimle yapılan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yüz yüze 
eğitimdeki kadar verimli olmadığından söz etmekte. 

b. Aile İlgisizliği/Bilinçsizliği 

Tablo 3’ te verilen veriler incelendiğinde 4 okul yöneticisi aile ilgisizliği/bilinçsizliği kaynaklı sorunlar 
yaşadıklarını şu şekilde ifade etmektedirler. 

“Veliler ilgisiz. Öğrencilerin yaşadığı sorunları çözmek için destek oluyoruz(Y2).” 

“Aileler çok ilgisiz (Y8).” 

“Velilerin ilgisizliği (Y16).” 

“Bilinçli ailelerimiz yok denecek kadar az (Y18).” 

c. İletişim Sorunları  

Tablo 3’ te verilen veriler incelendiğinde 3 okul yöneticisi iletişimle ilgili sorunlar yaşadıklarını şu 
şekilde ifade etmektedirler.  

“Çok rahat iletişim kuramıyoruz çünkü öğrenciler iletişim araçlarına ulaşmakta çeşitli sıkıntılar 
yaşayabiliyoruz (Y8).” 

“Velilere ulaşmada sorun yaşıyoruz. Suriyeli öğrencilerle dil problemi yaşıyoruz (Y11).” 

“Sorun yaşanıyor, öğrenciye ulaşmada sorun var (Y20).” 

Verilen cevaplar doğrultusunda Koronavirüs (Covid-19) Salgını sürecinde okul yöneticilerinin rehberlik 
ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütürken veli ve öğrenciye ulaşmada sorun yaşadıkları gibi 
konuşulan dil farklılığından kaynaklanan sorunlarla da karşılaştığı görülmektedir. 

d. Maddi İmkânsızlık ve Alt Yapı Eksikliği 

Tablo 3’ te verilen veriler incelendiğinde 3 okul yöneticisi maddi imkânsızlık ve alt yapı kaynaklı 
sorunlar yaşadıklarını şu şekilde ifade etmektedirler. 

“Taşra okulu olduğumuz için maddi imkansızlıklar ve teknik alt yapı yetersizlikleri sebebiyle eğitim-
öğretime yönelik sıkıntılar yaşıyoruz (Y10).” 

“Veli kaynaklı maddi yetersizlik (Y15).” 

“Köy okulu olduğu için materyal ve internet problemi mevcut (Y18).” 

Verilen cevaplar doğrultusunda Koronavirüs (Covid-19) Salgını sürecinde okul yöneticileri rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerini yürütürken internet alt yapısının olmamasından, materyal 
eksikliğinden, okulun ve velilerin maddi yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlarla karşılaştıklarını 
dile getirmişlerdir. 

e. Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Olmayışı 

Tablo 3’ te verilen veriler incelendiğinde 2 okul yöneticisi psikolojik danışman/rehber öğretmen 
olmayışından kaynaklı sorunlar yaşadıklarını şu şekilde ifade etmektedirler. 

“Okulda rehber öğretmenimiz yok (Y3).” 

“Rehber öğretmen yok bu yüzden İlçe RAM'dan küçük çaplı desteklerle yürütmeye çalışıyoruz (Y18).” 
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4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırma da çalışma grubunun sağladığı verilere dayanaraktan 12 okul yöneticisinin 
Koronavirüs (Covid-19) Salgını sürecinde öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmede hiçbir sorunla 
karşılaşmadığı görülmüştür. Bunun yanında diğer 12 okul yöneticisinin Koronavirüs (Covid-19) Salgını 
sürecinde öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmede bazı sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür. 
Karşılaşılan bu sorunlar; uzaktan eğitim, aile ilgisizliği/bilinçsizliği, iletişim sorunları, maddi 
imkânsızlık ve alt yapı eksikliği, psikolojik danışman/rehber öğretmen olmayışından 
kaynaklanmaktadır.  

Rehber öğretmenler ile okul rehber hizmetlerinde yaşanan sorunlar üzerine Gürgan’ın (2020) 
yapmış olduğu çalışmasında da aileler ile ilgili sorunlar yaşandığını saptanmıştır. Bu açıdan yapılan 
çalışmayı desteklemiştir. Duman’ın (2020) yaptığı araştırmanın bulgularından olan uzaktan eğitimin 
iletişim ve etkileşimi olumsuz etkilediği bulgusu bu araştırmayı desteklemektedir. Özyiğit ve Atik 
(2021) yaptığı çalışmada psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinin yürütülmesinde yaşanan 
problemler olarak teknolojik alt yapı ve sosyal iletişim olduğunu söylemiştir. Bu açıdan da yapılan 
çalışmayı desteklemektedir.  

Araştırmanın sonuçlarına göre sunulan öneriler: 

• Öğrenci ve veliler ile sürekli iletişim halinde kalmaya daha çok özen gösterilebilir. Veliye ve 
öğrenciye ulaşabilmek, Türkçe dışında konuşulan dillerde de iletişimi sağlayabilmek için farklı çözüm 
yolları arayışına gidilebilir.  

• Öğrencilerin velilerine yönelik yapılabilecek çeşitli etkinlerle hem bilinçlenmeleri hem de 
öğrencilere yönelik ilgilerinin artması sağlanabilir. 

• Öğrencilerin maddi imkansızlıkları da göz önünde bulundurularak internet alt yapısı ve 
teknolojik alet yetersizliği gibi sorunlar çözülerek giderilebilir. 

• Okullarımıza psikolojik danışman/rehber öğretmen görevlendirmesi öğrenci mevcuduna 
bakılarak yapılmaktadır. Bunun yerine gezici öğretmenler uygulamasıyla ya da her okula ihtiyaç 
duyduğu kadar psikolojik danışman/rehber öğretmen görevlendirmesi yapılarak bu sorunun üstesinden 
gelinebilir. 

• Bu çalışmanın benzeri diğer okul kademelerindeki yöneticilere de uygulanabilir. Aynı zamanda 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmede görevli olan psikolojik danışman, sınıf rehber 
öğretmenleri ve diğer branş öğretmenlerine de uygulanabilir. 
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Özet: Uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yaptığımız Covid-19 salgını döneminde, ülkemizde her alanda önemli 
değişiklikler yaşanmıştır. Eğitim sistemimizdeki bu ani değişim öğrencilerin çalışma istekleri üzerinde de etkisini 
göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; ilköğretim dördüncü sınıf öğrenci velilerini motive eden ya da 
motivasyonlarını bozan iç ve dış motivasyon etkenlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel çalışma 
desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Toplanan veriler nitel veri analiz yaklaşımlarından içerik analizi ile 
çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılı İzmir ili merkezi okullarında öğrenim 
görmekte olan 30 dördüncü sınıf öğrencisinin velisi oluşturmaktadır. Veriler Google Formlar üzerinde oluşturulan 
form aracılığıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre velileri 
motive eden içsel etmenlerin başında aileleri ile birlikte olmak ve çocuklarının güvenliği gelmektedir. Dışsal 
olarak ise velileri en çok öğretmenlerin bilgilendirme ve uyarıları motive etmektedir. Bunların yanında 
motivasyonlarını bozan içsel durumların başında çocuğunun eğitiminin verimliliğinden ve salgının belirsizliğinden 
duyulan endişe gelmektedir. Motivasyonlarını bozan dışsal etmenler arasında ise en çok ekonomik kaygılar ve 
sistemsel sorunlar yer almaktadır. Araştırma sonucunda salgın koşulların devam etmesi halinde velilerin sürece 
yönelik motivasyonlarını yüksek tutmak ya da geliştirmek için belirlenen motivasyon kaynaklarından 
yararlanılması ve motivasyonlarını bozan değişkenlerin engellenmesine yönelik çalışmaların yapılması 
önerilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitim, Covid-19, motivasyon, ilkokul dördüncü sınıf öğrenci velileri 

Investigation of the Primary School Fourth Grade Students’ Parents’ 

Motivation Sources in the Distance Education Process During COVID-

19 

Abstract: With the outbreak of the Covid-19 pandemic in our lives, various measures have been taken to 
control the process both in our country and other countries. One of the first measure was the transition to the 
distance education in schools in order to prevent the spread of the pandemic. Although this change was temporary 
in the beginning, this sudden change in our education system with the prolongation of the pandemic period 
required the parents of the students to support the activities carried out in distance education more than the 
face-to-face education process. Therefore, the aim is to reveal the internal and external motivation sources that 
motivate or demotivate the parents of the fourth grade students with the transition to distance education during 
the Covid-19. Case study, one of the qualitative research designs, was used. The volunteer participants consist 
of the parents of 30 fourth grade students studying in the central schools of the city of İzmir. The data were 
collected using the semi-structured interview technique through the form created on Google Forms. The data 
were analyzed by content analysis, one of the qualitative data analysis approaches. According to the findings, 
the first of the internal factors that motivate parents is the satisfaction created by their teachers' interests. 
Teachers' information and warnings are at the forefront of motivating external factors. When the internal factors 
that disrupt the motivation of the parents are examined, it is seen that the most anxiety about the efficiency of 
their child's education affects the motivation negatively. Among the external factors that disrupt the motivation 
of parents, economic concerns are the most common. It was suggested that if the pandemic conditions persist, 
it was recommended to use the motivation sources determined to keep or improve the motivation of the parents 
towards the process and to conduct studies to prevent the variables that impair their motivation. 

Keywords: Distance education, COVID-19, motivation, students’ parents 
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1. Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2020) tarafından 11 Mart 2020’de küresel bir salgın olarak ilan edilen 
ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığı 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya 
çıkmıştır. Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizde de etkisini çok kısa sürede göstermiştir. Küresel olarak 
sağlık başta olmak üzere, eğitim hayatını, sosyal yaşamı ve ekonomiyi önemli ölçüde etkilemiştir. 
Salgın nedeniyle dünyanın birçok noktasında hayat durma noktasına kadar gelmiştir. Bu durum oluşan 
yeni şartlara ayak uydurmak için farklı yöntem ve uygulamaların kullanılması yönünde gelişmeleri de 
beraberinde getirmiştir. Salgın döneminde farklı ülkeler yeni düzen için çözümler üretmeye 
çalışmıştır. Örneğin Çin’de dışarıya çıkamayan insanlar insanlar tüm market alışverişlerini bir telefon 
uygulaması üzerinden yapmış ve aldıkları ürünleri kuryeler müşterilerin kapısının önüne bırakmıştır. 
Ayrıca işletmeler işlerini Zoom, Skype vb. uygulamalar aracılığıyla çevrimiçi olarak yürütmeye 
çalışmışlardır. Hastalığın gerektirdiği şartlar doğrultusunda alınan önlemlerle birlikte çalışan toplum 
işlerini olabildiğince evlerinde kalarak yürütmeye çalışmaktadırlar. Tüm sektörler bu duruma uyum 
sağlamak için çaba sarf etmektedir. Bunlar içinde sağlık alanından sonra en çok etkilenenlerden birinin 
eğitim sektörü olduğu söylenebilir. Okullar bu süreçte öncelikle eğitime bir süre ara vermeye karar 
verdi. Eğitim dünyası beklenmedik şekilde hızlı yayılan bu virüs ile bir arada ve yüz yüze olan genel 
eğitim ortamlarımıza alternatif yollar aramaya başlamıştır. Özellikle çocuk ve gençlerin, mücadele 
ettiğimiz bu hastalıkta taşıyıcı rollerinin olması bu kararların alınmasında önemli rol oynamıştır. Tüm 
bu nedenler ve bir arada toplu bir şekilde bulunmanın tehlikesi uzaktan eğitimin hayatımızda yerini 
almasına neden olmuştur.  

Eğitim, kişisel gelişim sürecini destekleyen ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilen faaliyetler 
bütünü olarak tanımlanabilmektedir (Çetin ve diğerleri, 2004). Diğer bir tanım olarak “belirlenen 
hedefler doğrultusunda bireylerin yaşantılarında, davranışlarında değişiklikler oluşturma süreci” 
(Kırık, 2014) olarak kabul edilen eğitim yaşanılan bu salgın sonucu bir takım değişikliklere uğrayarak 
yeni bir uygulaması ile karşımıza çıkmıştır. Uzaktan eğitim olarak adlandırdığımız bu yeni eğitim 
uygulamasını şu şekilde tanımlayabiliriz:  

İsteyene, istediği yaşta, istediği yer ve zamanda, istediği hızla, istediği ortamı kullanarak 
öğrenme olanağı sağlanmasıdır. Uzaklık, zaman, yer, yaş, sosyo-ekonomik durum, fiziksel engelli 
olma, vb. özellikler uzaktan eğitimi, yaşam boyu öğrenmeyi sürekli gündemde tutmaktadır” 
(Adıyaman, 2002). 

Motivasyon ise dilimize yabancı kaynaklardan giriş yapmış ve dilimizde karşılığını bulmakta 
zorlandığımız bir kavramdır. “Motive” kelimesinden türetilmiştir. Türkçe karşılığı olarak güdü veya 
harekete geçirici olarak tanımlanabilmektedir (Toprakçı, 2015). Motivasyon bir insanı belirli bir amaç 
için harekete geçiren güç demektir (Yüksel, 2017). Motive, harekete geçirici, hareketi devam ettirici 
ve olumlu yöne yöneltici olmak üzere üç temel özelliğe sahip bir güçtür. Motivasyon, bir veya birden 
fazla insanı, belirli bir gaye veya amaca doğru devamlı bir şekilde harekete geçirmek için yapılan 
çabaların toplamıdır (Eren, 2001). Yapılmış olan diğer motivasyon tanımları incelendiğinde, öncelikle 
insanın ihtiyaçlarına vurgu yapıldığı görülmekte, ihtiyacı karşılamaya yönelik birey davranışının, 
örgütsel bir amaca hizmet etmesi durumu göze çarpmaktadır (Pekel, 2001).  

Motivasyonda içsel ve dışsal kaynaklar mevcuttur. Motivasyonda içsel ve dışsal kaynaklar 
mevcuttur. İçsel motivasyon bireyin kendi isteği ile harekete geçmesi olarak ifade edilmektedir 
(Akbaba ve Aktaş,2005) 

İçsel motivasyonun kaynağı olarak merak duygusu, bireyin ilgileri ve gelişme isteği olabilir. Ödül 
ve ceza gibi dışarıdan etkiye ihtiyaç duymadan, yapılan faaliyeti kendisi için asıl önemli olan olarak 
görmesidir (Öncü, 2004). İçsel motivasyon özerk olmak, başarılı olmak, bir topluluğa veya gruba ait 
olmak ve kendi kendimizi iyi hissetmek için gereklidir. Öğrencilerde ise bu durum sınıf ortamında 
kendini göstererek kendini o sınıfa ait hissetme, sınıftaki bir soruna çözüm getirme arzusu 
oluşturmaktadır. Dışsal motivasyon bir görevin ya da bir etkinliğin tamamlanabilmesi için başka biri 
tarafından sağlanan ödüllerle oluşturulan motivasyondur. Dışsal motivasyon, dışsal uyarıcılara 
bağlıdır. Dışsal uyarıcılar ödül, ceza, takdir edilme, baskı, rica, sevilmek, kabul görmek olabilir 
(Erdem, 2012). Birey kendi içinden gelerek değil de çevresinden etkilenmesi ve yaptığı davranışın 
sonucunda ödül almak ya da ceza almamak için harekete geçiyorsa bu dışsal motivasyon kaynaklı bir 
davranıştır.  



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

204 

 

Bu çalışmanın amacı da Covid-19 hastalığının etkili olduğu bu dönemde velilerin uzaktan eğitim 
sürecindeki motivasyonlarının incelenmesidir. Özellikle geleceğimizin mimarı olacak ilkokul 
öğrencilerinin üzerinde etkisinin büyük olduğu düşünülen velilerin motivasyonlarının incelenmesi ve 
bu alanda yapılacak çalışmalar uzaktan eğitim ortamlarının motivasyon etkinliğinin artırılması 
doğrultusunda yol gösterici olabilecektir. 

1.1. Problem ve Alt Problemler 

  Bu çalışmada “Dördüncü sınıf öğrenci velilerinin Covid-19 döneminde uzaktan eğitim sürecindeki 
motivasyonlarını etkileyen etmenler nelerdir?” problem cümlesine cevap aranmıştır. 

Uzaktan eğitim sürecinde dördüncü sınıf öğrenci velilerini; 

• Motive eden içsel durumlar nelerdir? 

• Motive eden dışsal durumlar nelerdir? 

Uzaktan eğitim sürecinde dördüncü sınıf öğrenci velilerini; 

• Motivasyonlarını bozan içsel durumlar nelerdir? 

• Motivasyonlarını bozan dışsal durumlar nelerdir? 
 

2. YÖNTEM 

Bu araştırma, amaca uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak 
tasarlanmış ve yürütülmüştür. Bütüncül tek durum deseninde amaç, belli, araştırılan bir duruma ait 
elde edilen sonuçları ortaya koymaktır (Storey, 2007; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Toplanan veriler 
içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.  

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ili merkez okullarında 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında 
güz döneminde öğrenim görmekte olan gönüllü 26 dördüncü sınıf öğrenci velisi oluşturmaktadır. 
Araştırmada nitel araştırma geleneğine uygun amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 
örneklemesi yöntemine uygun olarak dördüncü sınıf öğrenci velilerinden çalışma grubu seçilmiştir. 
Maksimum çeşitlilik örneklemesindeki amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu 
örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede 
yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Katılımcılara ilişkin bilgilerin dağılımları Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Tablo 1. Çalışma Grubuna Alınan Velilere İlişkin Bilgiler 

Değişkenler n=26  f % 

 
Cinsiyet 

Kadın 
Erkek 

 

21 
5 

 

80,8 
19,2 

 

Yaş 

30 ve altı 
31-35 
36-40 
41-45 

46 ve üzeri 

- 
10 
9 
2 
5 

 
38,5 
34,6 
7,7 
19,2 

 
Eğitim durumu 

İlköğretim 
Ortaöğretim 
Yüksekokul 

Lisans 
Yüksek lisans ve 

üzeri 
 

7 
13 
4 

1 
1 

26,9 
50 

15,4 
3,8 
3,8 

 
 

 
Çocuk Sayısı 

 1  
2  
3 

4 ve üzeri 
 

 

  
 

4 
14 
7 
1 

 

15,4 
53,8 
26,9 
3,8 
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Ailenin gelir durumu 

2500 TL ve altı 
2501 TL- 3500 TL 
3501 TL- 4500 TL 
4501 TL- 5500 TL 
5501 TL ve üzeri 

 

 9  
 9  
 3  
 3  
 2  

 

34,6 
34,6 
11,5 
11,5 
7,7 

 
Çocuğunun kendine ait 

çalışma ortamı 

Var 
Yok 

 

25 
1 

 

96,2 
3,8 

 

 
Çocuğunun kendine ait 

bilgisayarı 

Var 
Yok 

 

16 
10 

 

61,5 
38,5 

 

 
Yeterli internet 

Var  
Yok  

 

23 
3 

 

88,5 
11,5 

 

 
Bilgisayar kullanma 

düzeyi 

Düşük 
Orta 

Yüksek 
 

7 
15 
4 

 

26,9 
57,7 
15,4 

 
 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerini toplamak amacıyla nitel araştırmalarda çoğunlukla kullanılan bir araç olan 
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlanmadan önce konuyla ilgili 
literatür taranmış, yapılan çalışmalar incelenmiştir. Yapılan tarama ve çalışmaya katılacak olan 
velilerin öğretmenleriyle yapılan ön görüşmeler sonucunda dördüncü sınıf öğrenci velilerini uzaktan 
eğitim döneminde motive eden ve motivasyonlarını bozan iç ve dış motivasyon etkenlerinin ortaya 
çıkarılmasına yönelik olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formunun 
geliştirilme sürecinde uzman görüşleri alınmış ve bu görüşler doğrultusunda kabul edilen son hali 
uygulanmıştır. Bu form velilere Google Formlar üzerinden ulaştırılmıştır.  

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımları doğrultusunda içerik analizi kullanılmıştır. Veriler 
aşamalar halinde incelenmiştir. Verilerin kodlanması, kodlanan verilerin temalarının belirlenmesi, 
kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması bu aşamaları 
oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek,2008). Google Formlar aracılığı ile toplanan görüşlerin analizinde 
verilerin benzerliğine göre gruplamalar yapılmıştır. Çalışmaya katılan velilerin her birine birer kod 
numarası verilerek (V1, V2…) açıklamalar yapılmıştır. Elde edilen veriler sayısallaştırılarak frekans 
olarak ifade edilmiştir. Doğrudan alıntılarla belirlenen temalar desteklenmiştir.  

3. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular dört bölüm altında sunulmuştur. Birinci 
bölümünde dördüncü sınıf öğrenci velilerini motive eden içsel etmenler, ikinci bölüm dördüncü sınıf 
öğrenci velilerini motive eden dışsal etmenler, üçüncü bölüm dördüncü sınıf öğrenci velilerinin 
motivasyonlarını bozan içsel etmenler ve dördüncü bölüm dördüncü sınıf öğrenci velilerinim 
motivasyonlarını bozan dışsal etmenlerden oluşmaktadır. 

3.1. Velilerin İçsel Motivasyon Etkenleri 

Tablo 2. Velilerin İçsel Motivasyon Etkenleri 

Sıra 
No 

                                      Kodlar          f 

1 Öğretmenimizin ilgisi (V3, V4, V19, V5)         4 
2 Evde olmanın güvenliği (V7, V9, V14)         3 
3 Eğitimin devam ediyor olması (V6, V8)         2 
4 Aile ile birlikte olmak (V22, V1, V14)         3 

Tablo 2 incelendiğinde çalışmaya katılan velilerin kodlanmış 4 tane içsel motivasyon kaynağı 
olduğu görülmektedir. İfade edilme sıklığı bakımından “Öğretmenimizin ilgisi ve Eğitimin devam 
ediyor olması” temaları ön plandadır. Velilerin içsel motivasyon kaynaklarına ilişkin kendi 
ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir: 
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“Öğretmenimizin çocuklarla yakından ilgilenmesi bizi rahatlatıyor ve motive ediyor.”(V3), 
“Öğretmenin sürekli bizimle iletişimde olması motive ediyor.”(V19), “Bu zor süreçte eğitimin devam 
etmesi motivasyonumuzu arttırıyor.”(V6), “Çocukların evde olması güvenli hissettiriyor.”(V7)  

3.2. Velilerin Dışsal Motivasyon Etkenleri 

Tablo 3. Velilerin Dışsal Motivasyon Etkenleri 

Sıra 
No 

                                      Kodlar          f 

1 Öğretmenin bilgilendirme ve uyarıları (V17, V21, V18, V23, V24)         5 

2 Ekonomik olarak az giderin olması (V11, V15, V18, V20)         4 

3 Canlı derslerdeki etkinlikler (V2, V16, V20)         3 

4  Verilen destekler (V13, V10)         2 

Tablo 3 incelendiğinde çalışmaya katılan velilerin kodlanmış 4 tane dışsal motivasyon kaynağı 
olduğu görülmektedir. İfade edilme sıklığı bakımından “Öğretmenin bilgilendirme ve uyarıları ve 
Ekonomik olarak az giderin olması” temaları ön plandadır. Velilerin dışsal motivasyon kaynaklarına 
ilişkin kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir. 

“Öğretmenin bizi, çocukların durumu ve derslerin nasıl ilerleyeceği ile ilgili sürekli 
bilgilendirmesi motive ediyor.”(V17), “Velileri neler yapmaları konusunda uyaran bir öğretmenimizin 
olması.”(V21), “İşimizin tehlikede olduğu bu zamanlarda okul masrafının olmaması uzaktan eğitime 
motivasyonu arttırıyor.”(V11), “Okulun tablet desteği motive etti.”(V13) 

3.3. Velilerin Motivasyonlarını Bozan İçsel Etkenler 

Tablo 4. Velilerin Motivasyonunu Bozan İçsel Etkenler 

Sıra 
No 

                                      Kodlar          f 

1 Çocuğunun verimli eğitim alamadığı düşüncesi (V4, V7, V13, V19, V22)         5 

2 Covid-19 salgının endişesi (V3, V8, V11, V12)         4 

3 Çocuğunun ekran başında fazla zaman geçirmesi (V9, V20)          2 

4 Çocuğunun psikoloji sağlığından duyulan endişe (V6, V10)         2 

Tablo 4 incelendiğinde çalışmaya katılan velilerin kodlanmış 4 tane motivasyonlarını bozan içsel 
kaynağı olduğu görülmektedir. İfade edilme sıklığı bakımından “Çocuğunun verimli eğitim alamadığı 
düşüncesi ve Covid-19 salgının endişesi” temaları ön plandadır. Velilerin içsel motivasyon kaynaklarına 
ilişkin kendi ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir: 

“Çocuğumun uzaktan eğitimde tam olarak öğrendiğini düşünmüyorum.”(V4), Okul ortamı 
olmadan öğrenilenlerin verimli olmadığını düşünüyorum ve bu durum motivasyonumuzu 
bozuyor.”(V13), “Covid-19 salgının belirsiz olması bozuyor.”(V3), “Çocuklarımın sürekli bilgisayarda 
olması olumsuz etkiliyor.”(V9), “Çocuğun psikolojik olarak kötü etkilenmesi motivasyonu 
bozuyor.”(V10) 

3.4. Velilerin Motivasyonlarını Bozan Dışsal Etkenler 

Tablo 5. Velilerin Motivasyonunu Bozan Dışsal Etkenler 

Sıra 
No 

                                      Kodlar          f 

1 Ekonomik endişeler (V6, V9, V15, V16, V23)         5 

2 Çalışma ortamı (V1, V14)         2 

3 
4 

Canlı ders sistem sorunları (V5, V21, V17) 
Bilgisayar ve internet yetersizliği (V18, V2) 

        3 
        2 
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Tablo 5 incelendiğinde çalışmaya katılan velilerin kodlanmış 4 tane motivasyonlarını bozan dışsal 
kaynağı olduğu görülmektedir. İfade edilme sıklığı bakımından “Ekonomik endişeler ve canlı ders 
sistem sorunları” temaları ön plandadır. Velilerin içsel motivasyon kaynaklarına ilişkin kendi 
ifadelerinden birkaçı aşağıda verilmektedir. 

“İşlerimizin durması bu süreçte motivasyonumuzu bozuyor.” (V9), “İşe devam edemediğim için 
bu belirsizlik motivasyonu bozuyor.” (V15), “Üç çocuğun aynı anda aynı yerde ders çalışmaları çok 
zor oluyor.” (V1), “Ders işlerken sistem sürekli öğretmeni atıyor, ders yarıda kalıyor. Bu durum 
motivasyonumuzu bozuyor.” (V5) 

4. Sonuç ve Tartışma 

Covid-19 salgın döneminde dördüncü sınıf öğrenci velilerinin uzaktan eğitim sürecindeki 
motivasyonlarının incelenmesiyle elde edilen veriler motivasyon kaynakları ve motivasyonu bozan 
durumlar olarak içsel ve dışsal temalar altında sunulmuştur.  

Motivasyon içsel ve dışsal olarak iki kaynağa sahiptir. Bu çalışmada da salgın döneminde hızlı bir 
geçiş yaptığımız uzaktan eğitim döneminde öğrenim görmekte olan öğrenci velilerinin motivasyon 
kaynakları ve motivasyonlarını bozan durumlar incelendiğinde; içsel motivasyonlarının daha çok 
öğretmenlerinin ilgisi ve eğitimin devam ediyor olması olduğu görülmektedir. Dışsal olarak ise 
öğretmenin bilgilendirme ve uyarıları, ekonomik olarak az giderin olması motive etmektedir. 
Motivasyonlarını bozan daha çok çocuğunun verimli eğitim alamadığı düşüncesi ve Covid-19 salgının 
endişesi gibi içsel etmenlerden oluşmakta, bunun yanında dışsal olarak ise ekonomik endişeler ve canlı 
ders sistem sorunları velilerin motivasyonlarını bozan durumlardır. Araştırmanın sonuçlarına göre 
yaşadığımız bu zor süreçte öğretmenin velilerle olan iletişimi ve tüm şartlara rağmen eğitimin devam 
ediyor olması motivasyonu arttırıcı etki göstermektedir. Öğretmenin veliyi yeni oluşan sistem ile ilgili 
sürekli bilgilendirmesi ve gerekli uyarılarda bulunması velilerin uyumunu arttırarak uzaktan eğitime 
motive etmektedir. Çocuklarının evde olmasının verdiği güvenlik hissi de velilerin uzaktan eğitime 
yönelik motivasyonlarını arttırmaktadır.  Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında Kuzu’ya (2020) 
göre veliler öğretmenlerinin anlatımlarını beğendiklerini, bu süreç içinde olabilecek en iyi eğitim 
sisteminin uzaktan eğitim olduğunu, sistemin zamanla daha da iyi olacağına inandıklarını 
belirmişlerdir. Bu durum çalışmada belirlenen eğitimin uzaktan yapılmasının motivasyonu arttırdığı 
sonucu ile tutarlılık göstermektedir. Motivasyonu bozan etmenlerden biri olan çocuğunun psikolojik 
durumundan endişe duyma, bazı velilerin çocuklarının salgın sürecinden olumsuz etkilendikleri 
görüşleri yönünde belirlenmiştir. Bu sonucu (Yılmaz vd. 2020) çocukların Covid-19 pandemi 
sürecindeki psikolojik durumlarıyla ilgili olarak veliler çocukların yarısından fazlasının bu süreçten 
olumsuz etkilendiklerini, olumsuz etkilenen çocukların %90’nının endişe içinde oldukları, az bir oranla 
da olsa bazı çocukların da huzursuzluk, kâbus görme, aşırı yapışma, durgunluk, konsantrasyon 
bozuklukları ve yapması gerekenleri yapmama gibi belirtiler gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır 
araştırmasının desteklediği görülmektedir. Velilerin salgın sürecinde duydukları ekonomik endişeler 
ise uzaktan eğitim sürecine yönelik motivasyonu bozan önemli bir etmen durumundadır.  

5. Öneriler 

Bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak aşağıdaki öneriler sunulmuştur; 

Yaşadığımız Covid-19 salgını döneminde uzaktan eğitim sürekli olarak gündemde yerini 
almaktadır. Uzaktan eğitime ilişkin tecrübelerimizin yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Amacımız 
öğrencilerin ve onlara büyük etki gösterecek olan velilerin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ders 
motivasyonlarını kaybetmeden çocuklarına olan desteklerini sürdürmeleridir. Bu doğrultuda 
motivasyonu bozan etmenlere yönelik bazı çözüm önerileri geliştirilebilir. Uzaktan eğitimin 
uygulanmasında bu sistemle karşılaşması muhtemel öğrenci grupları sistemin işleyişi ve kullanımı ile 
ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmelidir. Uzaktan eğitim için gerekli teknik donanım ve 
altyapı sağlanmalıdır. İnternetin kısıtlı olduğu kırsal bölgelere uydu internet temin edilebilir. Tüm 
öğrencilere ve velilere belirli platformlarda kullanılmak üzere ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti 
sunulabilir. Ekonomik olarak yeterli imkanları sağlayamayan ailelere bilgisayar ve internet erişimi 
olanağı sağlamak adına çalışmalar yapılabilir. Küresel olarak yaşanan zor süreçte velilere Covid-19 
salgını ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Bu bilgileri çocuklarına uygun aktarmaları 
konusunda bilinçlendirilme çalışmalarında bulunulmalıdır. Sürekli karşı karşıya kalınan ve sağlıklı 
olmayan, salgın hakkındaki bilgiler olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle velilerin hem kendi 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

208 

 

hem de çocuklarının motivasyonlarını düşürmemek adına doğru bilgiye ulaşmak için çaba sarf etmeleri 
ve çocuklarına uygun bir tavırla bu bilgileri sunmaları gerekmektedir.  
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Özet: Oyun öğrenme süreci içerisinde öğrencinin eğlenerek öğrenmesini sağlayacak bir teknik olarak 
düşünülebilir. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle birlikte oluşan dijital oyunlar eğitim odaklı yapılandırılarak 
öğrenme sürecinde öğretmene katkı sağlayacak bir araç olarak yerini almıştır. Bu nedenle çalışmanın amacı, sınıf 
öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda dijital eğitsel oyunlara yönelik motivasyon kaynaklarını belirlemek, 
öğrencilere ve derslere katkısını araştırmak, uygulamaya yönelik yeni durumlarının ortaya çıkarılmasını 
sağlamaktır. Çalışmanın örneklem grubunu 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Muğla/Fethiye’de özel bir eğitim 
kurumunun ilkokulunda görev yapan gönüllü 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sınıf 
öğretmenlerinden detaylı bilgi toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu 
hazırlanmış ve sınıf öğretmenleri ile ayrı ayı belirlenen görüşme takvimleri doğrultusunda gerçekleştirilen 
ziyaretlerde görüşleri alınmıştır. Sınıf öğretmenlerinin vermiş olduğu cevaplar nitel araştırma yöntemlerinden, 
içerik analizi ile yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, öğretmenler dijital eğitsel oyunların 
öğrencilerin gelişimlerine katkı sağladığı ve kurallara uyma becerilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir. 
Öğretmenler, dijital eğitsel çocuk oyunlarının derslere katkısı açısından da öğrencilerin derslere yönelik 
odaklanma ve motivasyonlarını artırdığı görüşünü ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin sahip olduğu bu olumlu 
motivasyon kaynaklarına rağmen, zaman ve malzeme açısından kısıtlı imkanları olumsuz motivasyon kaynakları 
barındırmaktadırlar. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlerin dijital eğitsel oyunları kullanmaya 
yönelik taşıdığı olumsuz motivasyon kaynaklarının giderilmesi ve dijital eğitsel oyunların tüm sınıf düzeylerinde 
ve derslerde kullanımına yönelik hizmet içi eğitim almaları önerilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Oyun, Dijital Eğitsel Oyunlar, Öğretmen, Öğrenci, Motivasyon 

Investigation of Primary School Teachers' Motivations for Using 

Digital Educational Games 

Abstract: Games can be considered as a technique that will enable students to learn while having fun in 
the learning process. In addition, digital games that emerged with the development of technology have been 
structured as education-oriented and have taken their place as a tool that will contribute to the teacher in the 
learning process. For this reason, the aim of the study is to determine the motivation sources for digital 
educational games in line with the opinions of teachers, to investigate their contribution to students and lessons, 
and to reveal their practical situations. The volunteer participants consist of 20 primary school teachers working 
in the primary school of a private educational institution in Muğla/Fethiye in the 2020-2021 academic year. A 
semi-structured interview form was prepared by the researcher in order to collect in-depth information from the 
primary school teachers who participated in the research, and their opinions were obtained through visits made 
with the primary school teachers in line with the scheduled interview schedules. The answers were analyzed 
with the content analysis method, one of the qualitative research methods. As a result of the study, teachers 
stated that digital educational games contribute to the development of students and improve their ability to 
order the rules. Teachers are of the opinion that digital educational children's games increase students' focus 
and motivation towards the lesson in terms of their contribution to the lessons. Despite these positive 
motivational resources that teachers have, they also have negative motivational resources that they are limited 
in terms of time and materials. In line with these results, it has been suggested that teachers should receive in-
service training for the use of digital educational games at all grade levels and classes, and to eliminate the 
negative motivational sources for using digital educational games. 

Keywords: Game, Digital Educational Games, Teacher, Student, Motivation 
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1. Giriş 

Dijital oyun, monitör, fare, klavye ya da joystick gibi arabirimlerin bilgisayar yazılımları ile 
etkileşiminin sağlandığı, kuralları ve amaçları olan sistemler bütünüdür. (Kaya, 2013) Dijital oyun, 
çeşitli teknolojilerle programlanan ve kullanıcılara görsel bir ortamla birlikte kullanıcı girişi yapmayı 
sağlayan oyunlardır. (Çetin, 2013), Çeşitli yazılımlarla programlanan ve çeşitli teknolojileri kullanan 
bu oyunlar, kullanılan teknolojiye göre dijital konsol oyunları, bilgisayar oyunları ve çevrimiçi (online) 
oyunlar olarak sınıflandırılmaktadırlar (Gökçearslan ve Durakoğlu, 2014). 

Dijital oyunlar, günümüz dünyasında dijital yerli olarak adlandırılan yeni neslin en önemli 
uğraşlarından birisi haline gelmiştir. Öyle ki birçok birey bu oyunları evde, okulda, yolculukta ve bunun 
gibi birçok yaşam alanında yoğun bir biçimde oynamaktadır (Tekkurşun-Demir ve Demirel Cicioğlu, 
2019).   

Günümüzde sokaklarda geleneksel oyun oynama ortamlarının azalması ve buna bağlı olarak dış 
çevreye güvenin kaybolmasından dolayı bireylerin sokağa çıkmamayı tercih etmesi, ev ortamında 
yeterli oyun ortamının bulunmaması, ev içi aktivitelerin kısıtlı olması ve sosyalleşme ortamlarında 
dahi dijital oyun oynayanların artması bireyi dijital oyun oynamaya iten nedenlerdendir. Bir diğer 
önemli etken ise bu oyunlardaki bilinmezlik, merak ve heyecan duygusu ve sürekli yeni seviye  
geçmeye yönelik kurgulanan oyun senaryoları, oyuncuları hep daha iyiye daha mükemmele ulaşmaya 
motive etmektedir. Çağın bağımlılığı diyebileceğimiz dijital oyun oynamaya neden olan faktörlerden 
birinin motivasyon olduğu kaçınılmaz bir gerçektir (Tekkurşun-Demir ve Hazar, 2018). 

Dijital oyun kullanma verimliliği çocukların gelişimi açısından önemli sonuçlar doğurduğu 
görülmektedir. Whelan (2005), oyun-tabanlı öğrenmenin okulları önemli ölçüde etkilemek üzere 
olduğunu söyleyen araştırmacıların ve eğitimcilerin sayısının arttığını belirtmektedir. Bu bağlamda 
oyunların okullardaki kullanımının artacağını öngören Gee (2003), iyi tasarlanmış bilgisayar ve video 
oyunlarının gerçek önemini oyunların içindeki sanal dünyalarda insanların kendilerini yeniden 
yaratması ve hem eğlenme hem de öğrenmenin eş zamanlı olarak elde edilebilmesi olarak 
göstermektedir. Kirriemuir ve McFarlane (2004), oyunların stratejik düşünme, planlama, iletişim ve 
karar verme gibi önemli kazanımlar sağladığını vurgulamaktadır. Benzer şekilde Shaffer, Squire, 
Halverson ve Gee (2005), video oyunlarının yeni sosyal ve kültürel dünyalar yarattığını ve bunun da 
düşünme, sosyal iletişim ve teknolojiyi birleştirme yoluyla öğrenmeye yardımcı olduğunu 
savunmaktadır. 

Eğitim ve teknoloji birbiriyle etkileşim içinde olan iki önemli alandır. Aşkar (2003) eğitimde 
teknoloji kullanımının temel amacını öğretmen, öğrenci, aile ve okul yönetimin teknolojide kendine 
yeterli hale gelebilmesi, teknolojiyi kendi amaçları doğrultusunda kullanabilmesi ve ondan bir yarar 
sağlayabilmesi ve tüm bunları yaparken de bunu okul kültürüne dâhil edilmesi ve yeni teknolojiler için 
öncül olabilmesi şeklinde açıklamıştır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için ise öğretmenlere önemli 
görevler düşmektedir. Öğretmenler üzerine düşen bu görevleri etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri 
için ise teknoloji ve kullanımına ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içinde eğitim görmeleri 
gerekmektedir. Toplumdan ayrı düşünülemeyen eğitimin önemli saç ayaklarından biri olan 
öğretmenlerin de yeni teknolojilere kolaylıkla uyum sağlayabilmesi ve derslerinde etkili şekilde 
teknolojiden yararlanabilmesi beklenmektedir. Eğitsel dijital oyunlar, tüm eğitim kademelerinde, 
eğitim sürecinde öğrenci meşguliyetini arttırma, aktif katılımını sağlama (Kim, 2015) öğrenmeyi 
kolaylaştırma, güdülenmeyi, başarıyı arttırma ve derse karşı olumlu tutumlarının geliştirilmesi 
(Karataş, 2014) için önemli bir araçtır. Eğitim süreciyle dijital eğitsel oyunların bütünleştirilmesi için 
öğretmenlerin dijital eğitsel oyunlarla ilgili öğrenme uygulamalarını, sınıf öğrenme etkinliklerini 
zenginleştirmek, farklı öğrenme stilleri, stratejileri, becerileri ve yaklaşımları ile öğrencilerle iletişim 
kurmak, onların merak duydukları alanlara, ihtiyaçlarına onların isteklerine uygun olan öğrenme 
ortamlarını düzenlemek için bilgi ve deneyim sahibi olmaları önemli görülmektedir (Seels ve Richey 
1994). Somyürek’e (2014) göre Z kuşağında yer alan öğrencilerin okuldan ve öğrenme öğretme 
sürecinden beklentileri önceki kuşaklara göre giderek farklılaşmaktadır. Bu beklentileri karşılayabilme 
noktasında dijital eğitsel oyunların iyi bir çözüm olacağı düşünüldüğü için, bu araştırmada, sınıf 
öğretmenlerinin okullarda dijital oyun kullanma motivasyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu bağlamda araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda dijital eğitsel 
oyunlara yönelik motivasyon kaynaklarını belirleyerek, öğrenciye ve derslere katkısını araştırarak, 
uygulamaya yönelik durumlarının ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. 
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2. Problem  

Bu çalışmada “Sınıf Öğretmenlerinin Okullarda Dijital Eğitsel Oyun Kullanma Motivasyonlarını 
etkileyen etmenler nelerdir?” problem cümlesine yanıt aranmıştır. 

Okullarda uygulanan dijital eğitsel oyunları sınıf öğretmenleri kullanırken; 

• Öğretmenlerin öğrencileri ile etkileşimine katkısı nedir? 

• Öğretmenlerin dersi anlatmasına katkısı nedir? 

• Öğretmenler için uygulamaya yönelik okulda yeterli araç-gereç var mıdır? 

3. YÖNTEM 

Bu araştırma nitel yöntemle gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışmadır. Betimleme çalışmaları, 
mevcut durumun önceki olay ve durumlarla bağlantılarını göz önünde bulundurarak, durumlar 
arasındaki etkileşimi açıklar (Kaptan, 1991). Veri toplama aracı olarak gözlem, mülakat veya görüşme 
formu kullanılma imkânı vardır (Yıldırım ve Şimşek, 2008; Sönmez ve Alacapınar, 2011). Bu 
araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu tercih edilmiştir. 

3.1. Çalışma Grubu 

Araştırmaya, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Muğla/Fethiye ilçesindeki Özel Hatem Okulları'nda 
çalışan, 12 bayan, 8 erkek olmak üzere toplam 20 sınıf öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır.  

3.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada sınıf öğretmenlerine yarı yapılandırılmış görüşme formu verilmiştir. Araştırmaya 
katılan sınıf öğretmenlerinden detaylı bilgi toplamak amacıyla ile ayrı ayrı belirlenen görüşme 
takvimleri doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaretlerle görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerin vermiş 
olduğu cevaplar içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Nitel araştırmalarda inandırıcılık önemlidir. 
Bunu sağlayabilmek için uzun süreçli gözlem, ilgili kişilerden görüş alma ve derinlemesine bilgi 
toplamak esastır. Böylelikle araştırmanın inandırıcılığı dolayısıyla da geçerliliği arttırılmış olur 
(Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmaya katılan öğretmenlerden detaylı bilgi almak için yarı 
yapılandırılmış görüşme formu verilmiş, bu konuda gerekli bilgi aktarımı yapılmış ve doldurmaları için 
okullarında öğretmenlere teslim edilmiştir. Covid-19 kapsamında öğretmen formlarının geri dönüşü 
beklenmiştir. Daha sonra elde edilen bu veriler araştırmacılar tarafından gerekli analizler yapılarak 
raporlaştırılmıştır. 

Dolayısıyla araştırmanın iç geçerliliğini sağlamak için öğretmenlerle görüşmeler yapılmış, 
görüşme formunun daha detaylı ve kapsamlı doldurulması için öğretmenlerin okuluna gidilerek 
uygulama yapılmıştır. Veri toplama araçlarının hazırlanma kısmında kuramsal çerçeve esas alınmıştır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008; Karataş, 2015). Araştırma sonuçlarının aktarılabilirliğini sağlamak için 
ayrıntılı betimleme yöntemi kullanılmış ve doğrudan alıntılama kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 
2005). Sosyal olaylarda durağanlık olmadığı için genelleme yapmak imkânsızdır (Yıldırım ve Şimşek, 
2008; Johnson ve Christensen, 2008; Karataş, 2015). Bu sebeple araştırmada güvenirlik olarak Guba 
ve Lincoln’ün (1985) belirttiği şekilde “tutarlılık” kavramı kullanılmıştır (Akt. Yıldırım ve Şimşek, 
2005). Araştırmanın tüm aşamasında tutarlılığı sağlamak amacıyla araştırma sorusuna ve amaçlara 
bağlı kalınmıştır.  

3.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada, öğretmenlere dijital eğitsel oyunları kullanma ile ilgili görüşleri alınarak içerik 
analizi yapılmıştır. Elde edilen nitel veriler sayısallaştırılarak frekans ve yüzdelikleri elde edilmiştir. 
Veriler incelenerek kodlanmış ve ortak temalar adı altında toplanmıştır. Araştırmanın amacı dışına 
çıkılmamasını sağlamak için temalar oluşturulurken araştırma amaçları dikkate alınmıştır. Araştırma 
bulguları doğrultusunda dijital eğitsel oyunlara ilişkin öğretmenlerin görüşleri ile ilgili aşağıdaki 
sonuçlara varılmıştır. 

4. Bulgular 

Dijital eğitsel oyunlara yönelik öğretmen görüşleri; öğretmen ve öğrenciye yönelik katkısı, 
öğretmenin dersi anlatmasına yönelik katkısı ve uygulamaya yönelik durumlar başlıkları altında 
incelenmiştir. Öğretmen görüşleri tablolaştırılarak örnek ifadelerle birlikte verilmiştir. 
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Tablo 1. Dijital Eğitsel Oyunların Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Kodlar f % 

Öğretmen-öğrenci etkileşimine katkı 10 22.7 

Öğrencinin gelişimine (duygusal) katkısı 18 40.9 

Oyun becerisi ve kurallara uyma becerisine yönelik katkısı 14 31.8 

Diğer 2 4.6 

Toplam 44 100 

Tablo.1 incelendiğinde öğretmenler, dijital eğitsel oyunların öğretmen-öğrenci arasındaki 
etkileşim sürecine olumlu katkılar sağladığına yönelik görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler, oyunların 
çocukların farklı gelişim alanlarına ve kurallara uyma becerisine yönelik katkı sağladıklarını 
belirtmişlerdir. Öğretmenler, görüşlerinde aşağıdaki ifadelere yer vermişlerdir. 

Ö2: “Derste çok çekingen ve içine kapanık olan öğrenciler özellikle dijital çocuk oyunlarını 
oynarken farklı bir ruhun içine giriyorlar. Takım ve ekip olmanın ruhunu yaşıyorlar ve içlerindeki 
liderlik ruhunu ön plana çıkarıyorlar”. 

Ö7: “Dijital platformda diğer sınıfta adını bilmediğim öğrencileri artık bende tanıdım. Okulumda 
zümremde olan sınıfları tanımamı sağladı. Sadece öğrenciye değil bizlere de katkı sağladı”.  

Ö13: “4. Sınıf okutuyorum. Oyunlar sayesinde öğrencilerimin bazılarında bilişsel beceriler arttı”. 

Ö18: “Öğrencilerle müthiş bir iletişim ağı kuruyoruz. Öğrenciler oyun içinde kendi aralarında da 
iletişim ağlarını güçlendiriyorlar. Mesela birbiri ile sosyal hayatta fazla konuşmayan öğrenciler dijital 
oyun içinde aynı takımda olunca rahatlıkla konuşup anlaşabiliyorlar…”. 

Tablo 2. Dijital Eğitsel Oyunların Derslere Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Kodlar f % 

Bireysel katkı (Odaklanma-özgüven-motivasyon) 18 47.4 

Kural algısının gelişmesi 8 21 

Stres atmaya katkısı       12 31.6 

Toplam 38 100 

Tablo 2’de dijital eğitsel oyunların derslere katkısına yönelik öğretmen görüşlerine bakıldığında 
en fazla öğrenciye bireysel katkı sağlandığı görüşü tespit edilmiştir. Özellikle odaklanma, özgüven ve 
motivasyon öğretmenlerin belirtmiş oldukları başlıkları oluşturmaktadır. Öğrencilere kural algısının 
geliştiğini ve stres atma gibi bir katkısı olduğunu da belirtmişlerdir. Bazı öğretmen görüşleri şu şekilde 
olmuştur. 

Ö6: “Öğrencilerime özellikle matematik ve fen bilimleri dersinde başarılı olurlarsa onlara dijital 
eğitsel oyunları oynatacağımı söylüyorum ve onlar da çok mutlu oluyorlar. Hemen hemen bütün 
öğrencilerim bu oyunlara katılmak istiyor”. 

Ö14: “Oyunlarda kural ihlali ile yanan öğrenciler gerçek yaşamdaki kuralların da ne kadar önemli 
olduğunu anlıyorlar. Mesela çizgiyi takip uygulamasında çizgilerin geçtiği kareler arasından 
kestirmeden gitmek isteyenlerde oyun uyarı veriyor yanlış yola girdiniz diye oyundan atılıyor böylelikle 
öğrenci kuralların her detayının çok önemli olduğunu kavrıyor. Kendisi kurallara uyduğu kadar 
arkadaşlarının da kurallara uymalarına dikkat ediyorlar”. 

Ö20: “Bazen sınıfım derslerden bunalınca bana oyun oynamak istediklerini söylüyorlar. Hemen 
akıllı tahtadan açıyorum hep birlikte ilerliyoruz oyunlarda. Okulu daha fazla sevmelerine olumlu etkisi 
oluyor.” 

Tablo 3. Dijital Eğitsel Oyunları Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Kodlar f % 

Kısıtlılıklar (Zaman-Malzeme) 19 35.1 

Kuralları bilme ve uygulamaya yönelik problemler 15 27.7 

Sınıf mevcutlarının kalabalık olması 10 18.6 

Hile ya da kural dışına çıkma girişimleri 7 13.0 

Okul yöneticileri 3 5.6 

Toplam 54 100 
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Tablo 3’e bakıldığında dijital eğitsel oyunlar uygulanmasına yönelik olarak öğretmen görüşleri 
incelendiğinde öğretmenlerin en çok kısıtlı imkânlardan dolayı zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu 
kısıtlılıklar içinde zaman yetersizliği, dijital malzeme yetersizliği ön plana çıkmıştır. Bunlarla birlikte 
öğretmenler öğrencilerin oyunları oynarken kuralların tam uygulanmamasının ya da kurallara çok 
dikkat etmenin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler oyun oynarken sınıf sayısının kalabalık 
olması ve ders süresi içinde bazı öğrencilere tablet sırası gelmediğini de belirtmişlerdir. Öğrencilerin 
oyun oynarken bazen oyunu aşırı rekabete döktüğünü ve kazanmak için kural ihlali ya da hileli 
davranışlar yapıldığını belirtmişlerdir. Son olarak çok az sayıda öğretmen de okul yöneticilerinden 
destek alamadıklarını ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenlerin görüşleri şu şekilde ifade etmişlerdir. 

Ö3: “Sınıfım 20 kişi. Oynatacağım oyun en fazla 6 kişi ile oynanıyor. En fazla iki gruba vakit 
yetiyor. Oynayamayanlar çok üzülüyor. Bunun yanında bilgisayar laboratuvarını tüm sınıflarca ortak 
kullanıldığı için ders saati çakıştığında uygulamada problem yaşıyoruz”. 

Ö6: “Oyunlar çok güzel ama oyunlara dijital yeterli malzeme gerekiyor. Malzeme olmayınca da 
bazı oyunlar yarım kalıyor ve oynayamıyoruz. Okul idaresinin dijital oyunlar için temin ettiği tabletler 
çok önemli ve zaruri bir ihtiyaçtır. Sayı kadar alınması gerekli”. 

Ö7: “Öğrencilerimizle oyunları oynarken çok problemler yaşıyoruz. Mesela öğrencinin bilmediği 
bir kuralı sürekli ihlal etmesi diğer öğrenciler tarafından kabul edilmiyor. Oyundan çıkmak istemeyince 
aralarında bağrışmalar başlıyor. O sebeple oynatılan oyunun kesinlikle ve kesinlikle kurallarının 
bilinmesi gerekir”. 

Ö11: “Bazı oyunlar tüm setler uygulanınca bir ders süresi yetmeyebiliyor. Bu sebeple ders zili 
çalsa bile biz oyunumuza devam ediyoruz”. 

Ö17: “Oyun oynarken hata yapıp çıkması gereken öğrencinin çıktıktan sonra geri oyuna 
bağlandığını fark ettim. Kendisini uyardım ve yanlışlıkla girdiğini söyledim. Farklı 1-2 oyunda daha 
benzer davranışlar yaptı. Bazen kazanma hırsı oyun zevki ve kurallarının önüne geçiyor. Bu sebeple 
bunlara çok dikkat etmek gerekiyor”. 

5. Sonuç  

Okullarda dijital eğitsel oyunların öğretmenlerin öğrencileriyle arasındaki iletişime ve etkileşime 
olumlu katkılar sağladığı ve dijital eğitsel oyunların çocukların farklı gelişim alanlarına ve kurallara 
uyma becerisine yönelik katkı sağladıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin derse odaklanmasında ve 
öğrenciyi derse adapte etmesinde desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin sosyal ortamlardaki 
iletişimlerinin güçlendiğini ve işbirliği yapma, ortak karar verme durumlarının arttığı söylenebilir. 

Dijital eğitsel oyunların derslere olan katkısı öğretmenlerle görüşüldüğünde ise öğretmenler bu 
oyunların öğrencilere odaklanma, özgüven, motivasyon ve kurallara uyma becerileri gibi bireysel katkı 
sağladığını ifade etmişlerdir. Dijital eğitsel oyunların iletişim, problem çözme, eleştirel düşünme, 
yaratıcı düşünme, çok yönlü düşünme, ilişkilendirme, sınıflandırma, özeleştiride bulunma gibi 
becerilere katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki mevcut çalışmalar, ulaştığımız dijital 
eğitsel oyunların farklı gelişim alanları üzerindeki olumlu etkisini destekler niteliktedir (Bozkurt, 2014; 
Bavelier, 2012; Yalçın Irmak ve Erdoğan, 2016). Çocukların günlük yaşamlarında ve eğitim hayatlarında 
bu oyunlarla tanıştırılması ve iç içe olması hem kişisel gelişimleri hem de toplumsal gelişime ayak 
uydurabilmek için önemli ve gereklidir.  

Öğretmenlerin sahip olduğu bu olumlu motivasyon kaynaklarına rağmen zaman ve malzeme 
açısından kısıtlı imkanlara sahip olduklarına yönelik olumsuz motivasyon kaynaklarını da 
barındırmaktadırlar. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin dijital eğitsel oyunları kullanmaya 
yönelik taşıdığı olumsuz motivasyon kaynaklarının giderilmesi gereklidir.  

Dijital eğitsel oyunların sınıf öğretmenleri tarafından, eğitimde kullanma ile ilgili benzer 
çalışmalara rastlanmamıştır. Fakat eğitsel oyun temelli çocuk oyunlarının kullanımında da bulduğumuz 
sonuçları destekler sonuçlar bulunmuştur. Köroğlu (2014) ise yaptığı çalışmada öğretmenlerin bilişim 
teknolojileri öz yeterlik algılarının, teknolojik araç gereç kullanımına yönelik tutumlarının yüksek 
düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Demir (2015) de çalışmasında öğretmenlerin önemli bir kısmının 
sınıflarında eğitim ve öğretim teknolojisi olarak bilgisayar ve televizyon kullandıklarını tespit etmiştir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, ilgili İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Okullarda 
Dijital Eğitsel Oyun Kullanma Motivasyonlarının arttığı görülmektedir. Yakın gelecekte bu tür dijital 
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platformların eğitimde vazgeçilmez bir yeri olacağı düşünüldüğünde sınıf öğretmenlerinin dijital 
eğitsel oyunların tüm sınıf düzeylerinde ve derslerde kullanmalarını sağlamak için lisans eğitimlerinde 
ders almalarını sağlanmalı ve mevcut sınıf öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim kursları açılarak 
eğitim almaları sağlanmalıdır. 
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Köy Okullarında Bulunan Öğrencilerin Kitaplara Erişim Düzeyi 
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Özet: Bu araştırma ilkokul öğrencilerinin kitaplara erişim düzeyini öğretmenlere yapılacak anket yöntemiyle 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini Ağrı ilinde bulunan köy okullarında görev yapmakta olan 
43 Sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak ‘Köy Okullarında Bulunan Öğrencilerin 
Kitaplara Erişim Düzeyi Anketi’ kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre sınıf kitaplıklarının yarıya yakınında 76 ve üzerinde kitap bulunmaktadır. Sınıf kitaplıklarındaki 
kitaplar büyük oranda çocukların yaş aralığına ve gelişim özelliklerine uygundur. Yapılan çalışmada sınıf 
kitaplığında en fazla bulunan türler hikâye (%93) ve masal (%93), en az bulunan tür ise tiyatro ( %4,7) dur. 
Sınıfların tümünde kitap okuma etkinlikleri yapılmaktadır. Çalışmada yer alan sınıflarda en fazla kitap okuyan 
öğrencilerden en büyük oranı oluşturan (%34,7) öğrencilerin ayda 4 ile 6 kitap okumakta oldukları görülmektedir. 
En az kitap okuyan öğrencilerin ise yarıdan fazlasının (%60,5) 0 ya da 1 kitap okuduğu görülmektedir. Çalışmada 
yer alan okul kütüphanelerinin yarıya yakınında (%48,8) 181 ve üzerinde kitap vardır. Ayrıca, okul 
kütüphanelerinin sınıf seviyesine uygun ortalama kitap oranlarına bakıldığında, kitapların yarısından fazlasının 
(%62,5) sınıf seviyesine uygun en az 51 ve üzeri kitap bulundurduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük bir kısmının 
(%88,4) İl Halk Kütüphanesine gidebilme olanağı yoktur. Çalışmaya göre, öğrencilerin yarısından fazlasının (%58,1) 
bulundukları köylerden İl Halk Kütüphanesine uzaklıkları 20 km ve üzeridir. Köylerin, İl Halk Kütüphanesine en az 
6 km uzaklıkta olduğu da görülmektedir. Çalışmada, öğrencilerin büyük bir kısmı (%93,0) daha önce İl Halk 
Kütüphanesine gitmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okuma alışkanlığı, okul kütüphanesi, sınıf kitaplığı 

The Level of Access to Books of Students in Village Schools 

Abstract: This research aims to determine the level of primary school students' access to books by means 
of a survey to teachers. The sample of the study consists of 43 primary school teachers working in village schools 
in Ağrı. In the study, "The Level of Access to Books Questionnaire for Students in Village Schools" was used as a 
data collection tool. The collected data were analyzed with the SPSS program. According to the results of the 
research, there are 76 or more books in almost half of the classroom libraries. The books in the classroom libraries 
are mostly suitable for the age range and developmental characteristics of the children. In the study, the most 
common genres in the classroom library are story (93%) and fairytale (93%), and the least common genre is 
theater (4.7%). Reading activities are held in all classes. It is seen that the students who make up the largest 
percentage of students (34.7%) who read the most books in the classes included in the study read 4 to 6 books 
per month. It is seen that more than half (60.5%) of the students who read the least book read 0 or 1 book. 
Almost half (48.8%) of the school libraries included in the study have 181 or more books. In addition, when the 
average rate of books suitable for the grade level of the school libraries is examined, it is seen that more than 
half of the books (62.5%) have at least 51 or more books suitable for the grade level. Most of the students (88.4%) 
do not have the opportunity to go to the Provincial Public Library. According to the study, more than half of the 
students (58.1%) are 20 km or more from their villages to the Provincial Public Library. It is also seen that the 
villages are at least 6 km away from the Provincial Public Library. In the study, most of the students (93.0%) had 
not been to the Provincial Public Library before. 

Keywords: Reading Habit, School Library, Classroom Library 
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1. Giriş 

Yazma ile birlikte ortaya çıkan okuma, temel dil becerilerinden biridir. Okuma, “gözle algılanan 
işaret ve sembollerin beyin tarafından yorumlanarak anlamlandırılmasıdır” (Balcı, 2016, s.2). Aytaş’a 
(2003, s.155) göre okuma: “Gözlerin ve beş organın çeşitli hareketlerinden ve zihnin anlamı kavrama 
becerisinden meydana gelen karmaşık bir faaliyettir”. Yapılan tanımlar okuma ile anlamanın iç içe 
olduğunu ve okumanın doğru gerçekleşmediği takdirde anlamanın da gerçekleşmeyeceğini 
göstermektedir. “Okuma eyleminin amacı anlamayı sağlamaktır” (Temizkan, 2008, s.132). 

Bireylerin, hayat boyu bilgi almak, var olan bilgiyi zihinlerinde anlamlandırmak için okumaları 
gerekmektedir. Okuma, “temel bilgi edinme vasıtası olması yönüyle öğrenmenin önemli 
kaynaklarından biri” (Balcı, 2009, s.266) olup “en üstün bilgi alma yoludur” (Güneş, 2011, s.7). Okuma 
ile iletişim sağlanmakta, yazar duygu ve düşüncelerini metin şeklinde okura iletebilmekte, okurun 
metni okuduktan sonra verdiği tepki ile de iletişimin tüm unsurları tamamlanmaktadır (Temizkan, 
2009, s.30). “Okuma insanın içinde bulunduğu dünyayı ve insanları tanıtan, dünyasını zenginleştiren; 
bireysel ve toplumsal kimliğini kazanmasında etkili olan bir dil becerisidir ve öğrenildiği andan ömrün 
sonuna kadar insana gereklidir” (Şahin, İşcan ve Maden, 2009, s.184).  

Okumanın alışkanlık haline gelmesini sağlayan birtakım unsurlar bulunmaktadır. Okuma 
alışkanlığının kazanılmasında kişilik özellikleriyle beraber okul, aile ve arkadaş çevresi etkili olmakta 
bunlardan başlıca iki kurum: “Aile” ve “okul” öne çıkmaktadır (Aydın Yılmaz, 2007, s. 85).“Okuma 
zevk ve alışkanlığı ailede başlamakta ve büyük ölçüde okul ortamında olgunlaşmaktadır” (Aydoğdu, 
2020, s.202).Temizkan (2009, s.54) okuma alışkanlığının, “Temelde örgün eğitim sisteminde kazanılan 
bir beceri” olduğunu ifade etmekte, bu bakımdan okulların okuma alışkanlığı kazanmada ve var olan 
okuma becerisinin geliştirilmesinde oldukça etkili oldukları görülmektedir. 

Okullarda öğrenciler için okuma alışkanlığını kazandırma ve geliştirme dahası kitap edinme, 
kitaplara erişim düşünüldüğünde akla gelen yerler sınıf kitaplıkları ve okul kütüphaneleridir. 
Öğrenciler, sınıf kitaplıklarından ve okul kütüphanelerinden kitap temin edebilmekte, okul 
kütüphanelerinde kitap okuyabilmekte ve okul dışı ortamlarda da kitap okuma faaliyetini 
sürdürebilmektedirler. 

Okul kütüphaneleri, “Eğitim ve öğretim için gerekli her türlü bilgi kaynağını toplayan, düzenleyen 
ve hizmetleri ile parçası bulunduğu öğretim kademesinin amaçlarının gerçekleşmesine dinamik bir 
şekilde katılan toplumsal kuruluşlardır” (Aşıcı ve Özarslan, 2002, s.47). Mete (2012, s.48), okul 
kütüphanelerini, “Öğrencilerin ders dışında daha özgür bulunduğu, ilgi ve isteklerine göre kitap 
seçebildikleri yerler” olarak tanımlamaktadır. Okul kütüphaneleri, “Öğrencilerin yansıtıcı, eleştirel, 
analitik, metabilişsel vd. düşünme sistemlerini geliştirerek, toplumsal gelişme ve değişimlere iyi bir 
şekilde hazırlanmaları konusunda yardımcı olur ve her anlamda donanımlı birer birey olarak 
yetişebilmeleri konusunda olanaklar sağlar” (Keleş, 2013, s.14). Okul kütüphaneleri ile öğrenciler bilgi 
edinmede kolaylık yaşamakta, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırma yapabilmekte dahası 
okuma alışkanlığını kazanabilmektedir. “Okul kütüphaneleri gerek öğretim programları açısından 
gerekse bireyin erken yaştan itibaren kültürel gelişimini desteklemek, şekillendirmek ve bireye okuma 
alışkanlığı kazandırmak adına oldukça önemlidir” (Aydoğdu, 2020, s.210).  

Okullarda öğrencilerin kitap ihtiyaçlarını okul kütüphaneleri dışında sınıf kitaplıkları da 
sağlamaktadır. Sınıf kitaplığı, “Okul kitaplıklarına oranla nicelikçe sınırlı, ancak nitelikçe üstün ve 
işlevli bir kitap varlığını barındırır” (Aydın Yılmaz, 2007, s.82). Çocuk kitapları türleri, sınıftaki 
öğrencilerin ilgileri, sınıfın seviyesi gibi etmenlerle sınıf kitaplığı oluşturulur. Sınıflarda bulunan sınıf 
kitaplıklarının o sınıfa özgü olduğu söylemek mümkündür.  

Sınıf kitaplığı oluşturmada veya kitaplığı geliştirmede farklı türlerden yararlanılmalı, çocuk 
edebiyatı ilkelerine bağlı kalarak kitaplık zenginleştirilmelidir. “Sınıf kitaplığında çocuk edebiyatının 
bütün türlerinden örnekler bulunması” (Aydın Yılmaz, 2007, s.82) sınıf kitaplığının niteliğini artırmak 
için gereklidir. Aynı zamanda “Çocuğun hayatında karşılaştığı” (Aytaş, 2003, s.158) konuların yer aldığı 
kitap türleri öğrencilerin okuduğu kitaba daha fazla ilgi göstermesini sağlayabilmektedir. “Kitap 
seçiminde çocukların istekleri de göz önünde tutulmalı ya da çocuklar mutlaka kitap seçimine dahil 
edilmeli” (Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz, 2008, s.125), “ihtiyaç duydukları bazı önemli temel eserleri ya 
sınıf ya da okul kitaplığından kolayca sağlayabilmelidirler” (Kavcar, Oğuzkan ve Sever, 1998, s.90). 

Sınıf kitaplıkları ve okul kütüphaneleri, çeşitli nedenlerle kitaplara ulaşamayan öğrenciler için 
okul aracılığıyla imkân sağlamaktadır. Arıcı (2012, s.131) okul kitaplıkları ve kütüphanelerle ilgili 
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olarak: “Kütüphanelerin uzak kaldığı okullarda sınıf ve okul kitaplıkları önemli işlevler görmektedir. Özellikle 

sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu yerlerde okul ve sınıf kitaplıklarının önemi daha da artmaktadır. Böyle 
çevrelerde yaşayan çocukların büyük bir çoğunluğu, okumak için kitaplarını buradan temin etmektedirler. Bu 
durumdan hareketle öğrencilerin bu kitaplıklardan daha iyi bir şekilde istifade etmesi sağlanmalı ve kullanışlı 

hale getirilmesi gerekmektedir” diyerek öğrenciler için sınıf kitaplıklarının ve okul kütüphanelerinin 
önemini belirtmiştir. Özellikle kırsal alanlarda kitaplara ulaşma işlevi gösteren sınıf kitaplıklarına, 
okul kütüphanelerine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.  Aynı zamanda sınıf kitaplığı ve okul 
kütüphanelerinin öğrenciler için okuma alışkanlığı kazanmalarında oldukça etkili rol oynadığı da 
görülmektedir. Bu noktada öğrencilerin sınıf kitaplıklarına ve okul kütüphanelerine erişimleri önem 
kazanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı ilkokul öğrencilerinin kitaplara erişim düzeyini öğretmenlere yapılacak anket 
yöntemiyle belirlemektir. Bu amaçla aşağıda yer alan şu sorulara cevap aranmıştır: 

1.Köy okullarında bulunan ilkokul öğrencilerinin kitaplara erişim düzeyi nedir? 

2. Köy okullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerine göre okul kütüphanelerinin ve sınıf 
kitaplıklarının mevcut durumu nedir? 

3. Köy okullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin okul 
kütüphanelerini ve sınıf kitaplıklarını kullanım düzeyleri nedir? 

4. Öğrencilerin İl Halk Kütüphanesine gidebilme durumu nedir? 

2. Yöntem  

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. “Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için 
verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama (survey) araştırması denir” (Büyüköztürk, Kılıç 
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012, s.14).  

2.2. Örneklem 

Çalışmanın örneklemini Ağrı ilinde bulunan, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak 
belirlenen MEB’e bağlı 21 köy okulunda görev yapmakta olan gönüllü 43 öğretmen oluşturmaktadır. 
Örneklemde yer alan öğretmenlerin cinsiyet, mezuniyet durumu ve göre yaptıkları sınıfların sınıf 
mevcudu bilgileri Tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bilgileri 

  n Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 21 48,8 
 Erkek 22 51,2 

 Toplam 43 100 

    
Mezuniyet Durumu Lisans 39 90,7 

 Yüksek Lisans 4 9,3 
 Doktora 0 0 

 Toplam 43 100 

    
Sınıf mevcudu 10-20 33 76,7 

 21-30 10 23,7 
 31-40 0 0 
 41-üzeri 0 0 

 Toplam 43 100 

    
Sınıf düzeyi 1 9 20,9 

 2 8 18,6 
 3 4 9,3 
 4 6 14,0 
 Birleştirilmiş 16 37,2 

 Toplam 43 100 
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Tablo 1’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin 21’i (%48,8) kadın iken 22’si (%51,2) erkektir. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 39’u (%90,7) lisans mezunu olmakla birlikte 4’ü (%9,3) yüksek lisans 
mezunudur. Araştırmada doktora mezunu öğretmen bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin görev aldıkları sınıfların sınıf mevcuduna bakıldığında: 33’ü (%76,7) 10 ile 20 arasında, 
10’u (%23,7) 21 ila 30 arasındadır. 31 ile 40 arası ve 41’den fazla sınıf mevcuduna sahip öğretmen 
yoktur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 9’u (%20,9) 1.sınıflarda, 8’i (18,6) 2.sınıflarda, 4’ü (9,3) 
3.sınıflarda ve 16’sı (37,2) birleştirilmiş sınıflarda görev yapmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak bu çalışma için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan 
“Köy Okullarında Bulunan Öğrencilerin Kitaplara Erişim Düzeyi Anketi” kullanılmıştır. Anket, toplam 
16 sorudan oluşmaktadır. Anket: “Kişisel Bilgiler”, “Sınıf kitaplığı ve Sınıf”, “Okul Kütüphanesi” ve “İl 
Halk Kütüphanesi” bölümlerinden oluşmaktadır. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Yapılacak çalışma öncesinde Bartın Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan Onay 
(03.05.2021) tarihli ve 2021-SBB-0200 protokol numaralı) ve Ağrı Millî Eğitim Müdürlüğü uygulama izni 
(09.06.2021 tarih ve 26185262 sayılı) alınmıştır. Anket, Pandemi nedeniyle, öğretmenlere online 
olarak uygulanmıştır. Anketle ilgili gerekli açıklamalar öğretmenlere yapılmış, öğretmenlerin anketi 
doldurmaları istenmiştir.  

2.5.Verilerin Analizi 

Toplanan veriler SPSS programı ile analizi yapılmıştır. Araştırmanın verileri yüzde, frekans 
hesaplamasıyla analiz edilmiştir. 

3. Bulgular  

Araştırmayla ilgili edinilen bulgular aşağıda 3 bölüm halinde yer almaktadır.  

3.1.Sınıf Kütüphanesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Sınıf kitaplığında bulunan kitap sayıları ve yüzdeleri aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Sınıf Kitaplığında bulunan kitapların sayı ve yüzdeleri 
  n Yüzde (%) 

Sınıf Kitaplığı 1-15 3 7,0 
 16-30 9 20,9 
 31-45 4 9,3 
 46-60 5 11,6 
 61-75 5 11,6 
 76 ve üzeri 17 39,5 

 Toplam 43 100,0 

Tablo 2’ye göre, 3 sınıfın (%7,0) sınıf kitaplığında 1 ile 15 arası, 9 sınıfın (%20,9) sınıf kitaplığında 
16 ile 30 arası, 4 sınıfın (%9,3) sınıf kitaplığında 31 ile 45 arası, 5 sınıfın (%11,6) sınıf kitaplığında 46 
ile 60 arası, 5 sınıfın (%11,6) sınıf kitaplığında 61 ile 75 arası ve 17 sınıfın (%39,5) sınıf kitaplığında 76 
ve üzeri kitap bulunmaktadır. Sınıfların yarıya yakınının sınıf kitaplıklarında 76 ve üzeri kitap olduğu 
görülmektedir.  

Sınıf kitaplığında bulunan kitapların çocukların yaş aralığı uygunluğunu gösteren sayı ve yüzdeler 
Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Sınıf kitaplığında bulunan kitapların çocukların yaş aralığı uygunluğunu gösteren sayı ve 
yüzdeler 

  n Yüzde (%) 

Yaş Aralığı Evet 40 93,0 
Uygunluğu Hayır 3 7,0 

 Toplam 43 100,0 

Tablo 3’e göre öğretmenlerden 40’ının (%93,0) sınıf kitaplıklarında bulunan kitaplar çocukların 
yaş aralığına uygun, 3’ünün (%7,0) sınıf kitaplıklarında bulunan kitaplar çocukların yaş aralığına uygun 
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değildir. Yapılan çalışmada da sınıf kitaplıklarında yer alan kitapların büyük bir çoğunluğunun (%93,3) 
çocukların yaş aralığına uygun olduğu görülmektedir. 

Sınıf kitaplığındaki kitapların çocukların gelişim özelliklerine uygunluğunu gösteren sayı ve 
yüzdeler aşağıda Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Sınıf kitaplığındaki kitapların çocukların gelişim özelliklerine uygunluğunu gösteren sayı ve 
yüzdeler 

  n Yüzde(%) 

Gelişim Özelliklerine Evet 39 90,7 
Uygunluğu Hayır 4 9,3 

 Toplam 43 100,0 

Tablo 4’e göre öğretmenlerden 39’unun (%90,7) sınıf kitaplıklarında bulunan kitaplar çocukların 
gelişim özelliklerine uygun,4’ünün (%9,3) ise sınıf kitaplıklarında bulunan kitaplar çocukların gelişim 
özelliklerine uygun değildir. Sınıf kitaplıklarındaki kitapların büyük bir kısmı (%90,7) çocukların gelişim 
özelliklerine uygundur. 

Sınıf kitaplığındaki kitap türlerinin sayı ve yüzdeleri aşağıda Tablo 5’de verilmiştir: 

Tablo 5. Sınıf kitaplığındaki kitap türlerinin sayı ve yüzdeleri 
  n Yüzde (%) 

Kitap Türleri Şiir 20 46,5 
 Hikâye 40 93 
 Masal 40 93 
 Dergi 17 39,5 
 Tiyatro 2 4,7 
 Destan 10 23,3 
 Anı 6 14 
 Efsane 8 18,6 
 Fabl 22 51,2 
 Biyografi-otobiyografi 4 9,3 

Tablo 5’e göre, çalışmada yer alan sınıf kitaplıklarındaki kitap türlerinde, en yüksek oran olarak 
hikaye ve masal dikkati çekmektedir. Yarıdan fazla oranla (%51,2) da fabl türü, yarıya yakın oranlarla 
şiir türü (%46,5) ve dergi (%39,5) yer almaktadır. Sınıf kitaplıklarında bulunan yayın ve türler arasından 
anı (%14) ve biyografi-otobiyografi (%9,3)türleri düşük orana sahiptir. Tiyatro ise en düşük çıkan orana 
(%4,7) sahip türdür. 

Sınıflarda kitap okuma etkinliklerinin yapılıp yapılmama durumunu gösteren sayı ve yüzdeler 
aşağıda Tablo 6’da verilmiştir: 

Tablo 6. Sınıflarda kitap okuma etkinliklerinin yapılıp yapılmama durumunu gösteren sayı ve 
yüzdeler 

  n Yüzde (%) 

Kitap Okuma Etkinlikleri Evet 43 100 
 Hayır 0 0 

 Toplam 43 100 

Tablo 6’ya göre, öğretmenlerin 43’ü sınıflarında kitap okuma etkinlikleri yapmaktadır. Kitap 
okuma etkinlikleri yapılmayan sınıf yoktur. Sınıfların tamamında kitap okuma etkinlikleri 
yapılmaktadır. 

Sınıflarda en çok kitap okuyan öğrencinin ayda okuduğu kitap sayısını gösteren sayı ve yüzdeler 
aşağıda Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Sınıflarda en çok kitap okuyan öğrencinin ayda okuduğu kitap sayısını gösteren sayı ve 
yüzdeler 

  n Yüzde (%) 

En Çok Okunan Kitap 1-3 7 16,3 
Sayısı 4-6 15 34,9 

 7-9 12 27,9 
 10 ve üzeri 9 20,9 

 Toplam 43 100,0 
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Tablo 7’ye göre, öğretmenlerin 7’sinin(%16,3) sınıfında en çok kitap okuyan öğrencinin ayda 1 ile 
3 arasında, 15’inin (34,9) sınıfında en çok kitap okuyan öğrencinin ayda 4 ile 6 arasında, 12’sinin (27,9) 
sınıfında en çok kitap okuyan öğrencin ayda 7 ile 9 arasında ve 9’unun (20,9) sınıfında en çok kitap 
okuyan öğrencinin ayda 10 ve üzerinde kitap okumaktadır. Yüzdelik orana bakıldığında, sınıflarda en 
çok kitap okuyan öğrenciler arasından en fazla kitap okuma oranı (%34,9) ayda 4 ile 6 kitap 
arasındadır. 

En az kitap okuyan öğrencinin ayda okuduğu kitap sayısını gösteren sayı ve yüzdeler aşağıda Tablo 
8’de verilmiştir. 

Tablo 8. En az kitap okuyan öğrencinin ayda okuduğu kitap sayısını gösteren sayı ve yüzdeler 
  n Yüzde (%) 

En Az Okunan Kitap 0-1 26 60,5 
Sayısı 2-3 16 37,2 

 4-5 0 0,0 
 6 ve üzeri 1 2,3 

 Toplam 43 100,0 

Tablo 8’e göre, öğretmenlerin 26’sının (%60,5) sınıfında en az kitap okuyan öğrenci ayda 0 ya da 
1, 16’sının (%37,2)   sınıfında en az kitap okuyan öğrenci ayda 2 ya da 3, 1’inin (%2,3) en az kitap 
okuyan öğrenci ayda 6 ve üzerinde kitap okumaktadır. Sınıflarda 4 ile 5 tane kitap okuyan öğrenci 
bulunmamıştır. Yüzdelik orana bakıldığında, en az kitap okuyan öğrencilerin yarısından fazlası (%60,5) 
ayda 0 ya da 1 kitap okumaktadır. Sınıflarda en az kitap okuyan öğrencilerin yarıya yakını (%37,2) ayda 
2 ya da 3 kitap okumaktadır. Sınıflarda en az kitap okuyan öğrencilerin yarısından fazlasının (%60,5) 
ayda 0 ya da 1 kitap okuduğu görülmektedir. 

3.2.Okul Kütüphanesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Okul kütüphanesinde bulunan kitapların sayı ve yüzdeleri aşağıda Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Okul kütüphanesinde bulunan kitapların sayı ve yüzdeleri 
  n Yüzde (%) 

Okul Kütüphanesi 1-30 3 7,0 
Kitap Sayısı 31-60 0 0,0 

 61-90 5 11,6 
 91-120 6 14,0 
 121-150 4 9,3 
 151-180 4 9,3 
 181 ve üzeri 21 48,8 

 Toplam 43 100,0 

Tablo 9’a göre, 3 okul kütüphanesinde (%7,0) 1 ile 30 arasında, 5 okul kütüphanesinde (11,6) 61 
ile 90 arasında, 6 okul kütüphanesinde (14,0) 91 ile 120 arasında, 4 okul kütüphanesinde (%9,3) 121 
ile 150 arasında, 4 okul kütüphanesinde (%9,3) 151 ile 180 arasında,21 okul kütüphanesinde (%48,8) 
181 ve üzeri kitap bulunmaktadır. 31 ile 60 arasında kitap bulunan sınıf kütüphanesi bulunmamıştır. 
Tabloda okul kütüphanelerinin yarıya yakının (%48,8) 181 ve üzeri kitap bulundurulduğu 
görülmektedir.  

Okul kütüphanesinde sınıf seviyesine göre bulunan ortalama kitap sayısı ve yüzdeleri aşağıda 
Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10. Okul kütüphanesinde sınıf seviyesine göre bulunan ortalama kitap sayısı ve yüzdeleri 
  n Yüzde(%) 

Okul Kütüphanesi 1-20 5 11,6 
Sınıf Seviyesi 21-40 6 14,0 

 41-50 5 11,6 
 51 ve üzeri 27 62,8 

 Toplam 43 100,0 

Tablo 10’a göre, öğretmenlerden 5’i okul kütüphanesinde sınıf seviyesine göre 1 ile 20 
arasında,6’sı(%14,0) okul kütüphanesinde sınıf seviyesine göre 21 ile 40 arasında, 5’i (%11,6) okul 
kütüphanesinde sınıf seviyesine göre 41 ile 50 arasında, 27’si (%62,8) Okul kütüphanesinde sınıf 
seviyesine göre 51 ve üzeri kitap bulunduğu cevabını vermişlerdir. Okul kütüphanelerinin yarısından 
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fazlasında (%62,8) bulunan kitaplar sınıf seviyesinde olması öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun 
kitaplara ulaşması açısından olumlu bir durumdur. 

3.İl Halk Kütüphanesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Öğrencilerin İl Halk Kütüphanesine gidebilme olanağını gösteren sayı ve yüzdeler aşağıda Tablo 
11.de verilmiştir. 

Tablo 11. Öğrencilerin İl Halk Kütüphanesine gidebilme olanağını gösteren sayı ve yüzdeler 
  n Yüzde (%) 

İl Halk Kütüphanesine Evet 5 11,6 
Gidebilme Hayır 38 88,4 

 Toplam 43 100,0 

Tablo 11’e göre, öğretmenlerin 5’inin (%11,6) öğrencilerinin İl Halk Kütüphanesine gidebilme 
olanağı varken, 38’i (%88,4) öğrencilerinin İl Halk Kütüphanesine gidebilme olanağı yoktur. 
Öğrencilerin büyük bir kısmının (%88,4) İl Halk Kütüphanesi gidebilme olanağı yoktur.  

İl Halk Kütüphanesinin bulunulan okula ortalama km. uzaklığını gösteren sayı ve yüzdeler aşağıda 
Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12. İl Halk Kütüphanesinin bulunulan okula ortalama km. uzaklığını gösteren sayı ve yüzdeler 
  n Yüzde (%) 

İl Halk Kütüphanesine 1-5 0 0,0 
Km Uzaklığı 6-10 3 7,0 

 11-15 6 14,0 
 16-20 9 20,9 
 20 km üzeri 25 58,1 

 Toplam 43 100,0 

Tablo 12’ye göre, öğrencilerin 3’ünün (%7,0) okulu İl Halk Kütüphanesine ortalama 6 ile 10 km, 
öğrencilerin 6’sının (%14,0) okulu İl Halk Kütüphanesine ortalama 11 ile 15 km, öğrencilerin 
9’unun(%20,9) okulu İl Halk Kütüphanesine ortalama 16 ile 20 km, öğrencilerin 25’inin (%58,1) okulu 
İl Halk Kütüphanesine ortalama 20 km ve üzeri uzaklıktadır. Öğrencilerin yarısından fazlasının (%58,1) 
okulu İl Halk Kütüphanesine ortalama 20 km üzeri uzaklıktadır.  

İl Halk Kütüphanesine giden öğrenci sayısı ve yüzdesi aşağıda Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13. İl Halk Kütüphanesine giden öğrenci sayısı ve yüzdesi 
  N Yüzde(%) 

İl Halk Kütüphanesine Evet 3 7,0 
Giden Öğrenci Hayır 40 93,0 

 Toplam 43 100,0 

Tablo 13’e göre, daha önce İl Halk Kütüphanesine giden öğrenci sayısı 3 (%7,0) ve daha önce İl 
Halk Kütüphanesine gitmeyen öğrenci 40’tır (%93,0). Öğrencilerin büyük bir kısmı (%93,0) daha önce 
İl Halk Kütüphanesine gitmemiştir. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

İlkokul öğrencilerinin kitaplara erişim düzeyini belirlemek yapılan araştırmadan elde edilen 
sonuçlar aşağıda üç bölüm halinde yer almaktadır: 

4.1. Sınıf Kitaplığı ve Sınıf 

Sınıf kitaplıklarında, sayıca fazla kitabın yer alması özellikle köy gibi sosyo-ekonomik yönden 
sınırlı yerlerde öğrenciler için önem kazanmaktadır. Çalışmada, sınıf kitaplıklarının yarıya yakınında 
76 ve üzerinde kitap bulunmaktadır. 

Sınıf kitaplıklarında yer alan kitapların öğrencilerin yaş aralığına uygun olmalıdır. Kitapların yaş 
aralığına uygun olmaması durumu öğrencilerde kitap okurken zorlanmaya ya da kitap okumaya karşı 
olumsuz tutum geliştirmeye neden olabilmektedir. Çalışmada yer alan sınıf kitaplıklarındaki kitapların 
büyük oranda (%93,3) çocukların yaş aralığına uygundur. 

Gelişim dönemlerinde yer alan davranışları kazanmalarının bir yolu da kitaplardan geçmektedir. 
Çocuklar gelişim dönemlerini kapsayan nitelikte kitaplarla okuma alışkanlıklarını pekiştirmeleri 
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gerekir. Çalışmada yer alan sınıfların sınıf kitaplıklarının, büyük bir kısmının (%90,7) çocukların gelişim 
özelliklerine uygun nitelikte kitaplar olduğu görülmektedir. 

Hikâye ve masal ilkokul sınıf kitaplıklarında yer alan yaygın türlerdir. İlkokuma çalışmalarından 
sonra genellikle okumayı pekiştirmek için bu türler kullanılmaktadır. Öğrenciler, ailede ya da okul 
öncesi eğitimde masallarla ve okuma yazma bilmeseler dahi resimli hikâyelerle bu türlere aşina 
olabilmektedir. Yapılan çalışmada sınıf kitaplığında en fazla bulunan türler hikaye (%93) ve masal 
(%93)dır.  Aksu (2019) tarafından yapılan çalışmada da sınıf kütüphanesinde en fazla masal ve hikâye 
türünde kitaplar yer aldığı sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada bir diğer yüksek oran (%51,2) fabl 
türündedir. Fabllar konusu bakımından öğrencilere eğlenceli ve farklı gelebilmektedir. Sonrasında en 
yüksek oranlar sırasıyla yarıya yakın oranlarla şiir (%46,5)türü ve dergi (%39,5)türünde görülmektedir. 
Çalışmada öğretmenler tarafında sınıf kitaplığında yer alan türlerden seçilmeyen hiçbir kitap türü 
yoktur. Pilten ve Tolğay (2016) yaptıkları çalışmada “tüm öğretmenlerin sınıf kütüphanelerinde farklı 
tür kitaplara, oranlarında farklılık bulunsa da mutlaka yer vermeyi planlamakta” oldukları sonucuna 
ulaşmaları bu çalışmanın bulgularını desteklemektedir. Çalışmada Tiyatro (%4,7) en az tercih edilen 
tür olmuştur. 

Yapılan çalışmada, sınıfların tümünde kitap okuma etkinlikleri yapılmaktadır. Kitap okuma 
etkinliklerinin yapılması öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma, okuma sürekliliğini kazandırma 
açısından gerekli bir durumdur. 

Çalışmada yer alan sınıflarda en fazla kitap okuyan öğrencilerden en büyük oranı oluşturan 
(%34,7) öğrencilerin ayda 4 ile 6 kitap okumakta oldukları görülmektedir. Öte taraftan ile haftada 7 
ile 9 kitap ve arasında ve %20,9 ile ayda 10 ve üzeri kitap okuyan öğrencilerin oranı da azımsanmaması 
gereken oranlardır.  

Çalışmada bulunan sınıflarda en az kitap okuyan öğrencilerin yarıdan fazlası (%60,5) 0 ya da 1 
kitap okuduğu görülmektedir. Bu oranın oldukça yüksek olduğu söylenebilir. En az kitap okuyan 
öğrenciler ayda neredeyse 0 ya da 1 hiç kitap okumaları kitap okuma becerilerini geliştirememelerine 
neden olabilir. Dahası, bu oran okuma alışkanlığı kazanma açısından da olumsuz bir durumdur. 

4.2. Okul Kütüphanesi 

Sosyoekonomik açıdan sınırlı olan bölgelerde okul kütüphanesi kitap varlığı bakımından daha 
önemli bir hale gelmektedir. Çalışmada yer alan okul kütüphanelerinin yarıya yakınında (%48,8) 181 
ve üzerinde kitap vardır. Köy okullarında okuyan öğrenciler açısından bu oranın oldukça iyi olduğu 
söylenebilir. 

Öğrencilerin okul kütüphanelerinden faydalanabilmeleri için okul kütüphanelerinde sınıf 
seviyelerine uygun kitaplar olmalıdır. Çalışmada, okul kütüphanelerinin sınıf seviyesine uygun 
ortalama kitap oranlarına bakıldığında, kitapların yarısından fazlasının (%62,5) sınıf seviyesine uygun 
en az 51 ve üzeri kitap bulundurduğu görülmektedir. Köy okulları açısından bu oranın yüksek olduğu 
söylenebilir. 

4.3. İl Halk Kütüphanesi 

Öğrencilerin büyük bir kısmının (%88,4) İl Halk Kütüphanesine gidebilme olanağı yoktur. Bu oranın 
yüksek çıkmasında, köyün şartları, uzaklık, ailenin özellikleri gibi nedenler sıralamak mümkündür. 
Kütüphanelerin işlevleri ve öğrencilere katabileceği nitelikler düşünüldüğünde öğrencilerin 
kütüphaneye gidememesi öğrenciler açısından dezavantajlı bir durumdur. 

Çalışmaya göre, öğrencilerin yarısından fazlasının (%58,1) bulundukları köylerden İl Halk 
Kütüphanesine uzaklıkları 20 km ve üzeridir. Çalışmada yer alan köylerin yarısından fazlasının il 
merkezinde yer alan İl Halk Kütüphanesine uzak olarak nitelendirilebilir. Bu oran aynı zamanda, 
öğrencilerin İl Halk Kütüphanesine gidememe nedenlerinden biri de olabilir. Çalışmada yer alan 
köylerden hiçbirinin İl Halk Kütüphanesine uzaklığı 1 ile 5 km arasında çıkmamıştır. Köylerin, İl Halk 
Kütüphanesine en az 6 km uzaklığa sahip olduğu da görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin İl Halk 
Kütüphanesine gidememelerinde km uzaklığının pay sahibi olduğunu söylemek mümkündür. 

Çalışmada, öğrencilerin büyük bir kısmı (%93,0) daha önce İl Halk Kütüphanesine gitmemiş, pek 
azı (%7,0) daha önce İl Halk Kütüphanesine gitmiştir. Alanda yapılan diğer araştırmalar incelendiğinde 
Balcı, Uyar ve Büyükikiz (2012), yaptıkları çalışmada “öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin halk 
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kütüphanelerini hiç kullanmadıklarını” ifade etmişlerdir. Araştırmanın bu sonucu literatür ile 
uyumludur.  

Araştırma sonuçları doğrultusunda elde edilen öneriler üç bölüm halinde aşağıda yer almaktadır: 

Sınıf Kitaplığı ve Sınıf 

• Köy okullarında bulunan sınıf kitaplıklarında, 

• Sınıf kitaplıklarında sayı ve nitelikçe daha fazla kitap yer almalıdır. 

• Sınıf kitaplıklarında farklı türden kitaplar da bulundurulmaya çalışılmalıdır. 

• Sınıflarda en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli pekiştirmelerle süreklilik sağlanmalıdır. 

• Öğretmenler tarafından sınıflarda en az kitap okuyan öğrencilerin kitap okumama ya da 
okuyamama nedenleri araştırılmalıdır.  

• Öğrenciler çeşitli etkinliklerle kitap okumaya teşvik edilmelidir. 

Okul Kütüphanesi 

• Köy okullarında bulunan okul kütüphanelerinde, 

• Sayı ve nitelikçe daha fazla kitap bulunmalıdır. 

• Sınıf seviyelerinde kitaplar artırılmaya çalışılmalıdır. 

İl Halk Kütüphanesi 

• İl Halk Kütüphanesine yapılacak çeşitli etkinliklerle köylerde yaşayan öğrencilerin İl Halk 
Kütüphanesiyle tanışmaları sağlanmalıdır. 
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Dil Barometreleri 

Prof. Dr. Firdevs Güneş 

Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com 

       Özet: Dünyamızda büyük diller arasında yıllardır süren derin ve sessiz bir savaş vardır. Bu savaş önceleri 

“üstün dil olma” iddialarıyla başlamış, ardından eğitim, bilim, ticaret, ekonomi, iletişim ve internet alanına 

yayılmıştır. Ardından “dünya dili” olma amacına yönelmiştir. Bu amaçla çok dillilik politikaları geliştirilmiş ve 

okullarda birden fazla dilin öğretilmesi önerilmiştir. Ayrıca kitap, dergi, makale, gazete, film, video, internet, 

web sitesi, e-yayınların artırılması istenmiştir. Son yıllarda ise dil barometreleri gündeme gelmiştir. Dilbilimci 

uzmanlar tarafından yapılan dil barometrelerinde dünyadaki dillerin ağırlıkları belirlenmiştir. Birincisi 2010 

yılında, ikincisi 2012, üçüncüsü ise 2017 yılında yapılan dil barometrelerinde toplam 634 dil bazı ölçütlere göre 

sıralanmıştır. Bunlar konuşmacı sayısı, resmi dil olma, entropi, insani gelişme indeksi, doğurganlık oranı, 

internette yer alma, Vikipediadaki makale sayısı, Nobel Edebiyat Ödülü alma, çeviri oranı, üniversite düzeyinde 

öğretilmesi gibidir. Bu ölçütlere göre her dile 0-10 arasında puanlar verilmiştir. İlk sırayı İngilizce, ikinci 

Fransızca, üçüncü İspanyolca, dördüncü sırayı Almanca almıştır. Böylece dil barometrelerinde ilk sıraları hep batı 

dilleri almış, bu dillerin önemli ve ağırlıklı oldukları ilan edilmiştir. Türkçemiz ise önce 32. sıraya, ardından 12. 

sıraya, son barometrede ise 25. sıraya yerleşmiştir. Dil barometrelerinde ele alınan ölçütler incelendiğinde 

bunların batı dillerini öne çıkarmaya yönelik seçildiği görülmektedir. Bu çalışmada dil barometreleri, uygulanan 

ölçütler ve dillerin sıralanması incelenmekte, Türkçemizin ağırlığı ve üstünlüklerine ilişkin öneriler 

getirilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe, dil barometreleri, ölçütler. 

 

Language Barometers 

Abstract: There has been a deep and silent war between major languages in our world for years. This war 
started with the claims of "being the master language" and then spread to the fields of education, science, 
commerce, economy, communication and internet. In recent years, it has tended towards the aim of being a 
"world language". For this purpose, multilingualism policies have been developed and it has been suggested that 
more than one language should be taught in schools. In addition, an increase in the number of books, magazines, 
articles, newspapers, movies, videos, internet, web sites and e-publications was requested. In recent years, 
language barometers have been on the agenda. The weights of the languages of the world were determined in 
language barometers made by linguists. In the language barometers, the first in 2010, the second in 2012, and 
the third in 2017, a total of 634 languages were listed according to some criteria. These are the number of 
speakers, being an official language, entropy, human development index, fertility rate, being on the internet, 
number of articles on Wikipedia, Nobel Prize in Literature, translation rate, teaching at the university level. 
According to these criteria, scores between 0-10 were given to each language. English ranked first, French 
second, Spanish third, and German fourth. Thus, western languages always took the first place in language 
barometers, and these languages were declared to be important and predominant. Our Turkish, on the other 
hand, ranked 32nd, then 12th, and 25th in the last barometer. When the criteria discussed in language 
barometers are examined, it is seen that they are chosen to highlight western languages. In this study, language 
barometers, the criteria applied and the order of languages are examined, and suggestions are made regarding 
the weight and superiority of our Turkish 

Keywords: Turkish, language barometers, criteria.   
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1. Giriş 

 Günümüzde dillerin gelişimi ve yayılması ile ilgili sistemli araştırmalar yapılmaktadır. Bu 
araştırmalarda dilin önemi, toplumdaki işlevi ve kalkınmadaki rolü üzerinde durulmaktadır. Çünkü bir 
ülkenin kalkınması için sadece sanayi, tarım, sağlık, ekonomi gibi alanlardaki ilerlemeler yeterli 
olmamaktadır. Dil ve zihinsel becerileri gelişmiş akıllı insanlar yetiştirmeden kalkınmanın olmayacağı 
bilinmektedir. Bu nedenle çoğu ülkede bir taraftan nitelikli bireyler yetiştirmek için dil ve zihinsel 
becerileri geliştirmeye ağırlık verilmekte, diğer taraftan da dili geliştirmek ve yaymak için 
araştırmalar yapılmaktadır. Bu süreçte dilin özellikleri, yapısı, kolay öğretilmesi, başka dillere 
çevrilmesi, internette yayılması, teknoloji kullanımı gibi hususlar üzerinde önemle durulmaktadır. Bu 
çalışmalar sonucu bazı dillerin üstün olduğu öne sürülmekte ve bu durum diller arasında savaşa neden 
olmaktadır. 

Dünyamızdaki büyük diller arasında yıllardır süren derin ve sessiz bir savaş yapılmaktadır. Bu 
savaş bazı dillerin gelişmesine ve yayılmasına, bazı dillerin ise yok olmasına neden olmaktadır. 
Önceleri “tek dil olma” amacıyla başlayan dil savaşları zaman içerisinde eğitim, bilim, ticaret, iletişim 
ve internet dili olma alanlarına yayılmıştır. Son yıllarda ise ‘evrensel dil olma’ çabalarına yönelmiştir. 
Eskiden Latince, Yunanca, Fransızca, İspanyolca, Almanca gibi dillerin öne çıktığı durumlar değişmiş, 
günümüzde savaşın galibi İngilizce olmuştur. İngilizce her geçen gün biraz daha yayılmakta ve evrensel 
dil olma yolunda ilerlemektedir.  

Louis-Jean Calvet’e (2005) göre dil savaşları iki alanda yürütülmektedir.  

• Birincisi uluslararası düzeyde “çeşitli alanlarda ortak iletişim dili” olmaya çalışan İngilizce, 
Fransızca, Çince, İspanyolca gibi büyük diller arasındaki savaştır. Bu savaşta her dil diğerini geçmek 
ve daha fazla yayılmak için çalışmaktadır. Ancak günümüzde İngilizcenin bilim, ticaret ve turizm 
alanındaki üstünlüğü çok yüksektir. Bunu tersine çevirmek zor gibi görülmektedir. Buna rağmen her 
dil yayılmak için yoğun çalışmalar yapmaktadır.  

• İkincisi ise “evrensel dil olma” savaşıdır. Dille ilgili tarihsel gelişmeler incelendiğinde dünyada 
en çok konuşulan yani evrensel olan dilin zaman içerisinde değiştiği görülmektedir. Bir başka ifadeyle 
en çok konuşulan dilin her zaman savaşı kazanan dil olmadığı, zamanla yerini başka dillere bıraktığı 
ortaya çıkmaktadır. Eskiden Roma İmparatorluğunda seçkinler Yunanca konuşuyordu. Latince, 
Yunanca, Arapça 16. yüzyılda en çok tercih edilen diller arasındaydı. Çok geçmeden dünyamızda 
İspanyolca ve Fransızca yayılmaya, her alanda kullanılmaya başlandı. Bu durum 19 yüzyıla doğru 
değişmeye ve yerini İngilizce almaya başladı. Günümüzde İngilizce hızla yükselmektedir (Calvet,2005; 
Muller, 2011). Bu gelişmeler eskiden önemli ve evrensel olan, çok konuşulan dillerin durumunu sürekli 
koruyamadığını, önemsiz olduğu düşünülen dillerin de zamanla ön plana çıkabileceğini 
göstermektedir. 

Casanova’ya (2015) göre, dünyamızda gerçek anlamda ve ciddi düzeyde bir "diller savaşı" vardır. 
Bu savaşta dilbilimsel ve edebi silahlar kullanılmakta, dilsel ürünler baskı aracı işlevini görmekte ve 
diğerlerini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Oysa dünyamızda çok dilin olması olumlu bir değerdir. 
Ortak tek dilin varlığı, metinlerin karşılıklı anlaşılmasına, fikirlerin ve insanların serbest dolaşımına 
izin vermektedir. Ancak dünyaya tek dilin egemen olması hem dilsel hem de kültürel çeşitliliğe engel 
olmaktadır. Çünkü "yayılmakta olan evrensel dil" tehlikesi aslında sadece dilleri değil aynı zamanda 
bütün uygarlığı tehdit etmektedir (Casanova,2015). 

Günümüzde dil savaşları giderek yayılmaktadır. Önceleri bazı dillerin üstün olduğu ve hızla 
yayılacağı iddialarıyla başlayan bu savaşlarda yeni ölçütler ileri sürülmektedir. Bunları ispatlamak için 
çeşitli araştırmalar yapılmakta ve kanıtlar gösterilmektedir. Son yıllarda ise dil barometreleri 
hazırlanmakta, çeşitli ölçütlerden hareketle dillerin sıralaması yapılmaktadır. Bu çalışmalar 
sonucunda İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almancanın üstün diller olduğu, ilk sıralarda yer aldığı 
açıklanmaktadır.  Bu çalışmalarla ikinci dil öğrenmeyi amaçlayan genç ve yetişkinler yönlendirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu çalışmada dünya dil barometreleri, kullanılan dil ölçütler incelenmekte ve 
Türkçemizle ilgili verilen bilgiler değerlendirilmektedir. 

2.Dil Barometreleri 

Dil barometreleri, dünyamızdaki dillerin çeşitli ölçütlere göre ağırlığını belirleyerek sıralamasını 
yapan çalışmalardır. Bu çalışmaların amacı bireylerin barometredeki dil ağırlıklarından hareketle 
öğreneceği ikinci dili ya da eğitim alacağı dili seçmelerini sağlamaktır (Calvet & Calvet, 2017). Bir 
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başka ifadeyle dil barometreleri ile genç ve yetişkinlerin dil seçme süreçleri yönlendirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu durum dünyamızdaki dil savaşlarının yeni bir boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Günümüze kadar üç dil barometresi hazırlanmıştır. Bu çalışmaların başlangıcı Fransa Aix-en-
Provence'de 2007 yılında düzenlenen bir konferansa uzanmaktadır. Dil barometresi oluşturma 
projesine o zaman başlanmış ve 2010 yılına doğru giderek gelişmiştir.  

Dillerin önemini ve ağırlığını sorguladığımızda, karşımıza ilk olarak konuşmacı sayısı ölçüt olarak 
çıkmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir? Bu dili kaç kişi konuşuyor? Gibi. Ancak bu 
yaklaşım ikili sorun oluşturmaktadır. Birincisi konuşmacı sayısı kesin değildir. Farklı kaynaklar farklı 
rakamlar vermekte ve her zaman sıralama değişmektedir.  İkincisi bu ölçüt bilimsel bir temel 
oluşturmamaktadır. Dillerin "önemini ve ağırlığını" belirlemede başka faktörler de rol oynamaktadır. 
Bu anlayıştan hareketle çeşitli ölçütlerden hareketle dil barometreleri hazırlanmaktadır. 

Dilleri ağırlıklarına göre sınıflandırmak ve sıralamak bazıları için anlamsız görünebilir. Çünkü çoğu 
kişi dünyadaki en önemli dilin kendi ana dilleri, eğitim gördükleri dil ve hatta ebeveynleriyle iletişim 
kurmak için kullandıkları dil olduğunu kabul etmektedir. Aslında bu üç işlev (ana dil, eğitim dili, aile 
dili) bazen aynı bireyde farklı diller tarafından yerine getirilmektedir. Bu durum bir toplumdaki farklı 
dillerin farklı rolleri ve farklı kullanımlarını göstermektedir. Bireylerin dil barometrelerini kullanarak 
dil ağırlıklarından hareketle eğitim dilini belirlemesi, öğrenmek için dil seçimi yapması 
amaçlanmaktadır (Calvet & Calvet, 2017). 

2.1. Birinci Dünya Dil Barometresi (2010) 

Dünyamızdaki çeşitli dilleri içeren ilk dünya dil barometresi dilbilimci Alain Calvet ve Louis-Jean 
Calvet tarafından 2010 yılında hazırlanmıştır. 2010 yılı dil barometresinde dünyamızda beş milyondan 
fazla kişinin konuştuğu 137 dil ele alınmıştır. Bu dillere belirlenen çeşitli ölçütlere dayalı olarak 
puanlar verilmiş, ağırlıkları oluşturulmuş ve ağırlık puanlarına göre sıralanmıştır. Aşağıdaki tabloda 
söz konusu diller ve ağırlık puanları verilmektedir. 

Tablo 1. 2010 Dünya Dil Barometresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Yılı Dünya Dil Barometresinde ele alınan dillerin ağırlıkları on ölçüte dayalı olarak 
belirlenmiştir. Bunlar dilin resmi dil olma özelliği, konuşmacı sayısı, eğitim ve iletişim kurma özelliği, 
dilin toplumda farklı kullanımları gibi sıralanmaktadır. Bu ölçütlerin başında konuşmacı sayısı 
gelmektedir. Bunu entropi, insani gelişme indeksi, doğurganlık oranı, internette yer alma oranı, 

2010 Dünya Dil Barometresi 

1 İngilizce 7.237  17 Macarca 2.139 

2 Fransızca  4.586  18 İsviçre Alm 2.133 

3 İspanyolca 4.464  19 Yunanca 2.094 

4 Almanca 4.155  20 Katalanca 2.031 

5 Flemenkçe 2.996  21 Korece 1.972 

6 Japonca 2.775  22 Hırvatça 1.971 

7 İsveççe 2.772  23 Çek 1.961 

8 Arapça 2.659  24 Sırpça 1.959 

9 İtalyanca 2.634  25 Flamanca 1.927 

10 Danca 2.494  26 Slovakça 1.885 

11 Fince 2.458  27 Malayca 1.849 

12 Rusça 2.318  28 Min Nan 1.820 

13 Mandarin 2.302  29 Peuhl 1.797 

14 İbranice 2.302  30 Ermenice 1.782 

15 Lehçe 2.279  31 Arnavutça 1.780 

16 Portekizce 2.223  32 Türkçe 1.672 
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Vikipedi’deki makale sayısı, resmi dil olma, Nobel Edebiyat Ödülü alma, kendine ve başka dillere 
çeviri oranı gibi ölçütler ele alınmıştır (Calvet & Calvet, 2017). 

Yukarıda sıralanan ölçütlere göre her dile 0-10 arasında puanlar verilmiştir. Sıralama sonunda 
Tablo 1’de de görüldüğü gibi ilk sırayı 7,238 puanla İngilizce, ikinci sırayı 4,587 ile Fransızca, üçüncü 
sırayı ise 4,465 puanla İspanyolca, dördüncü sırayı ise 4.155 puanla Almanca almıştır. İngilizcenin 
puanı oldukça yüksektir. Ancak diğer üç dilin puanları birbirine çok yakındır. Türkçeye gelince, 
Tabloda da görüldüğü gibi Türkçe 1,672 puanla 32. sıraya yerleşmiştir  

2.2. İkinci Dünya Dil Barometresi (2012) 

İkinci dünya dil barometresi 2012 yılında yine aynı araştırmacılar tarafından dil sayısı artırılarak 
hazırlanmıştır. Bu çalışmada da dünyamızda beş milyondan fazla kişinin konuştuğu 563 dil ele alınmış 
ve ağırlıklarına göre sıralanmıştır. İlk barometreye göre bu barometrede dil sayısı 137 ‘den 563’ e 
çıkarılmıştır. Yani 426 dil eklenmiştir. Aşağıdaki tabloda söz konusu diller ve ağırlık puanları 
verilmektedir. 

Tablo 2. 2012 Dünya Dil Barometresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 Dünya Dil Barometresi çalışmasında önceki ölçütlere ilave olarak “dilin araç olma özelliği” 
eklenmiş ve böylece 11 ölçüt dikkate alınmıştır. Bir başka ifadeyle 563 dil 11 ölçüte göre sıralanmıştır. 
Bu ölçütlerin başında yine konuşmacı sayısı gelmektedir. Bunu entropi, dilin araç olma özelliği, resmi 
dil olma, kendine ve başka dillere çeviri oranı, uluslararası edebiyat ödülü alma, Vikipedia’ daki 
makale sayısı, insani gelişme indeksi, doğurganlık oranı ve internette yer alma oranı izlemektedir.  

Tablo 2’de de görüldüğü gibi bu sıralamada yine ilk sırayı 9,062 puanla İngilizce, ikinci sırayı 
7,806 puan ile İspanyolca, üçüncü sırayı 7,733 puanla Fransızca, dördüncü sırayı ise 6.987 puanla 
Almanca almıştır. İlk barometrede olduğu gibi ilk dört sırayı yine aynı diller almaktadır.  Bu dillerin 
puanları ise iki bin ile üç bin arası artmıştır. Türkçe 5,321 puanla 12. sıraya yerleşmiştir. İlk 
barometreye göre Türkçe 20 basamak yükselmiş ve 3600 puan artmıştır. Hızlı bir yükselme olmuş, 
Mandarin Çincesi ve İsveççeye yakın puanlar almıştır (Barometre,2012; Calvet & Calvet, 2017). 

2.3. Üçüncü Dünya Dil Barometresi (2017) 

Üçüncü Dünya Dil Barometresi 2017 yılında hazırlanmıştır. 2017 Dünya Dil Barometresi, Fransada 
Fransız Dili ve Dilleri Genel Delegasyonu'nun desteğiyle Bilim Doktoru Alain Calvet ve Edebiyat ve 
Beşeri Bilimler Doktoru, Dilbilim Profesörü Louis-Jean Calvet tarafından geliştirilmiştir. Latin Birliği 
ve DGLFLF' nin desteğini almıştır. Bu çalışmada dil sayısı biraz daha artırılmış, dünyamızdaki 634 dil 
incelenmiş ve ağırlıklarına göre sıralanmıştır. Bir başka ifadeyle bu barometrede 71 yeni dil ele 
alınmış, “dilin üniversite düzeyinde öğretilmesi” ölçütü ile birlikte 12 ölçüt kullanılmıştır. 

 

 

 

          2012 Dünya Dil Barometresi 

1 İngilizce 9.062 

2 İspanyolca 7.806 

3 Fransızca 7.733 

4 Almanca 6.987 

5 Rusça 6.335 

6 Japonca 6.187 

7 Flemenkçe 6.138 

8 İtalyanca 6.131 

9 Portekizce 5.970 

10 Mandarin 5.964 

11 İsveççe 5.543 

12 Türkçe 5.321 
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Tablo 3. 2017 Dünya Dil Barometresi 

2017 Dünya Dil Barometresi 

1 İngilizce 9.891     

2 Fransızca  9.021  14 Hırvatça 6.048 

3 İspanyolca 8.708  15 Romence 6.035 

4 Almanca 8.171  16 Sırpça 5.988 

5 Rusça 7.504  17 Macarca 5.985 

6 İtalyanca 6.951  18 Korece 5.958 

7 Portekizce 6.649  19 Norveççe 5.853 

8 Japonca 6.648  20 Danca 5.834 

9 Flemenkçe 6.634  21 Yunanca 5.810 

10 İsveççe 6.606  22 İbranice 5.775 

11 Mandarin 6.518  23 Katalanca 5.733 

12 Lehçe 6.348  24 Fince 5.705 

13 Çekçe 6.077  25 Türkçe 5.701 

2017 Dünya Dil Barometresinde yine “dil ağırlıkları” ifadesi kullanılmıştır. Dil ağırlıkları “içsel” 
ve “ortamsal” olmak üzere iki grupta toplanmıştır.  

İçsel etkenler; konuşmacı sayısı, entropi, dilin araç olma özelliği, dilin statüsü yani resmi dil 
olması, kendine ve başka dillere çeviri oranı, uluslararası edebiyat ödülü alma, Vikipedia’daki makale 
sayısı ve üniversite düzeyinde öğretilmesi ele alınmıştır. Ortamsal etkenler olarak, insani gelişme 
indeksi, doğurganlık oranı ve internette yer alma oranına yer verilmiştir. Böylece dünyamızdaki 634 
dilin ağırlık puanlarına göre sıralaması yapılmıştır.  

Tablo 3’te de görüldüğü gibi 2017 Dünya Dil Barometresinde yine ilk sırayı 9.891 puanla İngilizce, 
ikinci sırayı 9.021 puanla Fransızca, üçüncü sırayı 8.708 puanla İspanyolca ve dördüncü sırayı 8.171 
puanla Almanca almıştır. Diğer barometrelerde olduğu gibi ilk dört sıraya yine aynı diller yerleşmiş ve 
puanları da giderek artmıştır. Türkçe, içsel etkenlerde 19 sıraya, genel sıralamada ise 25. sıraya 
yerleşmiş, puanı biraz daha artmıştır. Ancak 2012 yılı barometresine göre alt sıralara düşmüştür ( 
Calvet & Calvet, 2017; Observatoire plurilinguisme, 2020). 

Dünyamızda 2010 yılından 2017 yılına kadar hazırlanan üç dil barometresinin karşılaştırılmalı 
olarak incelenebilmesi için hepsi aşağıdaki Tablo 4’te verilmiştir. Dillerin her sıralamada aldıkları 
puanlar da gösterilmiştir. Tablo 4’de görüldüğü gibi dünya dil barometrelerinde ilk dört sırayı hep 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca almaktadır. Dil sayıları artmasına rağmen bu diller 
barometrelerde aynı sırada olmakta ve hiç değişmemektedir. Bunların aldıkları puanlar incelendiğinde 
sistemli olarak arttığı görülmektedir. İngilizce 7.237 ‘den 9.891’ e yükselmekte, Fransızca 4.586’dan 
9.021’ e çıkmaktadır. Benzer artışlar İspanyolca ve Almancada da görülmektedir. Oysa diğer diller 
sürekli değişkenlik göstermektedir. Kimisi alt sıralara düşerken bazıları üst sıralara çıkmaktadır. Bu 
durum çok mantıklı bir sıralama olmadığını göstermektedir. Türkçeye gelince, Türkçe sadece 2012 dil 
barometresinde ilk 12. sıraya yerleşmekte, diğerlerinde ise ilk 15 sıraya girememektedir. Oysa bu dil 
barometrelerinde ele alınan 10 ölçüt aynı ölçütlerdir. Dillerin bu kadar farklı sıralamalarda yer alması 
çok mantıklı görülmemektedir. 
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Tablo 4. Dünya Dil Barometreleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ölçütler 

Dünya dil barometrelerinde dillerin ağırlıkları, konuşmacı sayısı, entropi, dilin iletişim özelliği, 
resmi dil olması, kendine ve başka dillere çeviri oranı, uluslararası edebiyat ödülü alma, Vikipedia’daki 
makale sayısı, üniversite düzeyinde öğretilmesi, insani gelişme indeksi, doğurganlık, internette yer 
alma oranı gibi ölçütlere göre belirlenmiştir.  

Tablo 5. Barometrede Kullanılan Dil Ölçütleri 

 Ölçütler 2010 2012    2017 

1 Dili konuşan kişi sayısı x x x 

2 Entropi x x x 

3 Resmi dil olma durumu x x x 

4 Başka dile çeviri oranı x x x 

5 Başka dilden kendine çeviri oranı x x x 

6 Uluslararası edebiyat ödülü alma x x x 

7 Wikipedia’da makale sayısı  x x x 

8 İnsani gelişme indeksi x x x 

9 Doğurganlık oranı x x x 

10 İnternete giriş sayısı x x x 

11 Araç olma özelliği - x x 

12 Üniversitelerde öğretilme durumu - - x  

 Toplam dil sayısı 137 563 634 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi üç barometrede ele alınan 10 ölçüt aynıdır. Bu ölçütlere 2012 yılında 
“araç olma özelliği” 2017 yılında ise “üniversitelerde öğretilme durumu” eklenmiştir. Bu ölçütler 
içinde “çeviri oranı, uluslararası edebiyat ödülü alma, Vikipedia’daki makale sayısı, üniversite 
düzeyinde öğretilmesi ve internette yer alma” ölçütleri İngilizce, Fransızca, İspanyolca Almanca gibi 
büyük dillere yöneliktir. Oysa dillerin yayılmasında önemli olan etkenler bilimsel araştırmalarla ortaya 
konulmuştur. Leclerc (2009) bu etkenleri demografik, ekonomik, askeri, kültürel, politik, dilsel ve 
ideolojik başlıklar altında toplamaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır;  

• Demografik etkenler: Konuşan kişi sayısı, göçler ve göçmenler, dillerin kıtalara ve ülkelere 
dağılımı, kentsel nüfus vb. 

• Ekonomik etkenler: Ticaret, kişi başına düşen ortalama gelir vb. 

 
2010 Yılı Barometresi 2012 Yılı Barometresi 2017 Yılı Barometresi 

1 İngilizce 7.237 İngilizce 9.062 İngilizce 9.891 

2 Fransızca  4.586 İspanyolca 7.806 Fransızca  9.021 

3 İspanyolca 4.464 Fransızca 7.733 İspanyolca 8.708 

4 Almanca 4.155 Almanca 6.987 Almanca 8.171 

5 Flemenkçe 2996 Rusça 6.335 Rusça 7.504 

6 Japonca 2.775 Japonca 6.187 İtalyanca 6.951 

7 İsveççe 2.772 Flemenkçe 6.138 Portekizce 6.649 

8 Arapça 2.659 İtalyanca 6.131 Japonca 6.648 

9 İtalyanca 2.634 Portekizce 5.970 Flemenkçe 6.634 

10 Danca 2.494 Mandarin 5.964 İsveççe 6.606 

11 Fince 2.458 İsveççe 5.543 Mandarin 6.518 

12 Rusça 2.318 Türkçe 5.321 Lehçe 6.348 

13 Mandarin 2.302 Norveççe 5.232 Çekçe 6.077 

14 İbranice 2.302 Lehçe 5.200 Hırvatça 6.048 

15 Lehçe 2.279 Danca 5.104 Romence 6.035 
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• Kültürel etkenler: Yayınlanan kitap ve cilt sayısı, bilimsel yayınlar, dergi ve indeksler, yazılı 
medya, gazete ve dergiler, filmler, videolar, dillerin internette yayılma durumu, okuryazarlık oranı, 
eğitim vb. 

• Politik etkenler: Resmi dillerin ağırlığı, resmi dil olma, dilsel ilerlemede başarı ve başarısızlık 
vb. 

• Askeri etkenler: Askeri güçler, harcamalar, sınırlar vb. 

• Dilsel etkenler: Dilsel yakınlık, diğer dillere benzerlik, dilin yazı sistemi, kelime zenginliği, 
kelime yoksulluğu vb. 

• İdeolojik etkenler: Dillerin açıklığı ve netliği, güzelliği ve saflığı, ilkel veya gelişmiş olması, 
dilin doğuştan gelen özellikleri vb. (Leclerc, 2009). 

 

Görüldüğü gibi bir dilin ağırlığı ve yayılmasında çeşitli etkenler rol oynamaktadır. Dil savaşlarında 
bu etkenlerin çoğu kullanılmaktadır. Dil barometresinde bu etken veya ölçütlerin çok azı 
kullanılmaktadır. Hatta büyük dilleri öne çıkaran etkenlerin seçildiği görülmektedir. Örneğin 
uluslararası edebiyat ödülü alma, Vikipedia’daki makale sayısı, dilin üniversite düzeyinde öğretilmesi, 
internette yer alma gibi. Bu etkenlere devletlerin veya dillerin müdahale etmesi zordur. 

4. Sonuç 

Dünyamızda büyük diller arasında yıllardır süren derin ve sessiz savaş, dil barometreleriyle yeni 
bir boyut kazanmıştır. 2010 yılı dil barometresinde dünyamızda beş milyondan fazla kişinin konuştuğu 
137 dil ağırlıklarına göre sıralanmıştır.2012 yılı dil barometresinde dünyamızdaki 563 dil ağırlıklarına 
göre sıralanmıştır. 2017 yılı dünya dil barometresinde ise bu sayı giderek artmış ve dünyamızdaki 634 
dilin sıralaması yapılmıştır.  

Dünya dil barometrelerinin hepsinde ilk dört sırayı hep İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve 
Almanca almaktadır. Dil sayıları artmasına ve dil ölçütleri aynı olmasına rağmen bu diller 
barometrelerde hep ilk sıralarda olmakta ve hiç değişmemektedir. Oysa diğer diller sürekli değişkenlik 
göstermektedir. Bazıları alt sıralara düşerken bazıları üste çıkmaktadır. Bu durum ölçütlerin ve 
sırlamanın çok mantıklı olmadığını göstermektedir.  

Türkçemize gelince, 2010 yılı dil barometresinde Türkçe 1,672 puanla 32. sıraya yerleşmiştir 
(Calvet & Calvet, 2017). 2017 yılı dil barometresinde ise Türkçe, içsel etkenlerde 19 sıraya, genel 
sıralamada ise 25. sıraya yerleşmiştir (Calvet & Calvet, 2017; Observatoire plurilinguisme,2020). 
Türkçe sadece 2012 dil barometresinde ilk 12. sıraya yerleşmekte, diğerlerinde ise ilk 15 sıraya bile 
girememektedir. Oysa dil barometrelerinde ele alınan 10 ölçüt aynı ölçütlerdir. Türkçemizin farklı 
sıralamalarda yer alması çok mantıklı görülmemektedir. Bu nedenle dillerin ağırlığını belirlemede dilin 
öğretim kolaylığı, dilsel özellikleri, kültürel etkenler gibi ölçütlere de yer verilmelidir. Dil 
barometrelerinde ele alınan ölçütlerin bilimsel temelleri daha dikkatli belirlenmelidir. 
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Kanada’da Okul Öncesi ve İlkokuma Yazma Döneminde Ana Dili 

Eğitimi: Alberta Eğitim Sistemi Örneği 

Doç. Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, bilge.ayranci@adu.edu.tr 

 

Özet: Eğitimin uluslararası boyutta ele alınması gerektiği gelişen teknoloji ile birlikte artık bir zorunluluk 
olmuştur. Salgın döneminde verilen uzaktan eğitim neticesinde programlarda yer alan kimi kazanımların dahi 
güncellenmesi gerektiği ya da yeni kazanımlara ihtiyaç duyulduğu gerçeği ortadadır. Farklı ülkelerdeki ana dili 
eğitim programlarında yer alan kazanımların incelenmesi bu bakımdan gereklidir. Program güncellemelerinde, 
gerekirse uzaktan eğitim için ayrı bir program oluşturmada bununla birlikte ders kitabı oluşturmada bu 
incelemelerin sonuçlarından yararlanılabilir. Bu bildiri kapsamında Kanada eğitim sistemi içerisindeki okul öncesi 
ve ilkokuma yazma hususuna genel bakışa yer verildikten sonra Alberta eğitim sistemindeki ana dili eğitimi 
kazanımları bahsedilen hedef kitle düzeyi için ele alınmıştır. 

Araştırma kapsamında doküman incelemesi ile Kanada eğitim sistemine ait bilgiler incelenmiştir. Kanada’nın 
resmi eğitim sitelerinden alınan eğitime dair genel bilgiler ile Kanada eğitim müfredatı kapsamında yapılan 
doküman incelemesinin ardından müfredatta yer alan kazanımlara araştırma kapsamındaki sınıf düzeylerine göre 
yer verilmiştir. Bununla birlikte Kanada için okuryazarlık kavramının anlamı ve ne ifade ettiğine değinilmiştir. 
Araştırmanın bulgularının bundan sonraki çalışmalar için özellikle program ve ders kitabı yazımlarında diğer 
ulusların eğitim programlarından örnekler edinilmesi bağlamında önemli olduğu düşünülmektedir. Sonraki 
çalışmalarda diğer ülkelerin de dil eğitim politikaları ve programları ele alınabilir, karşılaştırmalı çalışmalar 
yapılabilir. Özellikle lisansüstü düzeyde ülkelerin ana dili eğitim programlarının karşılaştırılması çok faydalı 
olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Ana dili eğitimi, kazanım, program, ders kitabı. 

 

Mother Language Education in Preschool and Primary Reading and 

Writing Period in Canada: The Example of Alberta Education System  

Abstract: It has become a necessity with the developing technology that education should be handled 
internationally. As a result of the distance education provided during the epidemic period, it is obvious that even 
some of the gains in the programs need to be updated or new gains are needed. In this respect, it is necessary 
to examine the achievements in mother tongue education programs in different countries. The results of these 
reviews can be used in program updates, if necessary, in creating a separate program for distance education, as 
well as in creating a textbook. Within the scope of this paper, after giving an overview of pre-school and basal 
reading and writing in the Canadian education system, mother tongue education achievements in the Alberta 
education system were discussed for the target audience level.  

Within the scope of the research, information about the Canadian education system was examined with the 
document review. General information about education taken from the official educational websites of Canada 
and the acquisitions in the curriculum after the document review made within the scope of the Canadian 
education curriculum were included according to the grade levels within the scope of the research. In addition, 
the meaning and implications of the concept of literacy for Canada is mentioned. The findings of the research 
are thought to be important for future studies, especially in terms of obtaining examples from other nations' 
educational programs in the writing of programs and textbooks. In subsequent studies, language education 
policies and programs of other countries can be considered and comparative studies can be done. It will be very 
useful to compare native language education programs of countries, especially at the postgraduate level. 

Keywords: Mother language education, acquisition, program, textbook.   
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1. Giriş 

Kanada eğitim sisteminde eğitimin yaşam boyu desteklendiği görülür. Özellikle erken çocukluk 
eğitiminde erken okuryazarlık eğitimine son derece önem verilir. Dil Sanatları başlığı altında ele alınan 
ana dili eğitiminde medya okur yazarlığı, dijital okur yazarlık kavramlarına büyük önem verilmektedir. 
Ana dili eğitiminde varılmak istenen ana hedef üst düzey düşünme becerileri kazandırmaktır. 

Kanada’nın Fransızca ve İngilizce olarak iki resmi dili bulunmaktadır (Kanada eğitim sistemi ile 
ilgili genel bilgiler Kanada resmi internet adresi https://www.educanada.ca/index.aspx?lang=eng 
üzerinden edinilmiştir). 

Kanada, 10 eyalet ve üç bölgeden oluşan bir federasyondur. Kanada Anayasasına göre, eyaletler 
tüm eğitim düzeylerinden münhasıran sorumludur. Federal düzeyde Eğitim Bakanlığı 
bulunmamaktadır. Kanada'nın üç bölgesi, Yukon, Kuzeybatı Toprakları ve Nunavut, birçok alanda 
federal hükümetin daha doğrudan kontrolüne tabidir. Federal hükümet, sorumluluklarını bölgelerdeki 
eğitim için bölgesel hükümetlere devretmiştir (https://www.cicdi.ca/1299/ministeres_responsables_ 
de_l_education_au_canada.canada). 

2. Alberta Eğitim Sistemi  

Okuryazarlık ve Aritmetik: 

• Doğumla başlayan ve yaşamı boyunca gelişen yaşam boyu aktif süreçler 

• Başarılı yaşamanın, öğrenmenin ve günümüz toplumuna katılmanın temeli 

• Kişinin hayatını etkileyen kararlar  

• Öğrencilerin her konu / disiplin alanında bilgi ve anlayış geliştirdikleri araçlar 

• Tüm konularda veya disiplinlerde tüm K-12 eğitimcilerinin ortak sorumluluğu olarak 
tanımlanmaktadır. 

Okuryazarlık ve Aritmetik konusuna verilen önem resmi internet sitesinde şu şekilde ifade 
edilmiştir: “Her gün bir elektrik faturasını yorumlarken, bir cep telefonu planı seçerken, bir e-postayı 
yanıtlarken, sosyal medyada bir mesaj gönderirken, ne kadar boya satın alacağımızı belirlerken, 
marketteki fiyatları karşılaştırırken veya politik bir karikatürü yorumlarken okuryazarlık ve aritmetik 
kullanırız” (https://education.alberta.ca/literacy-and-numeracy/about-literacy-and-numeracy/ 
everyone/literacy-and-numeracy/) 

Giderek karmaşıklaşan ve değişen bir dünyada gezinmek ve anlam yaratmak için güçlü 
okuryazarlık ve matematik becerilerine ihtiyaçları vardır. Okuryazarlık ve aritmetik, bireylerin bilgiye 
erişip anladıkları araçlardır. Okuryazarlık ve aritmetik, günümüz toplumunda başarılı yaşamanın, 
öğrenmenin ve çalışmanın temelidir. Bu anlamda okuryazarlık ve aritmetik, tüm konularda ve 
disiplinlerde ve tüm sınıf seviyelerinde içeriğin anlaşılmasını sağlamak, inşa etmek ve iletmek için 
kullanılır. Genel olarak okuryazarlık, dil sanatları programlarında ve matematik programlarında 
aritmetikte ele alınmaktadır. Alberta eğitimi, araştırmaya dayalı olarak, tüm konularda ve 
disiplinlerde ve tüm sınıf seviyelerinde okuryazarlık ve aritmetik gelişimi için daha bilinçli bir yaklaşım 
öngörmektedir (https://education.alberta.ca/literacy-and-numeracy/about-literacy-and-numeracy/ 
everyone/faqs/). 

Kanada’da ana dili eğitiminin detaylarından önce Kanada’da okuryazarlık kavramının ne olduğu 
üzerinde durmak gerekir.  

Okuryazarlık: 

Okuryazarlık, dünyamızı anlamamıza yardımcı olması açısından önemlidir. İnsan uyandığı andan 
uyuduğu ana kadar, sürekli çevresindeki dünyayı anlamlandırır. 

 Okuryazarlık, geleneksel olarak okuma ve yazma olarak düşünülmüştür. Bunlar okuryazarlığın 
temel bileşenleri olsalar da, bugün okuryazarlık anlayışını çok daha fazlasını kapsamaktadır. Alberta 
eğitimi, okuryazarlığı, günlük yaşamın tüm yönlerinde anlam kazanmak, inşa etmek ve iletmek için 
dille etkileşim kurma yeteneği, güveni ve istekliliği olarak tanımlar. Dil, sosyal ve kültürel olarak 
oluşturulmuş bir iletişim sistemi olarak ele alınmaktadır. 

Küçük Çocuklarla Okuryazarlık: 
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Çocuk doğduğu andan itibaren okuma yazma yolculuğu başlar. Çocukların okuryazarlık 
yetenekleri aileleri ve toplulukları aracılığıyla beslenir. Örnekler 

• Bir ebeveyne ihtiyaçlarını iletmek için gülümseyen veya ağlayan bebek, 

• Etrafındaki sembolleri yorumlayan küçük bir çocuk, 

• Bir şarkı söyleyen okul öncesi bir çocuk ve 

• Bir hikaye üzerine gülen bir ebeveyn ve çocuk… 

Okul çağındaki Çocuklarla Okuryazarlık: 

Çocuklar okul sistemine girdikçe, okuma ve yazma becerilerinin gelişimine güçlü bir odaklanma 
vardır. Çocuklar, sözcükleri, görselleri ve grafikleri kullanarak basılı ve dijital biçimlerde birçok farklı 
metin biçimiyle etkileşime girmelerini sağlayan öğrenme fırsatlarıyla meşgul olurlar. Öğrenciler dilin 
kurallarını, nasıl bilgi alınır, değerlendirilir ve etik olarak kullanılır konusunu, çeşitli metin türlerinden 
anlam oluşturmayı ve etkili iletişimi öğrenmeye başlar. 

Öğrenciler okul sisteminde ilerledikçe, çok çeşitli metinleri ve teknolojileri keşfederken tüm 
temel becerilerini geliştirmeye devam ederler. Hem basılı hem de İnternet üzerinden elde edilebilen 
büyük miktarda bilgi ve dünyanın dört bir yanındaki geniş ve çeşitli izleyicilerle iletişim kurma 
yeteneği, öğrencilerimizin okuma ve iletişim kurma yöntemlerini genişletmiştir. Bugün öğrencilerimiz 
için okuryazarlık, onları eleştirel ve etik bilgi tüketicileri olmaya hazırlamak anlamına da gelmektedir. 

Okuryazarlık Eğitimi Nerede Gerçekleşir? 

Okuryazarlık gelişimi sadece Dil Sanatları sınıfında gerçekleşmez. Tüm eğitimciler arasında 
paylaşılan bir sorumluluktur. Belirli bilgi ve beceriler öncelikle Dil Sanatlarında öğretilse de, her alan 
öğretmeni okuryazarlığı daha da geliştirmek, güçlendirmek ve güçlendirmekten sorumludur. Her konu 
alanının kendine özgü okuryazarlık talepleri vardır. İçerik alanı öğretmenleri konularını ve çalışma 
programlarını bilirler. Konularının okuryazarlık gerekliliklerinin farkındadırlar ve konu alanı içeriğinde 
anlamın okuryazarlık yoluyla yapıldığını anlarlar. Öğrencilere, farklı türden metinleri nasıl 
okuyacakları, kendilerini her konuyla ilişkili formatlarda nasıl yazacakları ve ifade edecekleri ve 
içeriğe özgü kelimeleri nasıl kullanacakları öğretilmelidir.   

Okuryazarlık günlük yaşamın her alanındadır. Bir konuşma yaptığımızda başkalarıyla etkileşime 
gireriz. Haritaları, reklamları, gazeteleri, tarifleri, kılavuzları ve web sitelerini okuyoruz. Büyük 
miktarda medya bilgisini analiz ediyor ve yorumluyoruz. Şiirler, şarkılar, raporlar, bloglar ve e-
postalar yazıyoruz. Bu yönüyle okur yazarlık, dünyanın kapısını açar 
(https://education.alberta.ca/literacy-and-numeracy/literacy/everyone/literacy-videos/). 

Alberta Eğitim Sistemi Eğitim Programları: 

Alberta Eğitim Sistemi’nde Anaokulu: 

Öğrenme Alanları: Erken Okuryazarlık, Matematik, Vatandaşlık ve Kimlik, Çevre ve Toplum 
Bilinci, Kişisel ve Sosyal Sorumluluk, Fiziksel Beceriler Ve Sağlık, Yaratıcı Açıklama, Ayrı Okullarda Din 
Eğitimi, Erken Okuryazarlık, (Fransız Dili Sanatları). 

Erken Okuryazarlık: 

Çocuk harflerin sesleri olduğunu ve bu seslerin birlikte sözcükler oluşturduğunu ve anlam 
taşıdığını anlamaya başlayacaktır. Fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmaktan, mektup oluşturmaktan, 
isimlerini yazdırmaktan ve öğrendikleri yeni kelimelerle oynamaktan keyif alır 
(https://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/kindergarten.html#0). 

Dil, fikirleri ve deneyimleri paylaşabilmenin, başkalarıyla ilişki kurabilmenin ve dünyayı 
anlamlandırabilmenin kapısıdır. Çocuk sorular sorar, duyduğu hikayeler hakkında düşüncelerini 
paylaşır ve kendi hikayelerini ve deneyimlerini paylaşır. Adlarını okuyup yazar, nesneleri gruplar ve 
kelimelerle oynar 
(https://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/kindergarten_earlyliteracy.html). 

ELA (K – 6) İngilizce Dil Sanatları: 

İngilizce Dil Sanatlarında Eğitim (ELA), öğrencilerin iletişim, kişisel tatmin ve öğrenme için çeşitli 
durumlarda dili güvenle ve yetkin bir şekilde kullanmalarını sağlar. 
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Öğrenciler, çeşitli kombinasyonlarda ve ilgili bağlamlarda dinleme ve konuşma, okuma ve yazma 
ve görüntüleme ve temsil etme gibi birçok fırsatla dil sanatlarının kendinden emin ve yetkin 
kullanıcıları haline gelir (https://education.alberta.ca/english-language-arts-k-6/program-of-
studies/). 

1. DERECE: GENEL BAKIŞ 

- KONULAR 

Sanat, İngiliz Dili Sanatları, Sağlık ve Yaşam Becerileri, Matematik, Müzik, Beden Eğitimi, Bilim, 
Sosyal Çalışmalar, Ayrı Okullarda Din Eğitimi, Fransız Dil Sanatları, (İsteğe Bağlı: Drama, İlk Millet 
Dilleri, Uluslararası Diller, Yerel Olarak Geliştirilmiş Kurslar) 

İNGILIZ DILI SANATLARI  

Kelimeler nedir ve bunları nasıl kullanabilirim? Başkalarıyla nasıl iyi konuşabilirim ve doğru 
kelimeleri kullandığımı nasıl anlarım? 1. Sınıf öğrencileri kelimelerin neden önemli olduğunu ve güzel 
hikayeler yaratmak için kelimelerin nasıl kullanılabileceğini görürler. 1. Sınıf çocuğu iletişim 
kurmanın, öğrenmenin ve kendini ifade etmenin eğlencesini yaşar 
(https://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/grade1.html#1). 

1. Sınıf öğrencileri dinleyerek ve konuşarak, okuyarak ve yazarak ve fikirleri farklı şekillerde 
görüntüleyerek ve temsil ederek öğrenirler. Çocuk yeni kelimeler öğrenmek, fikirleri sınıflandırmak 
ve temel hikaye yazımını anlamak için kafiye ve sesler gibi kalıpları görür ve kullanır. Bunun yanında, 
akranları ve öğretmenleriyle kendi sözleriyle paylaşmaya ve etkileşime girmeye teşvik edilir 
(https://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/grade1_ela.html). 

2.1. Alberta Eğitim Programı Kazanımları: 

Çocuk Yuvası: 

(https://www.learnalberta.ca/ProgramOfStudy.aspx?lang=en&ProgramId=404703#11159) 

Genel Sonuç 1 (Çocuk Yuvası) 

1.1 Keşfedin 

Fikirleri ifade edin ve anlayış geliştirin 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin yönlendirdiği kişisel deneyimleri paylaşın 

• Fikirler, deneyimler ve tanıdık olaylar hakkında konuşun 

Dil ve formlarla denemeler yapın 

• Hikayeleri, fikirleri ve deneyimleri keşfetmek, ifade etmek ve paylaşmak için konuşun ve 
temsil edin 

Hızlı tercihler 

• Favori sözlü, yazılı ve diğer medya metinleri hakkında konuşun 

Hedefler belirlemek 

• Kendi okuma ve yazma deneyimlerinizden bahsedin 

1.2 Netleştirin ve Genişletin 

Başkalarının fikirlerini düşünün 

• Başkaları tarafından paylaşılan deneyimleri ve duyguları dinleyin 

Fikirleri birleştirin 

• İlgili fikirleri ve bilgileri birbirine bağlayın 

Anlayışınızı genişletin 

• Yeni fikirlere ve deneyimlere ilgi göstermek 

Genel Sonuç 2 (Çocuk Yuvası) 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

239 

 

2.1 Stratejileri ve İpuçları Kullanın 

Önceki bilgileri kullanın 

• Sözlü dili baskı ve resimlerle birleştirme 

• Hikayelerin, bilgilerin ve kişisel deneyimlerin resimlere kaydedilebileceğini ve basılabileceğini 
ve dinlenilebileceğini, okunabileceğini veya görüntülenebileceğini anlama 

• Baskı ve resimlerin bir anlamı olmasını ve basılı ve diğer medya metinlerinde birbirleriyle 
ilişkili olmasını bekleme 

• Baskı ve kitapların öngörülebilir şekillerde düzenlendiğini anlama 

Anlama stratejilerini kullanın 

• Hikayeler yüksek sesle okunduğunda dil tahmini becerilerini kullanmaya başlama 

• Dinleme ve okuma etkinlikleri sırasında sorular sorma ve yorumlar yapma 

• Başkaları tarafından yüksek sesle okunan tanıdık hikayelerdeki olayları ve karakterleri 
hatırlama 

• Kendi adını, çevresel baskıyı ve sembolleri, kişisel önemi olan kelimeleri ve metinlerdeki bazı 
kelimeleri okuma 

Metinsel ipuçlarını kullanın 

• Hikayeler yüksek sesle okunduğunda ipuçlarını yazdırmaya katılma 

• Yüksek sesle okunan metinlerdeki bazı kelimeleri tanımlamaya başlama 

Ses bilgisini ve yapısal analizi kullanın 

• Sesler, harfler, kelimeler, resimler ve anlamlar arasında bağlantılar kurmaya başlama 

• Sözlü dilde kafiyeli kelimeleri belirleme ve üretme 

• Sözcüklerdeki sesleri duymak ve tanımlama 

• Sesleri kişisel olarak önemli kelimelerin başında görünen ünsüzlerle ilişkilendirme 

Referansları kullanın 

• Sırayla alfabenin harflerini okuma 

• Yazılı kelimeleri kopyalama ve yazmaya yardımcı olmak için metinleri yazdırma 

2.2 Metinlere Yanıt Verme 

Çeşitli metinleri deneyimleyin 

• Resimli kitaplar, masallar, tekerlemeler, hikayeler, fotoğraflar, resimler ve video programları 
gibi çeşitli kültürel geleneklerden ve türlerden sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini kullanarak 
paylaşılan dinleme, okuma ve görüntüleme deneyimlerine katılmak 

• Dikkatlice dinleme ve görme 

• Favori hikayeleri ve kitapları tanımlama 

Metinlerden anlam oluşturun 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin yönlerini kişisel duygu ve deneyimlerle 
ilişkilendirmek 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde gösterilen karakterlerin eylemleri hakkında 
konuşmak ve bunları temsil etmek 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerindeki benzer veya bunlarla ilgili deneyimler hakkında 
konuşmak 

Metinlerin sanatını takdir edin 
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• Sesler, kelimeler, kelime kalıpları, tekerlemeler ve ritimlerle deney yapın 

2.3 Formları, Öğeleri ve Teknikleri Anlayın 

Formları ve türleri anlayın 

• Çeşitli sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini deneyimleme 

Teknikleri ve unsurları anlayın 

• Okuma, dinleme ve izleme deneyimleri yoluyla bir hikaye duygusu geliştirme 

• Çeşitli sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerindeki ana karakterleri tanımlama 

Dil ile denemeler yapın 

• Tekerlemeler ve kişisel şarkılar gibi paylaşılan dil deneyimlerindeki dilin seslerini ve ritimlerini 
farketme 

2.4 Orijinal Metin Oluşturma 

Fikir üretin 

• Deneyimlerle ve tanıdık sözlü, basılı ve diğer medya metinleriyle ilgili fikirlere katkıda 
bulunma ve soruları yanıtlama 

Fikirlerin ifade edilmesi konusunda ayrıntılı bilgi verin 

• Kısa şiirleri, şarkıları ve tekerlemeleri dinleme ve söyleme ve kelime oyunu ve aksiyon 
şarkılarıyla meşgul olma 

Yapı metinleri 

• Fikir ve deneyimleri çizme, kaydetme veya anlatma 

• Kendi resimlerinin ve baskılarının anlamı hakkında konuşma ve açıklama 

Genel Sonuç 3 (Çocuk Yuvası) 

3.1 Planlama ve Odaklanma 

Dikkat odağı 

• İlgi alanlarına ilişkin sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerine katılmak 

• Tartışılan konular hakkında açıklamalar yapmak 

Bilgi ihtiyaçlarını belirleyin 

• Kişisel merakınızı gidermek için sorular sorma 

Bilgi toplamayı planlayın 

• Fikir ve bilgi toplamak için yollar önermek 

3.2 Seçin ve İşleyin 

Çeşitli kaynaklar kullanın 

• Okuldaki, evdeki, topluluktaki insanlar, resimli kitaplar, fotoğraflar ve videolar gibi çeşitli 
kaynaklardan bilgi aramak 

Erişim bilgileri 

• Bilgilere erişmek için çizimler, fotoğraflar, video programları, nesneler ve işitsel ipuçları 
kullanmak 

Kaynakları değerlendirin 

• Bilgiyi anlamlandırmak için sorular sormak 

3.3 Organize Edin, Kaydedin ve Değerlendirin 

Bilgileri düzenleyin 
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• Görsel benzerlik ve farklılıklara göre nesneleri ve resimleri sınıflandırmak 

Bilgiyi kaydet 

• Fikirleri ve bilgileri temsil etmek ve konuşmak; bir yazıya dikte etmek 

Bilgileri değerlendirin 

• Yeni öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşmak 

3.4 Paylaşın ve İnceleyin 

Fikirleri ve bilgileri paylaşın 

• İlgilendiğiniz konular hakkında fikir ve bilgi paylaşmak 

Araştırma sürecini gözden geçirin 

• Bilgi toplama deneyimlerini paylaşmak 

Genel Sonuç 4 (Çocuk Yuvası) 

4.1 Geliştirme ve İyileştirme 

Kendinizin ve başkalarının çalışmalarını değerlendirin 

• Kendisinin ve başkalarının resimlerinin, hikayelerinin veya konuşmalarının içeriğiyle ilgili 
açıklamalar yapmak 

Revize et ve düzenle 

• Sorulara veya yorumlara yanıt olarak anlamı netleştirmek için fikirleri yeniden anlatmak 

Okunabilirliği artırın 

• Uygun ve rahat bir şekilde bir kalem veya kurşun kalem tutarak tanınabilir harfler oluşturun 

• Harfleri, sayıları ve boşluk çubuğunu kullanarak klavyeyi keşfedin 

Dil bilgisini genişletin 

• İlgilendiğiniz konularla ilişkili yeni kelimeleri ve terimleri keşfedin ve deneyin 

• Yeni kelimeler öğrenmek için tekerlemeler ve dil ritimlerini deneyin 

Sanatı geliştirin 

• Fikirleri ve duyguları ifade etmek için sesler, renkler, baskılar ve resimlerle deneyler yapın 

4.2 Sözleşmelere Katılma 

Dilbilgisi ve kullanıma katılın 

• Bir cümle duygusu geliştirmek 

Hecelemeye katıl 

• Konuşulan kelimelerdeki baskın sesleri duyun ve tanımlayın 

• Kişisel önemi olan harflerin ve kelimelerin görsel özellikleri hakkında merak uyandırmak 

• Harfleri kelimelerdeki seslerle birleştirmek 

• Kendi ismini yazdırın ve çevresel baskı ve kelimeleri kişisel öneme sahip şekilde kopyalamak 

Büyük harf kullanımına ve noktalama işaretlerine katıl 

• Basılı metinlerdeki büyük harfleri ve dönemleri tanıma 

• Kendi adının ilk harfini büyük yaz 

4.3 Sunma ve Paylaşma 

Mevcut bilgi 

• Kendi çizimleri ve kişisel ilgi alanlarınız hakkında fikir ve bilgi paylaşmak 
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Sunumu geliştirin 

• Fikirleri ve bilgileri göstermek için çizimler kullanmak ve bunlar hakkında konuşmak 

Etkili sözlü ve görsel iletişim kullanın 

• Fikirleri ve bilgileri paylaşmak için net bir sesle konuşmak 

Dikkatli dinleme ve görüntüleme sergileyin 

• Bir veya iki adımlı talimatları izleyin 

• Tartışılan konuyla ilgili yorumlar yapmak 

Genel Sonuç 5 (Çocuk Yuvası) 

5.1 Başkalarına Saygı Gösterin ve Toplumu Güçlendirin 

Çeşitliliği takdir edin 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinleriyle ilgili kişisel deneyimleri ve aile geleneklerini 
keşfetmek 

Metinleri kültürle ilişkilendirin 

• Çeşitli topluluklardan sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerini keşfetmek 

Başarıları ve etkinlikleri kutlayın 

• Bireysel ve sınıf başarılarını kutlamak için tekerlemeler, ritimler, semboller, resimler ve dram 
kullanarak hikayeler paylaşmak 

Saygı göstermek için dili kullanın 

• Konuşurken ve dinlerken, paylaşırken ve sırayla alırken yetişkinler ve akranlarla uygun 
kelimeleri, cümleleri ve ifadeleri kullanmak 

5.2 Bir Grup İçinde Çalışma 

Diğerleriyle işbirliği yapmak 

• Sınıf ve grup etkinliklerine katılmak 

• Başkalarına yardımcı olmanın yollarını bulmak 

Gruplarla çalışmak 

• Sınıfın bir konu hakkında ne bildiğini belirlemek için sorular sormak ve cevaplamak 

• Başkalarının fikirlerini dinleme sürecine kişisel katkılarla ilgili sorulara yanıt verin  

• Grup sürecini değerlendirin 

 

1. Derece   

Genel Sonuç 1 (Sınıf 1) 

1.1 Keşfedin 

Fikirleri ifade edin ve anlayış geliştirin 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinleriyle açıkça ilgili olan kişisel deneyimleri paylaşmak 

• Yakın zamanda öğrenilen bir şey hakkında başkalarıyla konuşmak 

• Etkinlikler, sözlü, yazılı ve diğer medya metinleriyle deneyimler hakkında gözlemler yapmak 

Dil ve formlarla denemeler yapın 

• Hikayeleri, fikirleri ve deneyimleri keşfetmenin ve geliştirmenin farklı yollarını denemek 

Hızlı tercihler 
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• Çeşitli sözlü, yazılı ve diğer medya metinleri için tercihleri ifade etmek 

Hedefler belirlemek 

• Başkaları için ve başkalarıyla birlikte okumayı ve yazmayı seçmek 

1.2 Netleştirin ve Genişletin 

Başkalarının fikirlerini düşünün 

• Başkaları tarafından paylaşılan deneyimleri ve duyguları dinlemek ve uygun şekilde karşılık 
vermek 

Fikirleri birleştirin 

• Fikirleri ve bilgileri bir yetişkin tarafından belirlenen kategoriler halinde gruplamak 

Anlayışınızı genişletin 

• İlgilendiğiniz konular hakkında ek fikir ve bilgi almak için sorular sormak 

Genel Sonuç 2 (Sınıf 1) 

2.1 Stratejileri ve İpuçları Kullanın 

Önceki bilgileri kullanın 

• Anlam oluşturmak ve onaylamak için sözlü dilin çeşitli bağlamlarda nasıl kullanıldığına dair 
bilgiyi kullanmak 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin anlamı ile bağlantı kurmak için sözlü dilin önceki 
deneyim ve bilgisini kullanmak 

• Anlam oluşturmak ve onaylamak için çeşitli sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde bağlam, 
resimler, harfler, kelimeler, cümleler, öngörülebilir kalıplar ve tekerlemeler bilgisini kullanmak 

• Anlamı oluşturmak ve onaylamak için baskı, resim, kitap kapakları ve başlık sayfaları bilgisini 
kullanmak 

Anlama stratejilerini kullanın 

• Bir cümle bağlamında bilinmeyen kelimeleri belirlemek için dil tahmin becerilerini kullanmak 

• Tahmin yapmak, yeniden okumak gibi çeşitli stratejiler kullanmak 

• Daha önce okunan veya görüntülenen baskı veya diğer medya metinleri hakkında konuşmak 

• Basit anlatı ve açıklayıcı metinlerin ana fikrini veya konusunu belirlemek 

• En sevdiğiniz basılı metinlerden bazı tanıdık kelimeleri görerek belirlemek 

• Yüksek frekanslı kelimeleri görerek tanımlamak 

• Provadan sonra biraz akıcı ve doğru bir şekilde yüksek sesle okumak 

• Resim, bağlam, ses bilgisi, dilbilgisi bilinci ve arka plan bilgisi gibi ipuçlarını kullanarak 
okumak anlamsız olduğunda kendini düzeltmek 

Metinsel ipuçlarını kullanın 

• Anlam oluşturmaya ve onaylamaya yardımcı olmak için kitap kapağını, resimleri ve metnin 
konumunu önizlemek 

• Sesli ve sessiz okuma sırasında anlam oluşturmaya ve onaylamaya yardımcı olmak için kelime 
sınırları, büyük harfler, noktalar, soru işaretleri ve ünlem işaretleri kullanmak 

Ses bilgisini ve yapısal analizi kullanın 

• Konuşulan veya duyulan kelimelerdeki sesleri segmentlere ayırma ve harmanlama 

• Tanıdık olmayan kelimeleri bağlam içinde okumak için ses bilgisi ve becerileri kullanma 

• Fonik olarak düzenli kelime aileleri oluşturmak ve okumak için analoji kullanma 
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• Sesleri harflerle ve bazı harf kümeleriyle ilişkilendirme 

Referansları kullanın 

• Yazarken yardımcı olarak gösterilen bir alfabeyi kullanma 

• Yazmaya yardımcı olmak için kişisel kelime kitapları, basılı metinler ve çevresel baskılar 
kullanma 

• Harflerin büyük ve küçük formlarını adlandırma ve eşleştirme 

2.2 Metinlere Yanıt Verme 

Çeşitli metinleri deneyimleyin 

• Şiirler, yaşlılar tarafından hikaye anlatımı, desen kitapları, ses bantları, hikayeler ve çizgi 
filmler gibi çeşitli kültürel geleneklerden ve türlerden sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini 
kullanarak paylaşılan dinleme, okuma ve görüntüleme deneyimlerine katılmak 

• Hikayeleri, tekerlemeleri ve şarkıları örnekleme ve canlandırma 

• Tanıdık hikayeleri ve tekerlemeleri hatırlama ve yeniden anlatma 

Metinlerden anlam oluşturun 

• Hikayelerin ve karakterlerin yönlerini kişisel duygu ve deneyimlerle ilişkilendirmek 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin ilginç veya önemli yönlerini yeniden anlatmak 

• Hikayelerin başlangıcını, ortasını ve sonunu anlatmak veya temsil etmek 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerindekilere benzer veya bunlarla ilgili deneyimleri 
anlatmak, temsil etmek veya yazmak 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde neyin beğenildiğini veya beğenilmediğini söyleyin 

Metinlerin sanatını takdir edin 

• Kelimelerin sesleri nasıl taklit edebileceğini ve özel efektler yaratabileceğini tanımlamak 

• Kendi sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde efektler yaratmak için tekrar, kafiye ve ritim 
deneyleri yapmak 

2.3 Formları, Öğeleri ve Teknikleri Anlayın 

Formları ve türleri anlayın 

• Çeşitli sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin düzenlenme şekillerindeki farklılıkları ayırt 
etmek 

• Çeşitli medya metinlerini tanımlamak 

Teknikleri ve unsurları anlayın 

• Hikayelerin başlangıcı, ortası ve sonu olduğunu bilmek 

• Çeşitli baskı ve diğer medya metinlerinde karakterlerin ne yaptığını veya onlara ne olduğunu 
söylemek 

Dil ile denemeler yapın 

• Aksiyon şarkıları ve kelime oyunu gibi paylaşılan dil deneyimlerinde tekrar, kafiye ve ritme 
ilgi göstermek 

2.4 Orijinal Metin Oluşturma 

Fikir üretin 

• Bireysel veya grup sözlü, basılı ve diğer medya metinleri için fikirler üretmek ve bunlara 
katkıda bulunmak 

Fikirlerin ifade edilmesi konusunda ayrıntılı bilgi verin 
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• Desen hikayelerindeki, şiirlerdeki, tekerlemelerdeki ve diğer sözlü, yazılı ve diğer medya 
metinlerindeki tekerlemeleri, ritimleri ve sesleri değiştirme, genişletme veya tamamlama 

Yapı metinleri 

• Kendi fikirleri ve deneyimleri hakkında kısa anlatılar yazma, temsil etme ve anlatma 

• Favori hikayeleri hatırlama ve yeniden anlatma veya temsil etme 

Genel Sonuç 3 (Sınıf 1) 

3.1 Planlama ve Odaklanma 

Dikkat odağı 

• Tartışma ve çalışma konularında kendi fikirlerini keşfetme ve paylaşma 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinden bilgileri çalışma konularına bağlamak 

Bilgi ihtiyaçlarını belirleyin 

• Belirli bir konudaki bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için soru sormak ve cevaplamak 

Bilgi toplamayı planlayın 

• Fikir ve bilgi toplamak için sözlü talimatları izlemek 

3.2 Seçin ve İşleyin 

Çeşitli kaynaklar kullanın 

• Resimli kitaplar, kavram kitapları, insanlar ve geziler gibi çeşitli kaynakları kullanarak bir konu 
hakkında bilgi bulmak 

Erişim bilgileri 

• Bilgilere erişmek için video programlarında resimler, başlıklar ve açılış çekimleri gibi metin 
özelliklerini kullanmak 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde belirli bilgileri bulmak için soruları kullanmak 

• Kütüphane materyallerinin sistematik olarak düzenlendiğini anlamak 

Kaynakları değerlendirin 

• Bilgileri araştırma ihtiyaçlarıyla eşleştirmek 

3.3 Organize Edin, Kaydedin ve Değerlendirin 

Bilgileri düzenleyin 

• Bilgileri sıraya veya benzerliklere ve farklılıklara göre tanımlama veya kategorilere ayırma 

• Bir konuyla ilgili fikirleri ve bilgileri listeleme ve resimlerle birlikte açıklamalar yapma 

Bilgiyi kaydet 

• Temel gerçekleri ve fikirleri kendi sözleriyle temsil etme ve açıklama 

Bilgileri değerlendirin 

• Yeni öğrenmeyi iletmek için toplanan bilgileri tanıma ve kullanma 

3.4 Paylaşın ve İnceleyin 

Fikirleri ve bilgileri paylaşın 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinden fikir ve bilgileri tanıdık izleyicilerle paylaşma 

• Doğrudan metinlerle ilgili soruları cevaplama 

Araştırma sürecini gözden geçirin 

• Neyin ilginç, değerli veya yararlı olduğunu açıklayarak bilgi toplama deneyimlerinden 
bahsetme 
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Genel Sonuç 4 (Sınıf 1) 

4.1 Geliştirme ve İyileştirme 

Kendinizin ve başkalarının çalışmalarını değerlendirin 

• Kendisinin veya başkalarının resimlerinin, hikayelerinin veya konuşmalarının içeriğiyle ilgili 
sorular sormak veya bunlara yanıt vermek 

Revize et ve düzenle 

• Daha iyi anlam ifade etmek için kelimeleri, fikirleri veya bilgileri ekleyerek veya silerek 
yeniden ifade etmek 

• Bariz yazım hatalarını ve eksik kelimeleri kontrol etmek 

Okunabilirliği artırın 

• Bir sayfadaki satırları kılavuz olarak kullanarak harfleri okunaklı bir şekilde soldan sağa 
yazdırmak 

• Kelimelerdeki harfler arasında ve cümle içindeki kelimeler arasında uygun boşluklar kullanmak 

• Metin oluşturmak için klavyeyi keşfetmek ve kullanmak 

Dil bilgisini genişletin 

• Kişisel ilgi alanları ve çalışma konuları ile ilgili artan sayıda kelime ve kelime öbeği belirlemek 
ve kullanmak 

• Yeni kelimeleri öğrenmek için harfleri, sesleri, kelimeleri ve kelime kalıplarını denemek 

Sanatı geliştirin 

• Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerine duyusal ayrıntı eklemek için kelimeler ve resimler 
kullanmak 

4.2 Sözleşmelere Katılma 

Dilbilgisi ve kullanıma katılın 

• Uygun şekilde eksiksiz ifadelerle konuşmak 

• Büyük harflerin ve noktaların farkında olduğunu gösteren basit ifadeler yazmak 

Hecelemeye katıl 

• Tek heceli kelimeleri fonik olarak hecelemek için ünsüz ve kısa ünlü sesleri bilgisini kendi 
yazılarında kullanma 

• Fonik olarak düzensiz yüksek frekanslı kelimeleri kendi yazılarında heceleme 

• Yazmak için gerekli kelimelerin hecelemesini denemek için fonik bilgi ve becerileri ve görsel 
hafızayı kullanmak 

• Kelimelerin geleneksel olarak kabul edilen yazımlara sahip olduğunu bilmek 

Büyük harf kullanımına ve noktalama işaretlerine katıl 

• Kendi yazılarında isimlerin ilk harfini ve "Ben" zamirini büyük yazmak 

• Okurken noktaları, ünlem işaretlerini ve soru işaretlerini belirleyin ve bunları anlamaya 
yardımcı olmak için kullanmak 

4.3 Sunma ve Paylaşma 

Mevcut bilgi 

• Tanıdık bir izleyiciye fikir ve bilgi sunmak ve sorulara yanıt vermek 

Sunumu geliştirin 
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• Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerine etiketler, başlıklar ve resimler gibi ayrıntıları 
eklemek 

Etkili sözlü ve görsel iletişim kullanın 

• Hedef kitleye uygun ses seviyesinde net bir sesle konuşmak 

Dikkatli dinleme ve görüntüleme sergileyin 

• Bilgileri netleştirmek için sorular sormak 

• Dinleme veya izleme etkinlikleri sırasında dikkatli olmak ve ilgi göstermek 

Genel Sonuç 5 (Sınıf 1) 

5.1 Başkalarına Saygı Gösterin ve Toplumu Güçlendirin 

Çeşitliliği takdir edin 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinleriyle ilgili kişisel deneyimleri ve aile geleneklerini 
paylaşmak 

Metinleri kültürle ilişkilendirin 

• Çeşitli topluluklardan sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerini keşfettikten sonra başka 
zamanlar, yerler ve insanlar hakkında konuşmak 

Başarıları ve etkinlikleri kutlayın 

• Bireysel ve sınıf başarılarını kutlamak için konuşma, kukla oyunları, dramatik sahneler ve 
şarkılar yoluyla fikir ve deneyimleri paylaşmak 

Saygı göstermek için dili kullanın 

• Soru sormak, yardım aramak ve vermek için uygun kelimeleri, cümleleri ve cümleleri 
kullanmak 

5.2 Bir Grup İçinde Çalışma 

Diğerleriyle işbirliği yapmak 

• Ortaklıklar ve gruplar halinde çalışmak 

• Başkalarına yardım etmek ve başkalarından yardım istemek 

Gruplarla çalışmak 

• İlgi alanlarındaki sınıf araştırmalarıyla ilgili sorular sormak ve fikirlere katkıda bulunmak 

• Sırayla fikir ve bilgi paylaşmak 

Grup sürecini değerlendirin 

• Grup sürecine kişisel katkıları takdir etmek 

2. Derece   

Genel Sonuç 1 (Sınıf 2) 

1.1 Keşfedin  

Fikirleri ifade edin ve anlayış geliştirin 

• Kişisel deneyimlerden grup dil etkinliklerine ilgili fikir ve bilgilere katkıda bulunmak 

• Yeni fikirlerin ve bilgilerin önceki anlayışı nasıl değiştirdiği hakkında konuşmak 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinleriyle ilgili faaliyetlerden veya deneyimlerden kaynaklanan 
fikirleri ve duyguları ifade etmek veya temsil etmek 

Dil ve formlarla denemeler yapın 

• Deneyimleri, fikirleri ve bilgileri düzenlemek ve bunlara anlam vermek için çeşitli sözlü, yazılı 
ve diğer medya metinlerini kullanmak 
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Hızlı tercihler 

• Belirli sözlü, basılı veya diğer medya metinlerinin neden kişisel favoriler olduğunu açıklamak 

Hedefler belirlemek 

• Okuyucular, yazarlar ve illüstratörler olarak yeteneklerin geliştirilmesi hakkında bilgi edinmek 
ve hakkında konuşmak 

1.2 Netleştirin ve Genişletin 

Başkalarının fikirlerini düşünün 

• Kendi fikirlerini ve deneyimlerini başkaları tarafından paylaşılanlarla ilişkilendirmek 

Fikirleri birleştirin 

• Fikirleri ve bilgileri mantıklı bir şekilde kaydetmek 

Anlayışınızı genişletin 

• Yeni fikirler ve konular hakkında daha fazla bilgi bulmak 

Genel Sonuç 2 (Sınıf 2) 

2.1 Stratejileri ve İpuçları Kullanın 

Önceki bilgileri kullanın 

• Anlam oluşturmak ve doğrulamak için sözlü ve yazılı dilin çeşitli bağlamlarda nasıl 
kullanıldığına dair bilgiyi kullanmak 

• Anlamı oluşturmak ve onaylamak için kişisel deneyimleri ve önceki okuma deneyimlerinden 
kelime, cümle ve hikaye kalıpları bilgilerini birleştirmek 

• Anlam oluşturmak ve onaylamak için kitap kapakları, başlıklar, resimler ve tipik başlangıçlar 
gibi basılı ve öykülerin organizasyonel yapıları hakkındaki bilgileri kullanmak 

Anlama stratejilerini kullanın 

• Hikayeleri ve şiirleri okurken kelimeleri tahmin etmek için sözlü dil bilgisini kullanmak 

• Sorular sormak, tahminlerde bulunmak, hikaye unsurları arasındaki ilişkileri tanımak ve sonuç 
çıkarmak gibi çeşitli stratejiler uygulamak 

• Basit anlatı ve açıklayıcı metinlerin ana fikri veya konuyu ve destekleyici ayrıntılarını 
belirlemek 

• Artan sayıda yüksek frekanslı kelimeleri ve favori kitaplardan tanıdık kelimeleri görerek 
tanımlamak 

• Akıcılık, doğruluk ve ifade ile yüksek sesle okumak 

• Resim, bağlam, ses bilgisi, dilbilgisi bilinci ve arka plan bilgisi gibi ipuçlarını kullanarak, 
okumayı anlamlandırmak için tanıdık olmayan kelimelerin anlamını belirlemek, tahmin etmek ve 
izlemek 

Metinsel ipuçlarını kullanın 

• Kitap kapaklarının ve başlıklarının önizlemesi; Anlamın oluşturulmasına ve onaylanmasına 
yardımcı olmak için tanıdık kelimeleri, cümleleri ve hikaye kalıplarını araştırmak 

• Sözlü ve sessiz okuma sırasında doğru, akıcı ve anlayışlı bir şekilde okumak için öngörülebilir 
ifadeler ve cümle kalıpları kullanmak ve büyük harflere, noktalara, soru işaretlerine ve ünlem 
işaretlerine dikkat etmek 

Ses bilgisini ve yapısal analizi kullanın 

• Bilmediğiniz kelimeleri bağlam içinde okumak için ses kuralları ve genellemeler uygulayın 

• Bilmediğiniz kelimeleri bağlam içinde okumak için uzun ve kısa ünlü sesleri bilgisini uygulayın 
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• Bilmediğiniz kelimeleri bağlam içinde okumak için kelime bölümleri, kısaltmalar ve bileşik 
kelimeler bilgisini kullanın 

• Bilmediğiniz kelimeleri bağlam içinde okumak için sesleri bazı ünlü kombinasyonları, ünsüz 
karışımları ve harf kümeleriyle ilişkilendirin 

Referansları kullanın 

• Kelimeleri alfabetik sıraya göre ilk harfe göre yerleştir   

• Yazımları onaylamak veya sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde bilmediğiniz kelimelerin 
anlamlarını bulmak için resimli kelimeler ve kişisel kelime kitapları kullanın 

2.2 Metinlere Yanıt Verme 

Çeşitli metinleri deneyimleyin 

• Efsaneler, video programları, kukla oyunları, şarkılar, bilmeceler ve bilgilendirici metinler gibi 
çeşitli kültürel geleneklerden ve türlerden sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerini kullanarak çeşitli 
paylaşılan ve bağımsız dinleme, okuma ve görüntüleme deneyimleriyle meşgul olmak 

• Sık kullanılan sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerini tanımlamak 

• Kendi sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini tanıdık formlar üzerinde modellemek 

• Çeşitli sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde oluşturulan ruh haline yanıt vermek 

Metinlerden anlam oluşturun 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde gösterilen durumları kişisel ve sınıf deneyimlerine 
bağlamak 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde anlatılan olayları sırayla tekrar anlatmak 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinleri için alternatif sonlar önermek 

• Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinin ilginç veya önemli yönlerini tartışmak, temsil etmek 
veya yazmak 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde olaylar ve karakterlerle ilgili düşünce veya duyguları 
ifade etmek 

Metinlerin sanatını takdir edin 

• Belirli duygusal etkileri olan kelimeleri ve cümleleri tanımlayın ve kullanın 

• Seslerin ve görüntülerin net resimlerini veya izlenimlerini oluşturan sözlü, basılı ve diğer 
medya metinlerindeki kelimeleri tanımlayın 

2.3 Formları, Öğeleri ve Teknikleri Anlayın 

Formları ve türleri anlayın 

• Fikirlerin ve bilgilerin çeşitli sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde ifade edilebileceğini 
anlamak 

• Çeşitli iletişim teknolojilerinin kullanımını tanımlayın ve açıklayın 

Teknikleri ve unsurları anlayın 

• Çeşitli sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerindeki ana karakterleri, yerleri ve olayları 
tanımlayın 

• Resimlerin, çizimlerin ve özel yazı tiplerinin baskı ve diğer medya metinleriyle nasıl ilişkili 
olduğunu ve bunları nasıl geliştirdiğini belirleyin 

Dil ile denemeler yapın 

• Desen kitaplarında, şiirlerde, şarkılarda ve sözlü ve görsel sunumlarda kelime ve kelime 
kombinasyonlarının seslerine ilgi göstermek 

2.4 Orijinal Metin Oluşturma 
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Fikir üretin 

• Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini oluşturmak için kendi fikirlerini kullanmak ve 
başkalarının fikirlerine yanıt vermek 

Fikirlerin ifade edilmesi konusunda ayrıntılı bilgi verin 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde fikirleri detaylandırmak ve belirli etkiler yaratmak 
için açıklayıcı kelimeler eklemek 

Yapı metinleri 

• Başlangıcı, ortası ve sonu olan anlatılar yaratmak; ayarlar; ve eylemleri gerçekleştiren ana 
karakterler oluşturmak 

• Kendi sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde geleneksel hikaye başlangıçlarını, kalıplarını 
ve karakterlerini kullanmak 

Genel Sonuç 3 (Sınıf 2) 

3.1 Planlama ve Odaklanma 

Dikkat odağı 

• Kişisel bilgileri sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerindeki fikir ve bilgilerle ilişkilendirmek 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin ana fikrini belirlemek için sorular sormak 

Bilgi ihtiyaçlarını belirleyin 

• Kendi araştırmalarınız için konuların belirli yönlerine odaklanmak için sorular sormak 

Bilgi toplamayı planlayın 

• Fikirlere ve bilgilere erişmek ve toplamak için talimatları hatırlamak ve izlemek 

3.2 Seçin ve İşleyin 

Çeşitli kaynaklar kullanın 

• Basit bölüm kitapları, multimedya kaynakları, bilgisayarlar ve topluluktaki yaşlılar gibi çeşitli 
kaynakları kullanarak bir konu hakkında bilgi bulmak 

Erişim bilgileri 

• Bilgilere erişmek için içindekiler, anahtar kelimeler, başlıklar ve sıcak bağlantılar gibi metin 
özelliklerini kullanmak 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde bilgi bulmak için verilen kategorileri ve belirli 
soruları kullanmak 

• Bilgileri bulmak için kütüphane organizasyon sistemini kullanmak 

Kaynakları değerlendirin 

• Bilgiye dair sorulan soruları yanıtlamak 

3.3 Organize Edin, Kaydedin ve Değerlendirin 

Bilgileri düzenleyin 

• Önemli ayrıntıları bulmak ve olayları mantıksal sırayla sıralamak gibi çeşitli stratejiler 
kullanarak ilgili fikirleri ve bilgileri kategorilere ayırmak 

• Girişler, orta düzeyler ve sonuçlarla sözlü, basılı ve diğer medya metinleri üretmek 

Bilgiyi kaydet 

• Anahtar gerçekleri ve fikirleri kendi sözleriyle kaydetmek; kaynakların başlıklarını ve 
yazarlarını tanımlamak 

Bilgileri değerlendirin 
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• Hangi bilgilerin paylaşılacağına veya çıkarılacağına karar vermek için toplanan bilgileri 
incelemek 

3.4 Paylaşın ve İnceleyin 

Fikirleri ve bilgileri paylaşın 

• Tanıdık izleyicilerle, konularla ilgili fikirleri ve bilgileri paylaşmak 

• Sorulara cevap vererek bilgileri netleştirmek 

Araştırma sürecini gözden geçirin 

• "İyi sonuç veren ne yaptım?" gibi soruları yanıtlamak. Araştırma deneyimlerini yansıtmak 

Genel Sonuç 4 (Sınıf 2) 

4.1 Geliştirme ve İyileştirme 

Kendinizin ve başkalarının çalışmalarını değerlendirin 

• Kendisinin veya başkalarının sözlü, basılı veya diğer medya metinlerini ilginç veya çekici kılan 
özellikleri belirleme 

Revize et ve düzenle 

• Diziyi iyileştirmek veya eksik bilgileri eklemek için kelimeleri ve cümleleri gözden geçirmek 

• Büyük harfleri, cümlelerin sonunda noktalama işaretlerini ve yazım hatalarını kontrol etmek 

Okunabilirliği artırın 

• Tutarlı boyut ve şekle sahip harfler oluşturarak ve kelimeleri uygun şekilde aralıklandırarak 
okunaklı ve verimli bir şekilde yazdırın 

• Kenar boşluklarını ve boşlukları uygun şekilde kullanın 

• Metin oluşturmak ve düzeltmek için klavyeyi keşfedin ve kullanın 

Dil bilgisini genişletin 

• Deneyimler ve ilgi alanlarıyla ilişkili kelime kategorileri geliştirmek 

• Yeni kelimeleri öğrenmek için kelime kalıpları, kelime kombinasyonları ve kelimelerin 
bölümlerini kullanmak 

Sanatı geliştirin 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde çeşitli efektler oluşturmak için kelimeleri, dil 
kalıplarını, çizimleri veya sesleri seçmek 

4.2 Sözleşmelere Katılma 

Dilbilgisi ve kullanıma katılın 

• Büyük harf ve nokta kullanarak tam cümleler yazın 

• Bir cümledeki ilgili fikirleri birleştirmek için bağlantılı kelimeleri kullanın 

• İsimleri ve fiilleri tanımlayın ve kendi yazılarında kullanın 

• Hikayelere ilgi ve ayrıntı katan sıfatları ve zarfları tanımlayın 

Hecelemeye katıl 

• Birden fazla heceli kelimeleri, yüksek frekanslı düzensiz kelimeleri ve düzenli çoğulları kendi 
yazılarında hecelemek için fonik bilgi ve becerileri ve görsel hafızayı kullanmak 

• Tanıdık olmayan kelimeleri kendi yazılarında hecelemeye çalışmak için ses bilgisi ve becerileri 
ve görsel hafızayı kullanmak 

• Yazılı olarak fikirlerin verimli iletişimi için gerekli olan ortak kelimelerin geleneksel yazılışını 
kullanın 
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Büyük harf kullanımına ve noktalama işaretlerine katıl 

• Uygun isimler için ve cümlelerin başında kendi yazılarında büyük harf kullanın 

• Nokta ve soru işaretlerini uygun şekilde kendi yazısında son noktalama işareti olarak kullanın 

• Bir dizideki kelimeleri kendi yazılarında ayırmak için virgül kullanma 

• Okurken virgül ve kesme işaretlerini belirleme ve bunları anlamaya yardımcı olmak için 
kullanma 

4.3 Sunma ve Paylaşma 

Mevcut bilgi 

• İllüstrasyonları ve yazılı metinleri birleştirerek fikir ve bilgi sunmak 

Sunumu geliştirin 

• Sorulara ve yorumlara cevap vererek kendi sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde sunulan 
fikirleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak 

Etkili sözlü ve görsel iletişim kullanın 

• Net bir sesle, uygun ses seviyesinde, anlaşılır bir hızda ve ifadeyle konuşmak 

Dikkatli dinleme ve görüntüleme sergileyin 

• Anlayışınızı netleştirmek ve bilgilerin açıklanmasını sağlamak için ilgili sorular sorun 

• Dinleme ve izleme etkinlikleri sırasında zevk ve takdir gösterin 

Genel Sonuç 5 (Sınıf 2) 

5.1 Başkalarına Saygı Gösterin ve Toplumu Güçlendirin 

Çeşitliliği takdir edin 

• Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde gösterilen çeşitli toplulukların deneyimlerini ve 
geleneklerini tartışmak 

• Hikayelerin ve fikirlerin netleştirilmesini ve detaylandırılmasını sağlamak 

Metinleri kültürle ilişkilendirin 

• Çeşitli topluluklardan sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerindeki ortamlar, karakterler ve 
olaylardaki benzerlikleri ve farklılıkları tartışmak 

Başarıları ve etkinlikleri kutlayın 

• Bireysel ve sınıf başarılarını kabul etmek ve kutlamak için paylaşılan dil deneyimlerine 
katılmak 

Saygı göstermek için dili kullanın 

• Bağlam, amaç ve hedef kitleye göre kendi dil kullanımını ayarlamak 

5.2 Bir Grup İçinde Çalışma 

Diğerleriyle işbirliği yapmak 

• Çeşitli ortaklıklar ve grup yapılarında çalışmak 

• Sınıf üyelerinin birbirlerine yardım edebileceği yolları belirleme 

Gruplarla çalışmak 

• Grubun konu ve görev anlayışını genişletmek için ilgili bilgi ve sorulara katkıda bulunun 

• Sınıf ve grup tartışmaları sırasında konu üzerinde kalın 

Grup sürecini değerlendirin 

• Grup sürecine kendisinin ve başkalarının katkılarını takdir edin 
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3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Gerek program geliştirme çalışmalarında gerekse ders kitabı hazırlıklarında diğer ülkelerde 
uygulanan program içeriklerinin incelenmesi çağdaş bir program ve ders kitabı hazırlanmasını 
sağlayacaktır. Bu nedenle başka ülkelerdeki ana dili eğitimiyle ilgili çalışmalar titizlikle 
incelenmelidir. Bu bildiride Kanada’nın ana dili eğitimine dair belirli sınıf düzeylerindeki kazanımlar 
sunulduğu gibi farklı ülkelerdeki ana dili eğitimi kazanımları da incelenebilir, ülkemizdeki ana dili 
eğitimi kazanımları ile bunlar kıyaslanabilir. Karşılaştırma işlemi daha uzun soluklu bir çalışma 
gerektireceğinden lisansüstü tezlerde bu konu ele alınabilir. 
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Dünya Dil Atlasındaki Gelişmeler 

Prof. Dr. Firdevs Güneş 

Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com 

Özet: Dünyamızdaki dillerin ses ve şekil özelliklerini, kelimelerini, ülke ve bölgelere yayılma durumunu 
gösteren haritalara dil atlası denilmektedir. Diller hakkında sistemli ve güncel bilgileri içeren bu atlaslar yoğun 
araştırmalar sonucu hazırlanmaktadır. Günümüze kadar çeşitli dil atlasları yayınlanmıştır. Bu konuda ilk ve en 
kapsamlı olanı UNESCO tarafından 2009 yılında yayınlanan dil atlasıdır. Bu Atlasa göre dünyamızda 6 000 civarında 
dil vardır. Bu dillerin %96’sı dünya nüfusunun %4’ü tarafından, sadece %3’ü ise dünya nüfusunun %96’sı tarafından 
kullanılmaktadır.  Dünyada yaygın konuşulan dillerin çeşitli ölçütlere göre bir etkililik sıralaması yapılmıştır. Buna 
göre ilk üç sırayı İngilizce, Fransızca ve İspanyolca almaktır. Bunu Rusça, Arapça, Çince, Almanca, Japonca, 
Portekizce ve Hintçe izlemektedir. UNESCO Dil Atlas’ına göre önümüzdeki yıllarda dünyadaki 6000 dilin %50’si 
yok olacaktır. İkinci büyük dil atlası Jacques Leclerc (2009) tarafından hazırlanmış ve sürekli güncellenmiştir. 
Üçüncü büyük dil atlası ise dilbilim alanında sistemli araştırmalar yapan Ethnologue tarafından hazırlanmıştır. 
Ethnologue 2021 verilerine göre dünyamızda 7.139 dil konuşulmakta ve sadece 200’ü yazılmaktadır. 
Dünyamızdaki 7.139 dilin yaklaşık %40'ı yani 3.018 ‘si tehlike sınırında bulunmaktadır.  Dünya nüfusunun yarıdan 
fazlası ise 20 dili kullanmaktadır. Diller içinde ilk sırayı İngilizce ve Mandarin Çincesi almaktadır. Ardından Hintçe, 
İspanyolca, Arapça, Bengalce, Fransızca, Rusça, Portekizce, Urduca ve Endonezya’ca gelmektedir. Bunları 
Almanca, Japonca, Maratice, Telugça, Türkçe, Tamilce, Yue Çincesi, Wu Çincesi ve Korece izlemektedir. Kısaca 
7 milyar dünyalının 6 milyar ve daha fazlası 20 dili konuşmaktadır. Görüldüğü gibi dil atlasları sürekli 
güncellenmekte, önceden 6000 denilen dil sayısı 7.139 olarak açıklanmaktadır. Konuşmacı sayıları ve tehlike 
sınırında bulunan dil sayıları değişmektedir. Dil atlaslarındaki bu gelişmeler karşılaştırmalı olarak 
incelenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Dil atlası, konuşmacı sayısı, dillerin yayılması. 

 

 Advances in the World Language Atlas 

Abstract: The maps that show the phonetic and morphological features, words, and the distribution of the 
languages in our world to countries and regions are called language atlas. These atlases, which contain systematic 
and up-to-date information about languages, are prepared as a result of intensive research. Various language 
atlases have been published to date. The first and most comprehensive on this subject is the language atlas 
published by UNESCO in 2009. According to this Atlas, there are around 6,000 languages in our world. 96% of 
these languages are used by 4% of the world population, only 3% by 96% of the world population. An efficiency 
ranking has been made for the languages that are widely spoken in the world according to various criteria. 
Accordingly, the first three places are to take English, French and Spanish. This is followed by Russian, Arabic, 
Chinese, German, Japanese, Portuguese and Hindi. According to the UNESCO Language Atlas, 50% of the 6,000 
languages in the world will disappear in the coming years. The second major language atlas was prepared by 
Jacques Leclerc (2009) and is constantly updated. The third major language atlas was prepared by Ethnologue, 
which conducts systematic research in the field of linguistics. According to Ethnologue 2021 data, 7,139 languages 
are spoken in our world and only 200 of them are written. Approximately 40% of the 7,139 languages in our world, 
ie 3,018, are in danger. More than half of the world's population uses 20 languages. English and Mandarin Chinese 
rank first among languages. It is followed by Hindi, Spanish, Arabic, Bengali, French, Russian, Portuguese, Urdu 
and Indonesia. These are followed by German, Japanese, Marathon, Telugu, Turkish, Tamil, Yue Chinese, Wu 
Chinese and Korean. In short, 6 billion and more of the 7 billion worlds speak 20 languages. As can be seen, 
language atlases are constantly updated, the number of languages previously called 6000 is announced as 7,139. 
The number of speakers and the number of languages in the danger border varies. 

Keywords: Language atlas, number of speakers, spread of languages.  
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1.Giriş 

Dil, insanlar arasında anlaşma, paylaşma, zihinsel ifade ve iletişim için kullanılan geleneksel ses 
veya grafik işaretler sistemidir. Bu sistem konuşma, jest, mimik, görsel veya yazılı olsun, tüm insanlar 
için aynı işlem ve süreçleri kapsamaktadır. İnsanlar dil becerilerini kullanarak öğrenmekte ve 
kendilerini hayat boyu geliştirmektedirler. Bu nedenle dil öğrenmenin kalbi, aynı zamanda beynimizin 
sınırsız bir becerisi olmaktadır. Dil becerileri bireyi geliştirmekte ve geleceğine yön vermektedir. Bu 
yönüyle önemli bir güç olmakta ve hayat boyu öğrenmeyi sağlamaktadır. 

Dil, sadece bireye değil aynı zamanda ulusal ve uluslararası iletişim ile gelişime da katkı sağlayan 
önemli araçlardan biridir. Bu araçların özellikleri ve kendine özgü kullanım alanları vardır. Dillerin 
kullanımında başta yayıldığı coğrafya olmak üzere sosyal, ekonomik, kültürel, öğretim kolaylığı gibi 
nedenler etkili olmaktadır. Bu süreçte resmi dil olması, anadil veya ikinci olarak konuşulması üzerinde 
de durulmaktadır. Bu özellikler dilin gelişimi ve yayılma sürecinde belirleyici rol oynamaktadır. 
Dillerin gelişimi ve yayılma durumlarını saptamak için dünya genelinde, bölgesel veya ülkesel düzeyde 
çeşitli dil atlasları hazırlanmaktadır. Bunlar diller hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.  

Dünyamızdaki dillerin ses ve şekil özelliklerini, kelimelerini, ülke ve bölgelere yayılma 
durumlarını gösteren haritalara dil atlası denilmektedir. Diller hakkında sistemli ve güncel bilgileri 
içeren bu atlaslar yoğun araştırmalar sonucu hazırlanmaktadır. Günümüze kadar çeşitli dil atlasları 
yayınlanmıştır. Bunlar incelendiğinde dünya çapında, bölgesel ve ülkesel düzeyde hazırlanmış çok 
sayıda dil atlasının olduğu görülmektedir. Evrensel düzeyde ilk ve en kapsamlı olanı UNESCO 
tarafından yayınlanan Dünya Dil atlaslarıdır. Bunlar dünyamızda konuşulan bütün dilleri ve özelliklerini 
kapsamakta, dünya dilleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. İkinci büyük çalışma Kanada Quebec  
Laval Üniversitesinde görevli dil araştırmacısı Jacques Leclerc  (1999-2019) tarafından hazırlanan dil 
atlasıdır. Bu çalışma “Dünyamızda Dilbilimsel Planlama” adıyla yayınlanmakta, dünya çapında 400 
ülke ve bölgede konuşulan dillerin durumu ve dil politikalarını sunmaktadır (Leclerc, 2020). Üçüncü 
büyük dil atlası ise dilbilim alanında 80 yıldır 4.000 personeli ve iş ortağı ağıyla sistemli araştırmalar 
yapan Ethnologue tarafından hazırlanmıştır. Ethnologue, dilbilim alanında lider olan SIL International 
tarafından desteklenmektedir. En güncel bilgileri sunmaktadır. 

Dünya dil atlasları incelendiğinde diller hakkındaki bilgilerin sürekli değiştiği ve geliştiği 
görülmektedir. Örneğin 2010 yılında 6000 dilin olduğu belirtilirken 2021 yılında 7.139 dilin olduğu 
açıklanmaktadır. Bu değişmeler dünya dillerinin konuşulma sıralaması, bölgelere ve ülkelere göre 
dağılımı, konuşulan ya da yazılan diller, anadil ikinci dil, tehlike altındaki diller vb. sayılarında da 
görülmektedir. Bu çalışmada UNESCO dünya dil atlasları ile Ethnologue tarafından hazırlanan dil 
atlasları karşılaştırılmakta, dille ilgili gelişmeler sayı, oran ve sıralama ile önemli görülen bilgilere yer 
verilmektedir. 

2.UNESCO Dil Atlasları 

UNESCO dünyamızdaki dilleri içeren üç atlas yayınlamıştır. UNESCO’nun ilk dil atlası Stephen 
Wurm tarafından 1996 yılında yayınlanmıştır. Bu atlasta yaklaşık 600 dil ele alınmıştır. Bu atlas daha 
çok akademik alanda çok kabul görmüş ve önemli bir eser olarak değerlendirilmiştir. UNESCO ikinci 
dil atlasını 2001 yılında yayınlanmıştır. Bu atlasta 800 dil ele alınmıştır. Ayrıca 1996 yılından bu yana 
tehlike altında olan diller ortaya konulmuştur. Dil atlasında her dilin adı, canlılık düzeyi, konuşulduğu 
ülke ve bölgeler verilmiştir. 

UNESCO 2010 yılında dünyadaki mevcut dillerin durumunu gösteren üçüncü Dünya Dil Atlasını 
yayınladı. Bu Atlasa göre dünyamızda 6000 civarında dil vardır. Bu dillerin % 96 ‘sı yani büyük 
çoğunluğu dünya nüfusunun % 4’ü tarafından, çok azı yani   % 3 ‘ü ise dünya nüfusunun % 96’ sı 
tarafından kullanılmaktadır. Bu rakamlar diller ile dilleri kullanan nüfus arasında zıt bir görünüm 
oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle dünyamızdaki nüfusun tamamına yakını 10 dili, yarıdan fazlası 8 
dili konuşmaktadır. Bunlar Çince, İngilizce, Hintçe, İspanyolca, Rusça, Arapça, Portekizce ve Fransızca 
gibi sıralanmaktadır.  

Dil atlasında dünyamızda yaygın konuşulan dillerin çeşitli ölçütlere göre bir etkililik sıralaması 
yapılmıştır. Buna göre ilk üç sırayı İngilizce, Fransızca ve İspanyolca almaktır. Bunu Rusça, Arapça, 
Çince, Almanca, Japonca, Portekizce ve Hintçe izlemektedir. 

UNESCO 2010 Dil Atlas’ına göre önümüzdeki yıllarda dünyamızdaki 6000 dilin % 50’si yok olacaktır. 
Çeşitli araştırma ve ölçütlere göre tehlikede olan diller 5 düzeye ayrılmıştır. Bunlar “ölmek üzere olan 
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diller, durumu çok kritik olanlar, ciddi tehlikede olanlar, tehlikede olanlar ve şimdilik kullanılan 
diller” şeklinde sıralanmıştır. Bu dillere ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 1. Tehlikede Olan Diller 

Sıra Dillerin durumu  Sayı 

1 Ölmek üzere olan diller 262 
2 Durumu çok kritik olan diller 538 
3 Ciddi tehlikede olan diller 502 
4 Tehlikede olan diller 632 
5 Şimdilik kullanılan diller 607 

Toplam  2.511 

Tablo 1’de görüldüğü gibi toplam 2.511 dil tehlike altında bulunmaktadır. Dillerle ilgili olumsuz 
gelişmelerin sürmesi halinde bu yüzyılın sonunda konuşulan dillerin %95’i yok olacaktır. Dil bilimcilere 
göre her yıl 10 dil ölmektedir. Bazıları ise her 15 günde bir dilin öldüğünü açıklamaktadır. Dil çeşitliliği 
olan bölgelerde dil ölüm oranı daha yüksek olmaktadır. Ölen dillerle birlikte kültürel zenginlikler de 
yok olmaktadır. UNESCO Genel Müdürü Koïchiro Matsuura “Dillerin ölümüyle birlikte çok sayıda kültür 
mirası, özlü ve değerli sözler, deyimler, şiirler, maniler, hikâyeler, atasözleri gibi toplumun önemli 
değerleri yok olmaktadır. Ayrıca insanlar arasındaki çeşitlilik, dünya ve doğa hakkındaki çeşitli 
bilgiler de yok olmaktadır.” diyerek dillerin ölümüne dikkat çekmektedir (Güneş,2021). 

Dil bilimciler konuşmacı sayısının 100.000 kişi olan diller için bir kaybolma tehlikesinin 
olmayacağını tahmin etmektedir. Bir dili konuşan kişi sayısı 100.000 ve daha üzerinde ise o dilin 
yaşama şansının olduğu ifade edilmektedir. Ancak bazı tahminler küçük dillerin tehlikede olduğunu 
göstermektedir. Çünkü 6000 dilin yarısını konuşan insan sayısı 10.000’ den daha azdır. Geriye kalan 
dilleri konuşanların sayısı ise 1000 ve daha azdır.  

Dünyamızda 15 dili konuşanların sayısı yüz milyonu geçmektedir. Bunlar Çince, İngilizce, Hintçe, 
Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Portekizce, Almanca, Japonca, İtalyanca gibi diller olmaktadır. 
Diğer taraftan büyük dillerin küçük dillerin ölümünden sorumlu olduğu belirtilmektedir. Bu konuda 
UNESCO Dil Atlası’nın yöneticisi Christopher Moseley, “İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi diller, 
diğer dillerin ölümünün sorumlusudur” demektedir (UNESCO, 2010). Bu açıklama çoğu dil için 
kaybolma tehlikesinin sürdüğünü göstermektedir.  

3. Ethnologue Dil Atlasları 

Dilbilim alanında sistemli araştırmalar yapan Ethnologue düzenli olarak dil atlasları hazırlamakta 
ve güncellemektedir. Ethnologue 2021 yılı verilerine göre dünyamızda 7.139 dil konuşulmakta ve 
bunlardan sadece 200’ü yazılmaktadır. Bu sayı UNESCO verilerinde 6000 olarak verilmekte ve 100 dilin 
yazılı olduğu belirtilmektedir. 

Ethnologue 2021 yılı verilerine göre dünyamızda konuşulan dil sayısı sürekli değişmektedir. Çünkü 
bazı dillerle ilgili yeni bilgilere ulaşılmakta, bazı dillerin ise durumunda değişiklikler olmaktadır. 
Zaman içerisinde küçük dillerin bir kısmı kaybolmakta ya da konuşmacı sayısı çok azalmaktadır. 
Böylece dünyadaki 7.139 dilin önemli bir bölümü yani yaklaşık %40’ı tehlike sınırında bulunmaktadır. 
Bu dilleri konuşan sayısı bin kişinin altına düşmektedir. Bu durumda 3.018 dil bulunmakta ve bunların 
kısa süre içinde kaybolacağı dile getirilmektedir. Nesli tükenmekte olan dilleri konuşan kişi sayısı 
azaldığından bu dillerle ilgili bilgi toplamak da zor olmaktadır.   

Tablo 2. Dillerin Canlılığı 

Diller Sayı                 % 

Canlı diller 4.121               57.7 
Tehlikede olan diller 3.018               42.3 

Toplam  7.139              100.0 

Tablo 2’de görüldüğü gibi tehlikede olan dillerin sayısı 3018 olmaktadır. Yani 7.139 dilin %42’si 
tehlike altındadır. Bu durum UNESCO 2010 Dil Atlasında 2.511 dil ve mevcut dillerin %50’si olarak 
verilmiştir. 

Ethnologue 2021 yılı verilerine göre dünya nüfusunun yarısından fazlası sadece 20 dili 
kullanmaktadır. Dillerle nüfus oranları arasındaki karşılaştırmalarda zıt durumlar ortaya çıkmaktadır. 
Örneğin dillerin %0,2'si dünya nüfusunun %44,3'ü tarafından, %1,2'si ise dünya nüfusun %38'i tarafından 
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konuşulmaktadır. Yani dillerin %1,4’ü dünya nüfusunun %82,3’ü tarafından, geriye kalan dillerin %95'i 
ise dünya nüfusunun %5'i tarafından konuşulmaktadır. Burada tamamen zıt bir durum söz konusu 
olmakta, dünya genelinde belirli sayıda dil kullanılmaktadır. Bu durum yani dillerin kıtalara göre 
dağılımında da görülmektedir. Mevcut dillerin 33'ü Asya'da, %30'u Afrika'da ve %4'ü Avrupa'da 
bulunmaktadır. Avrupa'da çok az dil konuşulmaktadır (Calvet, 2011; Ethnologue,2021).  

3.1.Dünyada En Çok Konuşulan Dil 

Dünyamızda en çok konuşulan dilleri bilimsel kurallara uygun olarak saptamak için çeşitli ölçütler 
kullanılmaktadır. Bunların başında bir dili konuşan kişi sayısı ve dilin yaygın olması gelmektedir. Bu 
ölçütlere göre dünyamızda en çok konuşulan dil İngilizce ve Çince olmaktadır. Ancak bir dili konuşan 
kişi sayısı iki alt boyutta ele alınmaktadır. Bunlar dilin ana dil veya ikinci dil olarak konuşulması 
olmaktadır. Yani hem anadil hem de ikinci dil olarak konuşanlar sayısına göre dünyamızda en çok 
konuşulan dil İngilizcedir. Bu ölçüte göre İngilizce dünyanın en büyük dilidir. Bu durum İngiliz 
İmparatorluğu dönemindeki sömürge çalışmaları, Amerikan kültürünün hızla yayılması gibi 
nedenlerden kaynaklanmaktadır (Ethnologue, 2021). 

Sadece anadil olarak konuşanlar sayısı ele alınırsa Mandarin Çincesi dünyanın en büyük dilidir. Bu 
durum Çin'deki nüfus sayısından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi dünyadaki her beş kişiden birinin 
ana dili Çincedir. Çince, genellikle Çin ve çevresinde yaşayan bir milyardan fazla kişinin konuştuğu 
dildir. Çince tek dil değil, çeşitli dillerden oluşan bir dil ailesidir. Bir başka ifadeyle Çince tamamen 
ayrı diller olarak kabul edilebilecek 13 dilden oluşmaktadır. Bunlar tek dil olarak ele alındığında Çince 
dünyada en çok konuşulan dili olmaktadır. Çince dil ailesi içinde her dilin ağırlığı farklıdır. Bunlar 
içinde en çok kullanılanı Mandarin Çincesidir. Mandarin, ortak bir yazı sistemi ve edebiyata sahip 
olması nedeniyle Çince dil ailesi içindeki 13 dilin en büyüğüdür. Bunu Wu ve Yue Çincesi gibi diğer 
büyük diller izlemektedir.    

Yaygınlık ölçütü dikkate alındığında, İngilizce geniş bir alanda konuşulurken Mandarin Çincesi 
belirli bir yöreye özgüdür. Yani Mandarin Çincesi, anadili Çince olan kişiler tarafından konuşulmakta 
ve bu konuşmacıların çoğu Asya’da yoğunlaşmaktadır. Oysa İngilizceyi daha çok anadili İngilizce 
olmayan kişiler konuşmakta, başta Afrika'da olmak üzere 146 ülkede İngilizce konuşulmaktadır. 
İngilizcenin konuşmacı sayısı Mandarin Çincesinden 228 milyon daha fazla bulunmaktadır. Kısaca 
İngilizce Çinceye göre daha geniş bir alana yayılmış bulunmaktadır.  

3.2. Dünyada Çok Konuşulan 20 Dil 

Ethnologue 2021 verilerine göre dünya nüfusunun çoğunluğu 7.139 içinde sadece 20 dili 
konuşmaktadır. Bir başka ifadeyle insanların %88' inden fazlası anadil veya ikinci dil olarak 20 dili 
konuşmaktadır. Bunların sıralaması aşağıdaki tabloda verilmektedir. Aşağıdaki sıralama anadil ve 
ikinci dil olarak toplam konuşmacı sayısını göstermektedir (Ethnologue,2021). 

Tablo 3. Konuşmacı Sayısı 

Sıra Dil  Konuşmacı sayısı 

1 İngilizce 1.348 milyon 
2 Mandarin Çincesi     1.120 milyon 
3 Hintçe                             600 milyon 
4 İspanyolca                         543 milyon 
5 Arapça            274 milyon 
6 Bengalce                           268 milyon 
7 Fransızca                        267 milyon 
8 Rusça                              258 milyon 
9 Portekizce      258 milyon 
10 Urduca      230 milyon 
11 Endonezyaca      199 milyon 
12 Almanca      135 milyon 
13 Japonca    126 milyon 
14 Maratice (Hint dili)        99 milyon 
15 Telugça      96 milyon 
16 Türkçe        88 milyon 
17 Tamilce        85 milyon 
18 Yue Çincesi        85 milyon 
19 Wu Çincesi        82 milyon 
20 Korece        82 milyon 

 Toplam  6.243 milyon 
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Tablo 3’te de görüldüğü gibi ilk sırayı İngilizce almakta ardından Mandarin Çincesi gelmektedir. 
Bu dilleri konuşan sayısı bir milyarın üzerindedir. Üçüncü ve dördüncü sırada ise Hintçe ve İspanyolca 
yer almaktadır. Bunları konuşan sayısı 500- 600 milyon arasındadır. Tabloda 5- 11. sırada konuşmacı 
sayısı 200-300 milyon arası olan diller yer almaktadır. Bunlar Arapça, Bengalce, Fransızca, Rusça, 
Portekizce, Urduca ve Endonezya’ca olmaktadır. Tabloda 12-13. sırada konuşan sayısı 100-200 milyon 
arası olan Almanca ve Japonca bulunmaktadır. Bunları 14-20. sırada 80-100 milyon konuşmacı sayısıyla 
Maratice, Telugça, Türkçe, Tamilce, Yue Çincesi, Wu Çincesi ve Korece izlemektedir. Böylece 7 milyar 
dünyalının 6 milyar ve daha fazlası 20 dili konuşmaktadır.   

3.3. Dünyada Çok Dil Konuşulan Ülkeler 

Dünyamızda konuşulan 7.130 dil dünya çapında oransız bir şekilde yayılmıştır. Bazı ülkelerde 
konuşulan dil sayısı çok yüksek bazılarında ise düşüktür. Örneğin Papua Yeni Gine dünyadaki en çok 
dile sahip bir ülkedir. Bu ülkede toplam 800’den fazla dil vardır. Bunu 700 dil ile Endonezya 
izlemektedir.  Bu ülkelerdeki diller incelendiğinde çoğunun yerli dil olduğu görülmektedir. Diğer 
taraftan Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde ise göçmen dilinin fazla olduğu görülmektedir. Bu 
konuyla ilgili sayılar aşağıdaki tablolarda verilmektedir. 

Tablo 4. Çok Dil Konuşulan Ülkeler 

Sıra Ülke      Dil sayısı 

1 Papua Yeni Gine    800 

2 Endonezya 712 
3 Nijerya  522 

4 Hindistan  454 
5 ABD  326 
6 Avustralya 314 

7 Çin  308 

8 Meksika 292 

9 Kamerun 275 

10 Brezilya  221 

Toplam            4.224 

Tablo 4’te de görüldüğü gibi 10 ülkede dil sayısı 220- 800 arasındadır. Bunların bir kısmı gelişmiş 
bir kısmı ise gelişmekte olan ülkelerdir. Bir kısmında yerel diller bir kısmında ise göçle gelen diller 
bulunmaktadır. Örneğin ABD’ de olduğu gibi. On ülkede konuşulan toplam dil sayısı 4.224 olmaktadır. 
Geriye kalan 2.915 dil ise diğer ülkelerde bulunmaktadır. 

Tablo 5. Ülkeler ve Diller Dağılımı 

Ülkeler Dil sayısı                 % 

 On ülke 4.224                       59.2 
 Diğer ülkeler 2.915                       40.8 

 Toplam 7.139                       100 

Tablo 5’teki oranlar incelendiğinde dünyamızdaki dillerin %60’ı yani yarıdan fazlası 10 ülkede 
konuşulmaktadır.  Geriye kalan %40’ı ise diğer ülkelerde bulunmaktadır. Bu durum dillerin çoğunun 
belli ülke ve yörelerde yoğunlaştığını göstermektedir. 

3.4.Dillerin Kıtalara Dağılımı 

Dillerin kıtalara göre dağılımı da çeşitlilik göstermektedir. Dillerin kıtalara dağılımı ile ilgili 
sayılar aşağıda Tablo 6’da verilmektedir ( Ethnologue, 2016). 
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Tablo 6. Dillerin Kıtalara Dağılımı 

Kıtalar   Dil sayısı %   Nüfus % 

Asya   2.296 %32,4   4.436.224.000 %59,7 

Afrika   2.139 %30,1   1.216.130.000 %16,3 

Amerika   1.062 %15,0   1.001.559.000 %13,4 

Avrupa      287 %4,0      738.849.000 %9,9 

Okyanusya   1.313 %18,5        39.901.000 %0,5 

Toplam   7.097 %100,0   7.432.663.000 %100,0 

Tablo 6’ya göre Asya kıtası nüfusunun %59,7'si ile dünya dillerinin %32,4'üne ev sahipliği 
yapmaktadır. Afrika kıtası %16,3' lük nüfusu ile toplam dillerin %30,1'ine sahiptir.  Avrupa kıtası ise 
dünya nüfusun %9,9'u ile dünya dillerinin %4' ünü içermektedir.  Amerika kıtası nüfusun %13,4 temsil 
etmekte ve dünya dillerinin %15’ini barındırmaktadır. Pasifik Devletleri Okyanusya’ya gelince, %0,5 
olan küçük bir nüfusu ile dünya dillerinin %18,5'ine ev sahipliği yapmaktadır (Calvet, 2011; 
Ethnologue,2016). Görüldüğü en fazla dil Asya, en az dil ise Avrupa kıtasındadır. Okyanusya çok az bir 
nüfusa rağmen Amerika kıtasından daha fazla dile sahiptir. 

Sonuç 

Dünyamızda son yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından dünya dil atlasları 
yayınlanmaktadır. Bunlar sistemli araştırmalar sonucu hazırlanmakta ve sürekli güncellenmektedir. 
Dil araştırmaları ilerledikçe yeni bilgilere ulaşılmakta ve dünya dil atlasındaki sayısal veriler 
değişmektedir. Bu çalışmada UNESCO Dünya Dil atlasları ile Ethnologue Dil Atlaslarındaki bilgiler ve 
veriler karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda önemli ilerleme ve gelişmelerin olduğu görülmüştür. 

-UNESCO 2010 Dünya Dil Atlasına göre dünyamızda 6000 dil konuşulmakta ve bunlardan sadece 
100 dilin yazılı olduğu belirtilmektedir. Ethnologue 2021 Dil Atlasına göre ise dünyamızda 7.139 dil 
konuşulmakta ve bunlardan 200’ü yazılmaktadır.  

- UNESCO 2010 Dünya Dil Atlasına göre dünyamızdaki 6000 dilin 2.511’i yani mevcut dillerin %50’si 
tehlike altındadır. Ethnologue 2021 Dil Atlasına göre ise dünyamızda 7.139 dilin 3018 ‘i yani %42’si 
tehlike altındadır.  

- UNESCO 2010 Dil atlasında dünyamızda yaygın konuşulan dillerin çeşitli ölçütlere göre bir 
etkililik sıralaması yapılmıştır. Buna göre ilk üç sırayı İngilizce, Fransızca ve İspanyolca almaktır. Bunu 
Rusça, Arapça, Çince, Almanca, Japonca, Portekizce ve Hintçe izlemektedir.  

-Ethnologue 2021 Dil Atlasına göre ilk sırayı İngilizce almakta ardından Mandarin Çincesi 
gelmektedir. Bu dilleri konuşan sayısı bir milyarın üzerindedir. Üçüncü ve dördüncü sırada ise Hintçe 
ve İspanyolca yer almaktadır. Bunları konuşan sayısı 500- 600 milyon arasındadır. Beşinci ve on birinci 
sırada ise konuşmacı sayısı 200-300 milyon arası olan Arapça, Bengalce, Fransızca, Rusça, Portekizce, 
Urduca ve Endonezya’ca olmaktadır. 

- Ethnologue 2021 Dil Atlasına göre 10 ülkede konuşulan dil sayısı 220-800 arasındadır. Örneğin 
Papua Yeni Gine dünyadaki en çok dile sahip bir ülkedir. Bu ülkede toplam 800 den fazla dil vardır. 
Bunu 700 dil ile Endonezya izlemektedir. Bunların bir kısmı gelişmiş bir kısmı ise gelişmekte olan 
ülkelerdir. Bir kısmında yerel diller bir kısmında ise göçle gelen diller bulunmaktadır. Kısaca  on ülkede 
konuşulan toplam dil sayısı 4.224 olmaktadır. Geriye kalan 2.915 dil ise diğer ülkelerde bulunmaktadır. 

- Ethnologue 2021 Dil Atlasına göre en fazla dil Asya kıtasında, en az dil ise Avrupa kıtasındadır. 
Okyanusya çok az bir nüfusa rağmen Amerika kıtasından daha fazla dile sahiptir. 

Sonuç olarak dünyamızda konuşulan dillerle ilgili araştırmaların giderek ilerlemesi ve daha sağlıklı 
bilgilere ulaşılması önerilmektedir. 

 

 

 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

260 

 

KAYNAKLAR 

Calvet, L-J. (2011). Louis-Jean Calvet a inventé un baromètre des langues, L’expresse, http://- l-
express.ca. 

Calvet, A-MM & Calvet,L-J.(2017). Baromètre des langues dans le monde, Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France, Ministère de la Culture France. 

Calvet,L-J.(2005).  La guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris: Hachette littérature. 

Casanova, P. (2015). La guerre des langues, La Langue mondiale. Traduction et domination, Paris: Les 
Éditions du Seuil, coll. «Liber», 2015, 144 p., EAN 9782021280609. 

Ethnologue (2016). Grimes,B.F. Editeur: Ethnologue, 18e édition, Summer Institute of Linguistics Inc. 

Ethnologue (2021). Eberhard, David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). Ethnologue: 
Languages of the World. Twenty-fourth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online 

version: http://www.ethnologue.com. 

Güneş, F. (2021). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller, Ankara: Pegem A Yayınları 

Leclerc, J. (2020). L'aménagement linguistique dans le monde, https://www.axl.cefan.ulaval.ca 

Muller, V. (2011). Louis-Jean Calvet a inventé un baromètre des langues, l-express.ca,  https://l-
express.ca › louis-jea.. 

UNESCO, (2010). Moseley, Christopher (ed.).  Atlas des langues en danger dans le monde, 3ème edn. 
Paris, Editions UNESCO. Version en ligne: http://www.unesco.org/culture/languages-
atlas/fr/atlasmap.html 
 

 

  

http://www.fabula.org/actualites/p-casanova-la-langue-mondiale-traduction-et-domination_70374.php
http://www.ethnologue.com/
http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/fr/atlasmap.html
http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/fr/atlasmap.html


 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

261 

 

Dijital Okuryazarlık Bağlamında Türkçe Öğretim Programı1 

Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra PEHLİVANLI  

Kırıkkale Üniversitesi, pehlivanlibusra@gmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Nuray KAYADİBİ 

Kırıkkale Üniversitesi, nuraykayadibi@kku.edu.tr 

Özet: Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bireyler bilgiyi edinmek ve yaymak için bilgisayar, tablet ve 
akıllı telefon gibi araçları her alanda daha çok kullanmaya başlamışlardır. Son yetmiş yıldan beri bilişim alnında 
yaşanan gelişmeler, dünyanın değişimi ile bireylerin teknolojik araçları kullanabilme ve çağın ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek becerileri sergileyebilme, dijitalleşen alanlarda bireysel olarak işlemleri yapabilme becerisinin 
varlığı ve yeterliliğinin ne olduğu problemi ortaya çıkmıştır. Bu olağanüstü dönemde eğitim sürecinin aksaması 
ve uzaktan eğitim sürecine geçiş bu alandaki eksikliklerin fark edilmesini sağlamıştır. Bu dönemde teknolojinin 
eğitimdeki yeri ön plana çıkmıştır.  Dijital okuryazarlık becerisi eğitim-öğretim sürecinin önemli bir unsuru hâline 
gelmiş ve bu becerinin kazandırılması için kullanılacak araçların niteliği önem kazanmıştır. Dijital okuryazarlık 
dijital teknolojik araçları kullanarak bilgiye ulaşma ve bilgi üretme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Çağımızda 
dijital okuryazarlık önemli bir beceri hâline gelmiştir. Bu süreçte Türkçe dersi dijital yaşamı anlamak ve anlatmak 
için en temel derslerden biridir. Türkçe Öğretim Program’ında (2019) birçok kazanım bu amaçlar çerçevesinde 
dijital yetkinlik ve okuryazarlığı kazandırmaya yöneliktir. Bu araştırmanın amacı Türkçe Dersi Öğretim 
Programı’nın (2019) dijital okuryazarlık bağlamında incelenmesidir. Araştırmada program, içerik ve kazanımlar 
doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. İncelemenin sonucunda içerik açısından ilgili bölümlerde dijital 
okuryazarlığın bilgiyi, medyayı ve teknoloji bulup okuyup anlayıp değerlendirme, sentezleme, oluşturma, 
uyarlama ve paylaşma yeteneğine değinildiği, kazanımlar açısından her sınıf seviyesinde ilişkili bir kazanım 
bulunduğu, bu kazanımların dağılımının dil becerileri açısından çoktan aza doğru okuma, yazma ve konuşma 
becerileri şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Dijital Okuryazarlık, Türkçe Öğretim Programı, Kazanım 

Turkish Curriculum in the Context of Digital Literacy 

Abstract: In these days when technology is developing rapidly, individuals have started to use tools such as 
computers, tablets and smart phones more in every field to obtain and spread information. With the 
developments in the field of informatics for the last seventy years, with the change of the world, the problem 
of the existence and competence of the ability of individuals to use technological tools and to exhibit the skills 
that can meet the needs of the age, to perform transactions individually in digitalized areas has emerged. In this 
extraordinary period, the interruption of the education process and the transition to the distance education 
process made the deficiencies in this field noticed. In this period, the place of technology in education came to 
the fore. Digital literacy skill has become an important element of the education and training process, and the 
quality of the tools to be used to gain this skill has gained importance. It is defined as the ability to reach and 
generate information using digital technological tools. Digital literacy has become an important skill in our age. 
Many acquisitions in the Turkish Education Program are aimed at providing digital competence and literacy within 
the framework of these purposes. The aim of the study is to examine the Turkish Course Curriculum in the context 
of digital literacy. In the research, the program content and achievements were examined by the method of 
document analysis. As a result of the analysis, in terms of content, the ability of digital literacy to find, 
understand, read and understand, synthesize, create, adapt and share information, media and technology is 
mentioned, there is a related achievement at every grade level in terms of gains, the distribution of these gains 
in terms of language skills is high to low in terms of reading and writing. and speaking skills. 

Keywords: Digital Literacy, Turkish Curriculum, Acquisition 

 

  

 
1 Bu çalışma birinci yazarın Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi programında hazırladığı “Dijital 
Okuryazarlık Bağlamında Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinin bir bölümünden 
üretilmiştir. 
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1. Giriş 

Giriş Teknolojinin hızla geliştiği bugünlerde bireyler bilgiyi edinmek ve yaymak için bilgisayar, 
tablet ve akıllı telefon gibi araçları her alanda daha çok kullanmaya başlamışlardır. Son yetmiş yıldan 
beri bilişim alnında yaşanan gelişmeler, dünyanın değişimi 3. Sanayi devrimi olarak görülmektedir. Bu 
devrime “Sanayi 4.0” devrimini adı verilmiştir (Genç,2018). Dijitalleşen bir dünya oluşmuştur. Günlük 
hayatımızda yüz yüze gerçekleşen işlemler dijital ortamlarda gerçekleşen işlemlere dönüşmüştür. 
Eğitim, ticaret, spor, sanayi, ekonomi vb. gibi alanlarda hizmetler internet ortamında web sistemleri 
üzerinden verilmeye başlanmıştır. Son günlerde küresel çapta yaşanan Covid-19 virüs salgını 
sonrasında bu süreç çok daha hızlanarak hayatımızdaki önemi daha da artmıştır. Söz konusu bu 
dönüşüm ile bireylerin teknolojik araçları kullanabilme ve çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
becerileri sergileyebilme, dijitalleşen alanlarda bireysel olarak işlemleri yapabilme becerisinin varlığı 
ve yeterliliğinin ne olduğu problemi ortaya çıkmıştır. 

Teknolojinin gelişmesiyle ekran yolu ile aktarımı sağlanan metinlere erişmek, bu metinleri 
algılamak ve anlamlandırmak önem taşımaktadır. Teknoloji insanların okuma, yazma, dinleme ve 
konuşma becerilerini etkilemiştir. Bilgisayarlar yazma ve gelişimi için yeni fırsatlar yaratmış; İnternet, 
okuma ve yazma becerilerinin önemini ortaya çıkarmıştır (Ertem, 2014). Bu noktada dijital 
okuryazarlık kavramı karşımıza çıkmaktadır. Dijital okuryazarlık, dijital teknolojik araçları kullanarak 
bilgiye ulaşma ve bilgi üretme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde dijital okuryazarlık, 
içerisinde pek çok konuyu ve okuryazarlık türünü de barındırmaktadır. Bunlar baskı okuryazarlığı, 
mesajlaşma okuryazarlığı, hipermetin okuryazarlığı, görsel, medya ve multimedya okuryazarlığı, oyun 
okuryazarlığı, mobil okuryazarlığı, kod ve teknolojik okuryazarlığı, araştırma okuryazarlığı, bilgi 
okuryazarlığı, etiketleme okuryazarlığı, kişisel okuryazarlığı, katılımcı okuryazarlık, kültürel ve 
kültürlerarası okuryazarlık, makro okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı…vb. gibi birçok okuryazarlığı 
içermektedir (Xpoon ve Kaмeuеna, 2016). “Dijital okuryazarlık, dijital dünyada var olmanın temelidir. 
Bunu doğru kullanmak, daha çok üretmek, daha farklı yetenek ve meziyetlere sahip olmak, hızlı 
paylaşmak, akılcı yönetmek, şeffaf olarak denetlemek için gereklidir. Dijital dünyaya erişen ve bu 
ortamları kullanan her birey öncelikle iyi bir okuryazar olmalı, kapasite ve yeteneğini geliştirmeli, 
kendi mutluluğu ve kişisel tatminini artırmalı, topluma karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeli; 
bu ortamları iyi kullanıp, gereği gibi faydalanıp, kullanıp, paylaşıp bunları değere dönüştürmeyi 
bilmelidir.” (Sağıroğlu, Bülbül, Kılıç ve Küçükali, 2020) Bu kapsamda dijitalleşen dünyada bireylerden 
yeni beceriler beklenmektedir. Bu beceriler 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılmıştır. 21. yüzyıl 
becerileri etkili iletişim becerileri, öğrenmeyi öğrenme, sosyal beceriler, iş birliği, eleştirel düşünme, 
problem çözme, bilgiye ulaşabilme, kullanabilme ve yorumlayabilme, yaşam boyu öğrenme becerileri 
olarak tanımlanmaktadır (Bates, 2002). Bu becerilerin yanında dijital okuryazarlığın önemi ve 
ulaşılması gereken amaçları ve standartları için çeşitli uluslararası çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
çalışmalardan ilki Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen DigComp olarak bilinen Vatandaşlar için 
Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi’dir. Vatandaşların dijital yeterliliğini geliştirmek için 
hazırlanmıştır. DigComp ilk olarak 2013'te yayınlanmış ve hem Avrupa hem de üye devlet düzeyinde 
birçok dijital yeterlilik girişimi için bir referans hâline gelmiştir. DigComp’da dijital olarak yetkin 
olmak, çalışmak, iş bulmak, öğrenmek, çevrim içi alışveriş yapmak, sağlık bilgisi edinmek, topluma 
dahil olmak ve topluma katılmak, eğlence vb. gibi çeşitli amaçlar için dijital teknolojileri kendinden 
emin ve güvenli bir şekilde kullanmak olarak tanımlanmıştır (DigComp, 2013). Uluslararası diğer bir 
çalışma ise 2018 yılında OECD, IEEE SA ve DQ Enstitüsü tarafından Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte 
dijital okuryazarlığı ve dijital becerileri teşvik etme taahhüdü ile oluşturulan Dijital Zekâ Koalisyonu 
(CDI) tarafından hazırlanan “Dijital Okuryazarlık, Beceriler ve Hazırlık için Küresel Standartlar 
Çerçevesi (DQ Çerçevesi)” uluslararası düzeyde kabul görmüş ve onaylanmıştır. Bu Çerçeve, dijital 
okuryazarlık ve becerilerle ilgili 25'ten fazla öncü çerçeveyi bir araya getirmiştir. Dijital okuryazarlık, 
beceriler ve hazır olma konusunda dünya çapında ülkeler ve sektörler arasında kıyaslanabilecek, 
referans alınabilecek ve benimsenebilecek ortak bir dil, yapı ve sınıflandırma ortaya koymaktadır (DQ, 
2019). 

Uluslararası çalışmaların yanında ülkemizde kabul edilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. İlk, orta ve yükseköğretim 
dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları, diğer öğrenme yollarıyla kazanılan 
tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini ifade etmektedir. Bu çerçevede 
seviyelerin yanında anahtar yetkinlik yer almaktadır. TYÇ’de yer verilen sekiz anahtar yetkinlikten 
biri de “dijital yetkinlik” olarak verilmiştir. İş, günlük yaşam ve iletişim için teknolojinin bilinçli bir 
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şekilde kullanılması beklenmektedir. Ülkemizde yürütülen EBA ve FATİH Projeleri dijital okuryazarlık 
becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlamıştır. Eğitim sisteminin teknolojiye ve gereklerine uyum 
sürecini hızlandırmıştır.  

21. Yüzyıl becerileri, çerçeveler ve dijital okuryazarlık becerilerini beraber düşündüğümüzde bu 
becerilerin geliştirilmesinde ana dilinde anlama ve anlatma becerilerinin önemi büyüktür. Aynı 
zamanda okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileriyle entegre olan dijital dünyada dil eğitimi 
önemlidir. Uluslararası çalışmalarda bireylerin okuryazarlıklarını, okuma ve anlama becerilerini 
teknoloji ile uyumlu şekilde kullanabilmesi amaçlanmıştır. Dil öğretiminin temel yol göstericisi olan 
Türkçe Öğretim Programının dijital okuryazarlık becerisinin geliştirilmesinde yeri önemlidir. Bu 
doğrultuda araştırmanın amacı Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2019) dijital okuryazarlık 
becerileri kapsamında incelenmesidir. Buna bağlı olarak dijital okuryazarlık becerisinin programdaki 
yeri ile ilgili bir değerlendirme yapabilmektir. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Deseni 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı (2019) dijital okuryazarlık becerileri bağlamında incelemeyi 
amaçlayan bu çalışmanın deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 
Durum çalışması; tek bir durum ya da olayın derinlemesine boylamsal olarak incelendiği, verilerin 
sistematik bir şekilde toplandığı ve gerçek ortamda neler olduğuna bakıldığı bir yöntemdir (Davey, 
2009).  

2.2. Araştırma Kapsamında İncelenen Materyaller/Dokümanlar 

Araştırmada T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2019 yılında 
yayınlanmış olan Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8.Sınıflar) araştırma malzemesi olarak 
kullanılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Süreci 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi, yazılı 
belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma 
yöntemidir (Wach, 2013). Bu araştırma verileri elektronik ortamda toplanmıştır. Araştırmada ilgili 
alan yazın ve Dijital Okuryazarlık, Beceriler ve Hazırlık için Küresel Standartlar Çerçevesi (DQ 
Çerçevesi) Kapsamında dijital okuryazarlık becerisi ile ilgili doküman inceleme maddeleri 
oluşturulmuştur. Bu maddeler doğrultusunda Türkçe Öğretim Programı incelenmiştir.  

2.4. Verilerin Analizi 

Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Betimsel analizde amaç görüşme ve gözlem sonucu 
elde edilen verilerin düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunulmasıdır. Veriler daha 
önceden belirlenmiş temalara göre sınıflandırılır, özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

3. Bulgular 

Dijital okuryazarlık bağlamında Türkçe Öğretim Programı (2019) içerik ve kazanımlar açısından 
incelenmiş tablolar hâlinde sunulmuştur.  

3.1. Türkçe Dersi Öğretim Programının İçerik Açısından Dijital Okuryazarlığa Yer Verme 
Durumu İle İlgili Bulgular 
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Tablo 1 
 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın İçerik Açısından Dijital Okuryazarlığa Yer Verme Durumu 

Başlıklar        Dijital Okuryazarlığa 
Yer Verilen Bölüm 

       Dijital Okuryazarlığa 
Yer Verilen Kısım 

Millî Eğitim Bakanlığı   
Öğretim                      

Programları 
  

Öğretim Programlarının 
Amaçları 

  

Öğretim Programlarının   
Perspektifi 

              Yetkinlik                                       Dijital Yetkinlik                          

Öğretim Programlarında 
Ölçme ve Değerlendirme 

Yaklaşımı 
  

Bireysel Gelişim ve Öğretim 
Programları 

  

Sonuç   

Türkçe Dersi Öğretim 
Programı’nın                                         
Uygulanması 

 

Türkçe Dersi Öğretim 
Programı’nın Özel Amaçları 

 
 

Öğrenme Öğretme Yaklaşımı 
 
 

Uygulamada Dikkat Edilecek 
Hususlar 

 
 
 
 
 

 
 
 
Temalara İlişkin Açılamalar, 
Metin Sayısı ve Metin 
Türlerine İlişkin Açıklamalar 

Türkçe Öğretim Programı dijital okuryazarlığa içerik açısından yer verme durumu incelendiğinde 
Tablo 1’den anlaşıldığı üzere dijital okuryazarlığa “Öğretim Programlarının Perspektifi” bölümünde 
“Yetkinlikler” ve “Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanması” bölümünde “Türkçe Dersi Öğretim 
Programı’nın Özel Amaçları, Öğrenme Öğretme Yaklaşımı, Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar” 
kısmında yer verilmiştir. "Öğretim Programlarının Perspektifi” ana başlığında TYÇ’nin içinde yer alan 
anahtar yetkinlere yer verilmiştir. Bu bölümde adı geçen sekiz anahtar yetkinlikten beşincisi “Dijital 
Yetkinlik” becerisidir. 

“Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanması” ana başlığında “Türkçe Dersi Öğretim 
Programı’nın Özel Amaçları” bölümünde Türkçe Dersi Öğretim Programının amaçları aktarılmıştır. Bu 
amaçlar dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesi temelinde hazırlanmıştır. Maddeler 
incelendiğinde iki tane maddeye yer verilmiştir. Bu maddeler “Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama 
ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi “ve “Basılı materyaller ile çoklu medya 
kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin 
geliştirilmesi.” şeklindedir (MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2019).  

Programın “Öğrenme Öğretme Yaklaşımı” bölümünde dil öğrenimin nasıl yapılması gerektiği 
üzerine bilgiler verilmektedir. Dil becerisi kazandırılırken farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin 
kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Teknolojiden yararlanılması, dijital kaynakların güvenirliği 
doğrultusunda dijital okuryazarlığa yönelik önerilerde bulunulmuştur. Uygulamada Dikkat Edilecek 
Hususlar” bölümünde “Temalara İlişkin Açıklamalar” kısmında “Okuma Kültürü”, “Bilim ve Teknoloji” 
ve “Çocuk Dünyası” temalarında yer verilmiştir. Diğer temalarda yer verilmemiştir. Çocuk Dünyası 
temasında “Dijital oyunlar”, bilim ve teknoloji temasında “bilişim okuryazarlığı” ve “teknoloji” 
konusuna değinilmiştir. Okuma Kültürü temasında doğrudan dijital okuryazarlığa yer verilmiştir. 

“Metin Sayısı ve Metin Türlerine İlişkin Açıklamalar” bölümünde metin türleri tablosunda 
“Bilgilendirici Metinler kısmında “Blog, e posta ve sosyal medya mesajları.” türleri de yer almaktadır. 
Programda Dijital teknolojilerin tanınması, kullanılması duygu ve düşüncelerini ifade ederken 
yararlanılması amaçlanmıştır. 
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3.2. Türkçe Dersi Öğretim Programının Kazanım Açısından Dijital Okuryazarlığa Yer Verme 
Durumu İle İlgili Bulgular 

Tablo 2 
Türkçe Öğretim Programındaki Kazanımlarda Dijital Okuryazarlığa Yer Verme Durumu 

Sınıf Seviyeleri Dijital Okuryazarlık ile İlişkisi Kazanımlar  Toplam (f) 

1.Sınıf  0 

2. Sınıf  0 

3. Sınıf T.3.3.5, T.3.3.22., T.3.3.26. 3 

4. Sınıf T.4.2.3., T.4.3.5., T.4.3.30., T.4.3.32., 
T.4.3.33., T.4.3.35. 

7 

5. Sınıf T.5.2.1., T.5.3.23, T.5.3.25., T.5.3.28., 
T.5.3.29., T.5.3.34,  

6 

6. Sınıf T.6.2.1., T.6.3.3., T.6.3.31., T.6.3.32, 
T.6.3.33., T.6.3.34., T.6.3.35., T.6.4.11., 
T.6.4.13. 

9 

7.Sınıf T.7.2.1., T.7.3.3., T.7.3.27., T.7.3.31., 
T.7.3.32., T.7.3.33., T.7.3.35., T.7.4.2., 
T.7.4.17. 

9 

8. Sınıf T.8.2.1., T.8.3.3., T.8.3.28., T.8.3.29., 
T.8.3.30., T.8.3.31., T.8.3.32., T.8.4.11., 
T.8.4.17. 

9 

Toplam  43 

Dijital okuryazarlığa Türkçe Öğretim Programı’nın (2019) kazanımları açısından yer verme 
durumu incelendiğinde Tablo 2’den anlaşıldığı üzere dijital okuryazarlığa 1. ve 2.sınıf hariç diğer sınıf 
seviyelerinde yer verilmiştir. İlgili kazanımların sayısı sınıf seviyesi yükseldikçe artmaktadır. 

Tablo 3 

3. Sınıf Kazanımlarında Dijital Okuryazarlık 

 

Tablo 3 incelendiğinde 3.sınıf seviyesinde dijital okuryazarlık kapsamında üç (3) kazanım 

bulunmaktadır. Bu kazanımlar okuma becerisine aittir. Farklı yazı karakterlerini okuma; dijital 

platformlardaki e posta, sosyal medya metinlerindeki mesajı kavrama; şekil ve sembollerin 

anlamlarını kavrama üzerinedir. 

 

 

 

 

Kazanım Kodu Kazanımlar 

T.3.3.5 Farklı yazı karakterleri ile yazılmış 
yazıları okur. 

 

T.3.3.22 Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı 
kavrar. 

Elektronik posta ve sosyal medya 
içeriklerine (davet, teşekkür mesajları vb.) 

yer verilir. 

T.3.3.26. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını 
kavrar. 

Bilişim teknolojileri (bilgisayar, tablet) ve 
iletişim araçlarında kullanılan şekil ve 

semboller üzerinde durulur. 
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Tablo 4 

4.Sınıf Kazanımlarında Dijital Okuryazarlık 

Kazanım Kodu Kazanımlar 

T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar. 
a) Öğrencilerin izledikleri bir filmi 
tanıtmaları, görüş ve düşüncelerini 

belirterek anlatmaları sağlanır. 
b) Öğrencilerin verilen bir konuyu 

görsellerle destekleyerek kısa sunum 
hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır. 

 

T.4.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış 
yazıları okur. 

 

T.4.3.30. Metindeki renkli, altı çizili, koyu 
ifadelerin önemli noktaları vurguladığını 

kavrar. 
 

T.4.3.32. Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı 
kavrar. 

Elektronik posta ve sosyal medya 
içeriklerine (tebrik, ilan ve duyuru 

mesajları vb.) yer verilir. 
 

T.4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir. 
Farklı türdeki medya metinlerinin (reklam 

amaçlı el ilanları, web siteleri, seyahat 
broşürleri, el kitapları, bloglar vb.) amacı 
ve hedef kitlesi hakkında görüş bildirilmesi 

sağlanır. 
 

T.4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları 
cevaplar. 

 

T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde 
kullanır. Bilgiye erişmek için basılı ve 

dijital içeriklerdeki içindekiler ve sözlük 
bölümünden nasıl yararlanılacağına ilişkin 

bilgi verilir. 

        Tablo 4’te görüldüğü gibi 4.sınıf seviyesinde dijital okuryazarlık kapsamında yedi (7) adet 
kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlar konuşma ve okuma becerisinin kazanımlarıdır. Dinleme ve 
yazma becerisine ait kazanım tespit edilememiştir. Konuşma kazanımına ait bir (1), okuma becerisine 
ait altı (6) kazanım bulunmaktadır. 3.sınıf kazanımlarıyla ortak olan iki kazanım bulunmaktadır. Bunlar 
“Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.” ve “Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı 
kavrar.” kazanımlarıdır.   
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Tablo 5 

5. Sınıf kazanımlarında Dijital Okuryazarlık 

Kazanım Kodu Kazanımlar 

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 
Öğrencilerin verilen bir konuyu görsellerle 
destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve 
sunum öncesinde prova yapmaları sağlanır. 

 

T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış 
biçimlerini kavrar. 

a) Altını çizmenin, koyu veya italik 
yazmanın, renklendirmenin, farklı punto 
veya font kullanmanın işlevi vurgulanır. 

b) Köprü metinlerin (Hipertekst) dış 
bağlantı olduğu belirtilir 

T.5.3.25. 
 

Medya metinlerini değerlendirir. 
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği 

iletileri değerlendirmeleri sağlanır. 
 

T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır. 

T.5.3.29. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini 
sorgular. 

Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” 
ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı 

vurgulanır. 

T.5.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan 
bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 

        Tablo 5’i incelendiğinde 5. sınıf seviyesinde dijital okuryazarlık kapsamında altı (6) adet kazanım 
bulunduğu görülmektedir. Bu kazanımlar konuşma, okuma becerisinin kazanımlarıdır. Dinleme ve 
yazma becerisinde ait ilgili kazanım tespit edilememiştir. 5.sınıf seviyesi kazanımları incelendiğinde 
4.sınıf kazanımları, bu sınıf seviyesinde de er almaktadır. Bu kazanımların alt açıklamaları 
değişmektedir.  

Tablo 6 

6. Sınıf kazanımlarında Dijital Okuryazarlık 

Kazanım Kodu Kazanımlar 

T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 
Öğrencilerin verilen bir konu hakkında 
görsellerle destekleyerek kısa sunum 

hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır. 

T.6.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış 
yazıları okur. 

T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış 
biçimlerini kavrar. 

Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, 
renklendirmenin, farklı punto veya font 

kullanmanın işlevi vurgulanır. 
 

T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir. 
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği 

iletileri değerlendirmeleri sağlanır 

T.6.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde 
kullanır. 

 

T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini 
sorgular. 
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a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, 
gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin 

sorgulanması sağlanır. 
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak 

“edu” ve “gov” uzantılı sitelerin 
kullanıldığı vurgulanır. 

 

T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan 
bilgileri yorumlar. 

 

T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır. 
Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu 

ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik 
edilir. 

 

T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur. 
 

Tablo 6’ da görüldüğü gibi 6.sınıf seviyesinde dijital okuryazarlık kapsamında dokuz (9) adet 
kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlar konuşma, okuma ve yazma becerisi kazanımlarıdır. Dinleme 
becerisinde ilgili kazanım tespit edilememiştir; 3, 4, ve 5.sınıftan farklı olarak yazma becerisine bu 
sınıf seviyesinde yer verilmiştir.  

Tablo 7 

7. Sınıf Kazanımlarında Dijital Okuryazarlık 

Kazanım Kodları Kazanımlar 

T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 
Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir 
bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel 
vb. destekleyici materyaller kullanarak 

sunu hazırlamaları sağlanır. 

T.7.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış 
yazıları okur. 

T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış 
biçimlerini kavrar. 

Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, 
renklendirmenin, farklı punto veya font 

kullanmanın işlevi vurgulanır. 

T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir. 
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği 

iletileri değerlendirmeleri sağlanır. 

T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde 
kullanır. 

T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini 
sorgular. 

a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, 
gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin 

sorgulanması sağlanır. 
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak 

“edu” ve “gov” uzantılı sitelerin 
kullanıldığı vurgulanır. 

 

T.7.3.35. Metinlerin yazılı hâli ile medya 
sunumlarını karşılaştırır. 

a) Hikâye, masal, fıkra gibi metinlerin; 
çizgi film, animasyon gibi medya sunumları 

ile karşılaştırması sağlanır. 
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b) Kahramanlar, mekân, zaman ve olay 
yönlerinden karşılaştırılması sağlanır. 

 

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. 
a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç 

bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir 
metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi 

geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve 
çoklu medya kaynaklarından görüşlerini 

destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır. 
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler 

vermeye teşvik edilir. 
 

T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır. 
Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu 
ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, 

şiir ve kompozisyon yarışmalarına 
katılmaya teşvik edilir. 

Tablo 7 incelendiğinde 7.sınıf seviyesinde dijital okuryazarlık kapsamında dokuz (9) adet kazanım 
bulunduğu görülmektedir. Bu kazanımlar konuşma, okuma ve yazma becerisine ait kazanımlardır. 
Dinleme becerisinde ilgili kazanım tespit edilememiştir. 

Tablo 8 

8.Sınıf Kazanımlarında Dijital Okuryazarlık 

Kazanım Kodu Kazanımlar 

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. 
a) Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir 
bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel 

vb. destekleyici materyaller kullanmaları, 
sunu hazırlamaları sağlanır. 

b) Öğrenciler araştırma sonuçlarını 
sempozyum, panel, forum vb. ortamlarda 

sunmaya teşvik edilir. 

T.8.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış 
yazıları okur. 

T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış 
biçimlerini kavrar. 

Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, 
renklendirmenin, farklı punto veya font 

kullanmanın işlevi vurgulanır. 

T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder. 
Medya metinlerinin amaçlarının (kültür 

aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, 
eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi 

sağlanır. 

T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde 
kullanır. 

T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini 
sorgular. 

a) Blog ve şahsi internet sayfalarındaki 
bilgilerin güvenilirliği konusunda çalışmalar 

yapılır. 
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak 

“edu” ve “gov” uzantılı sitelerin 
kullanıldığı vurgulanır. 

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan 
bilgileri yorumlar. 

T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur 
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T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır. 
Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu 
ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, 

şiir ve kompozisyon yarışmalarına 
katılmaya teşvik edilir. 

Tablo 8’de görüldüğü gibi 8.sınıf seviyesinde dijital okuryazarlık kapsamında dokuz (9) adet 

kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlar konuşma, okuma ve yazma becerisine ait kazanımlardır. 
Dinleme becerisinde ilgili kazanım tespit edilememiştir. 

3.sınıf kazanımlarında farklı yazı karakterlerini okuma, dijital platformlardaki e posta, sosyal 
medya metinlerindeki mesajı kavrama ve şekil ve sembollerin anlamlarını kavrama üzerinedir. Dijital 
okuryazarlık kapsamında mesajları anlama yorumlama alanında ön bilgilerin edinilmesi amaçlanmıştır. 
4.sınıf kazanımları bilginin dijital ortamlarda etkili kullanılması ile ilişkili olduğu için bilgi okuryazarlığı 
ile bağlantılıdır. Bu kazanımlar dijital ortamda üretilen içeriklerin etkili şekilde kullanılmasına 
yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. 5.sınıf kazanımlarında dijital okuryazarlığın önemli 
unsurlarından olan bilgiyi bulma, yorumlama, analiz etme becerilerine yönelik düzenlenmiştir. 
Kazanımlar içinde köprü metin (Hipertekst) kavramına yer verilmiştir. “Hipermetin, henüz bilimsel 
teorisi tam anlamıyla bilinmeyen; tek tek metinlerin ve metin sayfalarının birbirine bağlanmasıyla 
oluşturulan dijital bir metin türüdür” (Wallen,2002). Bu metinler kullanılarak etkileşimli içerikler 
hazırlanmasına olanak sağlanmıştır. “Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.” ve “Bilgi 
kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.” kazanımları bilginin dijital ortamlarda etkili ve güvenilir şekilde 
kullanılması ile ilişkilidir. “edu” ve “gov” uzantılı sitelere yönlendirilme yapılması hem köprü 
metinlerin kullanımına hem güvenilir kaynaklara ulaşmaya yönlendirmektedir. Analiz etme ve 
değerlendirme becerisine yöneliktir. 6.ınıf kazanımları dijital okuryazarlığın etkili kullanımına göre 
düzenlenmiştir. Kazanımlar diğer sınıf seviyeleriyle benzer kazanımlardır. Diğer sınıflardan farklı 
olarak yazma becerisine ait kazanımlar da tespit edilmiştir. Bu kazanımlar sosyal medya 
platformlarında paylaşım yapma ve form doldurma üzerinedir. 7.sınıf kazanımları dijital 
okuryazarlığın etkili ve doğru kullanımına yönelik hazırlanmıştır. Bilgilendirici metin yazarken çoklu 
medya kaynaklarının kullanılması istenmiştir. Genel olarak 5. ve 6.sınıf kazanımlarıyla benzer olmakla 
beraber medya ve bilgi okuryazarlığı açısından daha farklı becerilere yer vermiştir. 8.sınıf kazanımları 
dijital okuryazarlığın etkili, doğru ve güvenilir kullanımına yönelik hazırlanmıştır. Dijital ortamda 
verilen mesajların amacı ve güvenirliği üzerine düşünülmesi istenmiştir. 

4. Sonuç  

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı içerik açısından incelediğimizde bilgi kaynaklarının 
sorgulanması, düzenlenmesi, eleştirel bakış açısıyla yorumlanabilmesi, dijital içerik üretilebilmesi ve 
dijital materyal çeşitliliğinin artırılması üzerine ifadeler tespit edilmiştir.  

Türkçe Öğretim Programı dijital okuryazarlık açısından kazanım boyutunda incelendiğinde 524 
kazanım içinden 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8.sınıf seviyelerinde temel dil becerilerinden konuşma, okuma, 
yazma alanlarında doğrudan ve dolaylı olarak kırk üç kazanımın (%8,2) ilgili olduğu tespit edilmiştir. 
Kazanımlar sarmal yapıdadır. Açıklamalar sınıf seviyelerine göre değişmektedir. Konuşma becerisi 
kapsamında olan kazanımlar dijital okuryazarlığa dolaylı olarak yer vermiştir. 

3.sınıftaki kazanımlar dijital bilginin anlaşılması ve yorumlanması dijital okuryazarlığın temel 
prensiplerindendir. Bu bağlamda e posta ve sosyal medya mesajlarının içeriklerinin kavratılması 
önemlidir. Bu kazanımla ilişkili olan bilişim teknolojilerinde kullanılan sembollerin öğretilmesi dijital 
okuryazarlık çerçevesinde ilk adımdır. 

4.sınıf seviyesinde programın sarmal yönü gözükmektedir. 3.sınıfta tespit edilen üç kazanım 
tekrar edilmiş, açıklamaları ile seviyeye göre düzenlenmiştir. Medya metinlerinin değerlendirilmesi 
kazanımıyla web sayfaları, blog benzeri içerikleri incelemesi öğrenciden beklenmiştir. Ayrıca bilgi 
edinmek için yazılı kaynakların yanında dijital içeriklerin kullanımı ile ilgili açıklamaya yer verilmiştir. 
Bu seviyede dijital okuryazarlık ile ilgili en net ifade ve kazanımlar yer almaktadır.  

5.sınıf seviyesinde altı kazanım tespit edilmiştir. Bu kazanımlar hazırlıklı konuşma yapma, 
metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrama, medya metinlerini değerlendirme, bilgi 
kaynaklarını etkili kullanma ve güvenirliği sorgulama, grafik, tablo ve çizelge ile ilgili sorulara cevap 
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verme üzerinedir.  Öğrencilerin dijital ortamda, dijital kaynaklara erişim, onları anlama, 
değerlendirme ve içerik üretmesi üzerine hazırlanmış kazanımlardır. 

6.sınıf seviyesinde dokuz kazanım tespit edilmiştir. Bu kazanımlar hazırlıklı konuşma yapma, 
farklı yazı karakterlerini okuma, metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrama, medya 
metinlerini değerlendirme, bilgi kaynaklarını etkili kullanma ve güvenirliği sorgulama, grafik, tablo ve 
çizelge ile ilgili sorulara cevap verme, yazdıklarını paylaşma ve formları doldurma üzerinedir. Genel 
olarak bu seviye dijital içeriklerin kullanımı üzerine odaklanmıştır.  

7.sınıf seviyesinde dokuz adet kazanım tespit edilmiştir. Bu kazanımlar hazırlıklı konuşma yapma, 
farklı yazı karakterlerini okuma, metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrama, medya 
metinlerini değerlendirme, yazılı metinler ve medya sunumlarını karşılaştırma, bilgi kaynaklarını etkili 
kullanma ve güvenirliği sorgulama, bilgilendirici metin yazma, yazdıklarını paylaşma üzerinedir. 
Kazanımlar dijital okuryazarlığın sentez, yorumlama ve üretme süreçlerine değinmektedir. Bu 
doğrultuda kazanımlar bireysel teknoloji kullanımında bilimsel verilerin kullanılmasını 
desteklemektedir. 

8.sınıf seviyesinde dokuz adet kazanım tespit edilmiştir; hazırlıklı konuşma yapma, metinde 
önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrama, medya metinlerini değerlendirme, bilgi kaynaklarını 
etkili kullanma ve güvenirliği sorgulama, grafik, tablo ve çizelge ile ilgili sorulara cevap verme, 
yazdıklarını paylaşma ve formları doldurma üzerinedir.  Kazanımlar dijital içeriğin etkili şekilde 
kullanılıp yeni içerikler üretilmesi üzerine düzenlenmiştir.  

1. ve 2.sınıf hariç diğer sınıflarda dijital okuryazarlık ile ilişkili kazanımlar bulunmaktadır. 
Kazanımların içeriği dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, 
dijital içerikleri anlayıp yorumlayabilme ve kendi içeriğini oluşturup paylaşabilmesi üzerinedir. Bu 
kazanımların dağılımına dil becerileri açısından bakıldığında çoktan aza doğru okuma, yazma ve 
konuşma becerilerine yönelik kazanımlar bulunmaktadır. Benzer kazanımlar sınıf seviyelerinde var 
olsa da alt açıklamaları ile farklı noktalara değinilmiştir. 

Ders materyalleri ve ders kitapları öğretim programlarına göre hazırlanmaktadır. Bu açıdan farklı 
branşların dijital okuryazarlığa yer vermesi disiplinler arası uyumu arttıracak, öğrencilere dijital 
dünyanın farklı açılarını aktaracaktır. Türkçe Öğretim Programı içeriği özel amaçlar, tema, öğrenme, 
öğretme yaklaşımı bölümleri açısından zengindir. İlgili bölümlerde dijital okuryazarlığın bilgiyi, 
medyayı ve teknoloji bulup okuyup anlayıp değerlendirme, sentezleme, oluşturma, uyarlama ve 
paylaşma yeteneğine değinilmiştir. Genel olarak Türkçe Dersi Öğretim Programında dijital 
okuryazarlığa geniş bir şekilde yer verildiği söylenebilir. 
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanma 

Gerekçeleri 

Doç. Dr. Hüseyin ÖZÇAKMAK 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, h.ozcakmak@mku.edu.tr 

Özet: Öğretmen adaylarının özetleme gerekçelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışma, Hatay 
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı Türkçe Öğretmenliği Bölümünün 1. ve 2. sınıfında öğrenim 
gören 73 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni 
kullanılmıştır. Veriler, öğretmen adaylarına yöneltilen "Özetleme stratejini kullanıyorum, çünkü …” ve 
“Özetleme stratejini kullanmıyorum, çünkü ..." cümle kalıplarıyla toplanmış, yanıtlar içerik analizi ile 
çözümlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 1. sınıfların 18 tema altında 110 görüş ortaya koydukları, 
bu görüşlerin %92,7’sinin olumlu olduğu; 2. sınıfların 20 tema altında 90 görüş ortaya koydukları ve bu görüşlerin 
%98,8’inin olumlu olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre ise kızların 20 tema altında 117 görüş 
belirttikleri, bu görüşlerin %98,3’ünün olumlu olduğu, erkeklerin ise 19 tema altında 120 görüş belirttikleri ve bu 
görüşlerin 92,9’unun olumlu olduğu saptanmıştır. Özetleme gerekçeleri açısından 1. sınıfların “Öz bir anlatım 
imkânı sunar” (%24,5) ve “Zaman kaybını önler” (%16,7) gerekçelerini sıraladıkları; 2. sınıfların ise “Kalıcı 
öğrenmeyi destekler” (%22,5), “Gereksiz bilgilerden kurtarır” (%11,2) ve “Öz bir anlatım imkânı sunar” (%11,2) 
gerekçelerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise, kızlarda “Kalıcı öğrenmeyi 
destekler” (%21,7) ve “Öz bir anlatım imkânı sunar” (%13) gerekçeleri öne çıkarken, erkeklerde “Kalıcı öğrenmeyi 
destekler” (%30,8) ve “Zaman kaybını önler” (%15,4) gerekçeleri ilk sıralarda yer almıştır. 

Anahtar Sözcükler: Özet, Özetleme Stratejisi, Özetleme Gerekçesi, Türkçe Öğretmeni Adayı. 

 

Reasons of Turkish Language Teacher Candidates for Using 

Summarizing Strategies 

Abstract: The study, which was carried out to determine the reasons for summarizing the pre-service 
teachers, was conducted with 73 pre-service teachers who were studying in the first and second grade of the 
Department of Turkish Language Teaching in Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Education. The 
phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used in the study. The data were collected 
with sentence patterns "I use the summarization strategy because…" and "I do not use the summarization strategy 
because ...", and the answers were analyzed by content analysis. According to the results obtained from the 
study, it was determined that 1st graders put forward 110 opinions under 18 themes, 92.7% of these opinions are 
positive; 2nd graders made 90 opinions under 20 themes and 98.8% of these opinions were positive. According to 
the gender variable, it was figured out that the girls stated 117 opinions under 20 themes, 98.3% of these opinions 
were positive, the boys stated 120 opinions under 19 themes and 92.9% of these opinions were positive. In terms 
of summarizing reasons, the first graders listed the reasons for "Providing a basic expression" (24.5%) and 
"Prevents loss of time" (16.7%); second graders, on the other hand, expressed the reasons such as "Supports 
permanent learning" (22.5%), "Saves from unnecessary information" (11.2%) and "Providing a basic expression" 
(11.2%). In terms of gender, while the reasons of "Supports permanent learning" (21.7%) and "Providing a basic 
expression" (13%) come to the fore, for males "Supports permanent learning" (30.8%) and "Prevents loss of time” 
(15.4%) reasons were in the first place. 

Keywords: Summary, Summarizing Strategy, Summarizing Reason, Turkish Language Teacher Candidates. 
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1. Giriş 

Özetleme, hayatın birçok aşamasında yararlanılan bir beceridir. İletişim bağlamında, en fazla 
konuşma esnasında ve söylenilenlerin bir başkasına aktarılması amacıyla kullanılan özetleme, vaktin 
sınırlı olduğu durumlarda daha işlevsel olabilmektedir. Bilgi yoğunluğun azaltılması, dikkatin daha 
önemli olana yöneltilmesi açısından günlük yaşamda birçok kolaylık sağlayan sözlü özetlemenin yanı 
sıra, akademik hayatta sıklıkla kullanılan yazılı özetleme de bulunmaktadır.  

Literatürde özetlemenin çeşitli boyutlarına değinen tanımlama ve açıklamalar yer almaktadır. 
Bunlardan bazılarında özetlemenin metnin orijinal yapısına müdahale edilmeden öz biçimde 
kısaltılmasına vurgu yapılmıştır. Buna göre özetleme; bir eseri, metni veya konuşmayı özü, amacı ve 
yapısını bozmadan ana hatlarıyla kısaltmaktır (MEB, 2005; Duffy, 2009: 166; Güneş, 2013; Bahçıvan ve 
Çetinkaya, 2021). Diğer bir ifadeyle özet, metnin nicel olarak kısa ve nitel olarak yoğun biçimini 
yazmaktır (Dilidüzgün ve Genç ise (2014: 88). 

Özetlemenin anlama ve anlatma boyutlarını vurgulayan araştırmacılar da bulunmaktadır. Göğüş’e 
göre (1978: 285) özetleme, bir yazıyı anlayarak kendine mal etmekten geçer. Çünkü anlamayan 
öğrenci, özetlemeyi yazıyı birebir kopya etmekle karıştırır. Dilidüzgün ve Genç’e göre (2014: 88) özet 
yazmak; bir metni tamamının okunmasına ihtiyaç duyulmaksızın başkasına anlatmaktır.   

Özetleme sürecini, önemli-önemsiz bilgi ayrımı yapma süreci olarak değerlendiren 
araştırmacılara göre (Basoeki, Wu, & Huang, 2020; Bahçıvan ve Çetinkaya, 2021) özetleme, bireyin 
önemli bilgileri seçerek önemsiz bilgileri silmesidir.  Thien & Phan’a göre (2021) özetleme, geniş 
metinleri alıp onları önemli noktaları çerçevesinde esaslarına indirgemekten başka bir şey değildir.  

Özetleme sürecini kompozisyonla karşılaştıran Akyol (2008), özet yazmanın kompozisyon 
yazmaktan farklı bir beceri olduğunu vurgulamaktadır. Kompozisyon yazmak en baştan ana fikir ve 
detay oluşturmayı gerektirirken, özet yazarken buna gerek yoktur. Çünkü özette bilgiler yazan kişiye 
hazır olarak verilmektedir (Akyol, 2008: 43). Bu nedenle özet yazarken orijinal metnin, özü 
değiştirilmeden kısaltılması gerekir. Diğer bir deyişle, kaynak metin, öznel yargılar ve yorumlar 
katılmadan yeniden yapılandırılan metindir (Bahçıvan ve Çetinkaya, 2021). Akbayır’a göre (2006: 284), 
bu düşünce doğru olmakla birlikte, özet yazmak “biçim olarak özgün, içerik olarak asıl metne bağlı 
bir eylem”dir.  

Özetleme, öğrenciler açısından kavranması ve tam olarak öğrenilmesi zor stratejilerden biriyken 
öğretmenler açısından da öğretilmesi en zor stratejilerden biri olarak görülmektedir (Thien & Phan, 
2021; Aguilar Chalacán, 2021). Özetlemeye “kaynak metni okuyan veya dinleyen bireyin seçme, 
birleştirme, yorumlama, genelleme ve keşfetme gibi üst bilişsel stratejileri işleterek daha kısa bir 
metin oluşturma süreci” (Çetinkaya, Şentürk & Dikici, 2020) olarak bakıldığında, özetlemenin basit 
bir beceri olmadığı aksine birçok beceriyi birlikte kullanmayı gerektirdiği görülmektedir.  

Öğrenilmesi ve öğretilmesi açısından birtakım zorlukları olmasına rağmen özetleme becerisinin 
sağladığı birçok avantaj vardır. Özetleme, öğrencilerin edinmesi gereken en önemli akademik 
becerilerden biridir. Öğrenciler karmaşık kavramları ve bilgileri özetleyerek öğrenebilirler. Ayrıca 
öğretmenler, öğrencilerin kavram ve materyalleri anlayıp anlamadıklarını tespit etmek diğer bir 
ifadeyle etkili bir ölçme ve değerlendirme yapmak için özetlemeden sıklıkla yararlanırlar (Thien & 
Phan, 2021).  

 İyi edinilmiş özet yazma becerisi, öğrencileri; metni oluşturma, akılda tutma, gereksiz ayrıntıları 
atlama ve ana bilgileri düzenleme konusunda ilerletebilir (Özdemir, 2018). Özetleme stratejisi 
öğrencilerin, metnin anahtar kelimelerine ve ifadelerine odaklanmalarını sağlayabilir, etkili 
öğrenmelerinin yanı sıra daha sonraki okumaları için onlara motive olma fırsatı sunabilir (Ahmad & 
Sriyanto, 2021). Casazza (1993), öğrencilerin ilk eleştirel düşünme ile genellikle özet yazarken 
tanıştıklarını ileri sürmektedir. Ona göre, öğrenciler, metne anlam kazandırmanın kendi 
sorumluluklarında olduğunu özetleme sayesinde anlayabilmektedirler. Başka açıdan bakıldığında bu 
durum öğrencileri metinle baş başa bıraktığı için öğrencilerin bağımsız hareket etme becerisini 
geliştirmektedir.  

 Öğrenciler açısından özetlemenin birçok gerekçesi vardır. En başta metin anlama sürecinde, bir 
anlama aracı olarak özetlemeden yararlanılabilir. Metnin anlamını bir başkasına açıklamak veya 
sınavda başarılı olmak amacıyla da metinler özetlenebilir (Mikulecky & Jeffries, 1996). Burada 
özetlemenin hem anlama hem anlatma sürecinde işlevsel bir strateji olduğu ifade edilmelidir. 
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Öğretmenlerin zor bir beceri olan özetlemeyi öğrencilere öğretirken sabırlı olmaları, onlara 
pratik yapmaları için bolca zaman ve fırsat vermeleri gerekir. Unutulmamalıdır ki, öğrencilerin 
metinleri özetleyebilecekleri farklı birçok yol vardır (Thien & Phan, 2021). Öğrencilere özetlemeyi 
öğretmenin en kısa yolu, özetlerini metin yapısını düşünerek organize etmelerini sağlamaktır. İyi 
yazılmış bir özet daima iyi düzenlenmiştir, tutarlı bir yapıya sahiptir. Eğer öğrenciye metnin yapısını 
fark etme öğretilmişse, bunu özetleme sırasında rahatlıkla kullanabilir (Duffy, 2009: 166). Bu durum 
onun daha kısa sürede daha iyi bir özet oluşturmasını sağlayabilir.  

Bu çalışma, öğrencilerin özet yazma gerekçelerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca 
çalışmada, öğrencilerin özetleme gerekçelerinin sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşma 
durumları araştırılmıştır.  

1. Yöntem 
2.1.Araştırmanın Deseni 

Öğrencilerin özet yazmaya yükledikleri anlamların nedensellik bağlamında belirlenmesini 
amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. “Bize 
tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı 
amaçlayan çalışmalar için fenomenoloji uygun bir araştırma zemini oluşturur” (Yıldırım & Şimşek, 
2016: 69). 

2.2.Çalışma Grubu 

Çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği programına kayıtlı 73 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 1 
Çalışma Grubunun Demografik Dağılımı 

 Cinsiyet N % 

Sınıf Kadın Erkek   

1. Sınıf  20 20 40 55 
2. Sınıf 19 14 33 45 

N 39 34 73 100 
(%) 53 47 100 - 

Tablo 1’e göre öğrencilerin %55’i birinci sınıflardan %45’i ikinci sınıflardan oluşmaktadır. 
Çalışmaya katılan öğrencilerin %53’ünü kadınlardan, %47’si erkeklerden meydana gelmektedir.  

2.3.Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veriler, öğretmen adaylarına yöneltilen "Özetleme stratejini kullanıyorum, çünkü …” ve 
“Özetleme stratejini kullanmıyorum, çünkü ..." cümle kalıplarıyla toplanmıştır. Öğrencilere kâğıtlar 
dağıtılmış, herhangi süre sınırı olmaksızın soruları cevaplamaları istenmiştir. Öğrencilerin çalışmaya 
gönüllü katılımları gözetilmiş, uygulama esnasında istedikleri an çıkabilecekleri çalışma öncesinde 
kendilerine duyurulmuştur. Çalışmanın uygulamaları birinci ve ikinci sınıflar için ayrı oturumlarda 
gerçekleştirilmiştir. Öğrenci yanıtları içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmada güvenirliği artırmak 
amacıyla veriler, araştırmacı tarafından farklı zamanlarda 3 defa analiz edilmiş, sınıf ve cinsiyet 
değişkeni göz önünde bulundurularak yapılan bu analizler, her seferinde farklı Excel dosyasına 
kodlanmıştır. Aralarında bir haftalık süre bırakılan kodlamalar “kodlama uyumu” açısından kontrol 
edilmiştir. Kontroller sonucunda araştırmacı tarafından yapılan 3 kodlamanın da birbiriyle büyük 
ölçüde tutarlı olduğu belirlenmiştir. 

2. Bulgular 

Çalışmanın bulguları sınıf ve cinsiyet değişkeni sırasıyla verilmiştir. 
Tablo 2 
Birinci Sınıfların Özetleme Gerekçelerinin Dağılımları 

 Özetleme Gerekçeleri f % 

Evet 
%92,7 
 

Öz bir anlatım imkânı sunar. 25 24,5 
Zaman kaybını önler. 17 16,7 
Kalıcı öğrenmeyi destekler. 12 11,8 
Zaman kaybını önler. 9 8,8 
Gereksiz bilgilerden kurtarır. 8 7,8 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere, özetleme gerekçeleri açısından birinci sınıflar 110 görüş ortaya 
koymuşlar. Bu görüşlerin %92,7’si olumlu %7,3’ü olumsuzdur. Olumlu olanlar en fazla “Öz bir anlatım 
imkânı sunar” (f=25), “Zaman kaybını önler” (f=17) ve “Kalıcı öğrenmeyi destekler” (f=12)  görüşleri 
üzerinde odaklanmışken olumsuzlar en çok “Ayrıntıları kaçırmaya neden olur.” (f=3) ve “Gereksiz ise 
neden uzun yazılmış.” (f=2) görüşlerini içermektedir.  

Tablo 3 

İkinci Sınıfların Özetleme Gerekçelerinin Dağılımları 

 Özetleme Gerekçeleri f % 

Evet   %98,8 
 

Kalıcı öğrenmeyi destekler. 20 22,5 

Gereksiz bilgilerden kurtarır. 10 11,2 

Öz bir anlatım imkânı sunar. 10 11,2 

Eğlenceli bir ders çalışma ortamı sunar. 9 10,1 

Zaman kaybını önler. 7 7,9 

Bilgi kaynağı (arşiv) oluşturur. 6 6,7 

Her şeyi akılda tutmak zordur. 4 4,5 

Konuyu tekrar etmede etkilidir. 4 4,5 

Ön bilgi edinmeyi sağlar. 3 3,4 

Anlamlı bir bütünlük sağlar. 2 2,2 

Konuya ne kadar çalışıldığını gösterir. 2 2,2 

Kolay bir biçimde paylaşılabilir. 2 2,2 

Yazma becerisini geliştirir. 2 2,2 

Planlı bir yazma sağlar. 1 1,1 

Kitabın tanıtımı için kullanılır. 1 1,1 

Kendi yorumumuzu katmamıza fırsat sunar. 1 1,1 

Konu hakkında fikir sahibi olmaya yardım eder. 1 1,1 

Kavram haritası çıkarılmasında etkilidir. 1 1,1 

Enerji tasarrufu sağlar. 1 1,1 

Toplam  89 100,0 

Hayır   %1,2 Dersi dinleyen zaten öğrenir.  1 100,0 

Toplam  1 100,0 

Tablo 3’e göre, özetleme gerekçeleri açısından ikinci sınıflar 90 görüş ortaya koymuşlar. Bu 
görüşlerin %98,8’i olumlu %1,2’si olumsuzdur. Olumlu olanların en fazla “Kalıcı öğrenmeyi destekler” 
(f=20), “Gereksiz bilgilerden kurtarır” (f=10) ve “Öz bir anlatım imkânı sunar” (f=10) görüşleri 
üzerinde odaklandığı görülmektedir. Olumsuz tek görüşün ise “Dersi dinleyen zaten öğrenir” şeklinde 
ifade edildiği anlaşılmaktadır.  

 

 

 

Anlamlı bir bütünlük sağlar. 8 7,8 
Eğlenceli bir ders çalışma ortamı sunar. 8 7,8 
Bilgi kaynağı (arşiv) oluşturur. 5 4,9 
Hızlı öğrenmeyi sağlar. 4 3,9 
Kolay bir biçimde paylaşılabilir. 2 2,0 
Yazma korkusundan uzaklaştırır. 2 2,0 
Karşılaştırma yapma becerisini geliştirir. 1 1,0 
Konuya ne kadar çalışıldığını gösterir. 1 1,0 

Toplam  102 100,0 

Hayır 
%7,3 

Ayrıntıları kaçırmaya neden olur. 3 37,5 
Gereksiz ise neden uzun yazılmış. 2 25,0 
Sosyal hayatta işe yaramaz. 1 12,5 
Özetlemek kolaya kaçmaktır. 1 12,5 
Anlam bütünlüğünü bozar. 1 12,5 

Toplam  8 100,0 
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Tablo 4 

Kadınların Özetleme Gerekçelerinin Dağılımları 

Tablo 4 kadınların özetleme gerekçelerini göstermektedir. Buna göre, özetleme gerekçeleri 
açısından kadınlar 117 görüş beyan etmişlerdir. Bu görüşlerin %98,3’ü olumlu %1,7’si olumsuzdur. 
Olumlu olanların en fazla “Kalıcı öğrenmeyi destekler” (f=25), “Öz bir anlatım imkânı sunar” (f=15) 
ve “Eğlenceli bir ders çalışma ortamı sunar.” (f=13) görüşleri üzerinde odaklandığı; olumsuz olanların 
ise “Ayrıntıları kaçırmaya neden olur” (f=2) şeklinde ifade edildiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 5 

Erkeklerin Özetleme Gerekçelerinin Dağılımlar 

 Özetleme Gerekçeleri f % 

Evet   %90,0 
 

Kalıcı öğrenmeyi destekler. 20 31,8 

Zaman kaybını önler. 10 15,9 

Öz bir anlatım imkânı sunar. 8 12,7 

Gereksiz bilgilerden kurtarır. 6 9,5 

Bilgi kaynağı (arşiv) oluşturur. 4 6,3 

Anlamlı bir bütünlük sağlar. 4 6,3 

Eğlenceli bir ders çalışma ortamı sunar. 3 4,8 

Kolay bir biçimde paylaşılabilir. 2 3,2 

Psikolojik olarak yazma korkusundan uzaklaştırır. 2 3,2 

Konuya ne kadar çalışıldığını gösterir. 1 1,5 

Konu hakkında fikir sahibi olmaya yardım eder. 1 1,6 

Kavram haritası çıkarılmasında etkilidir. 1 1,6 

Enerji tasarrufu sağlar. 1 1,6 

Toplam  63 100,0 

Hayır   %10,0 Gereksiz ise neden uzun yazılmış. 2 28,6 
 Ayrıntıları kaçırmaya neden olur. 1 20,0 
 Sosyal hayatta işe yaramaz. 1 14,3 
 Özetlemek kolaya kaçmaktır. 1 14,3 
 Anlam bütünlüğünü bozar. 1 14,3 
 Dersi dinleyen zaten öğrenir. 1 14,3 

Toplam  7 100,0 

 Özetleme Gerekçeleri f % 

Evet   %98,3 
 

Kalıcı öğrenmeyi destekler. 25 21,7 

Öz bir anlatım imkânı sunar. 15 13,0 

Eğlenceli bir ders çalışma ortamı sunar. 13 11,3 

Gereksiz bilgilerden kurtarır. 12 10,4 

Zaman kaybını önler. 10 8,7 

Bilgi kaynağı (arşiv) oluşturur. 7 6,1 

Anlamlı bir bütünlük sağlar. 6 5,2 

Hızlı öğrenmeyi sağlar. 4 3,5 

Her şeyi akılda tutmak zordur. 4 3,5 

Konuyu tekrar etmede etkilidir. 4 3,5 

Ön bilgi edinmeyi sağlar. 3 2,6 

Konuya ne kadar çalışıldığını gösterir. 2 1,7 

Kolay bir biçimde paylaşılabilir. 2 1,7 

Yazma becerisini geliştirir. 2 1,7 

Önemli noktaların öne çıkmasını sağlar. 2 1,7 

Karşılaştırma yapma becerisini geliştirir. 1 0,9 

Planlı bir yazma sağlar. 1 0,9 

Kitabın tanıtımı için kullanılır. 1 0,9 

Kendi yorumumuzu katmamıza fırsat sunar. 1 0,9 

Toplam  115 100,0 

Hayır   %1,7 Ayrıntıları kaçırmaya neden olur. 2 100,0 

Toplam  2 100,0 
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Tablo 5, erkeklerin özetleme gerekçelerini göstermektedir. Buna göre, özetleme gerekçeleri 
açısından erkekler 70 görüş belirtmişlerdir. Bu görüşlerin %90’ı olumlu %10’u olumsuzdur. Olumlu 
olanların en fazla “Kalıcı öğrenmeyi destekler” (f=20), “Zaman kaybını önler” (f=10) ve “Öz bir anlatım 
imkânı sunar” (f=8) görüşleri üzerinde odaklandığı görülmektedir. Olumsuz görüşlerin ise “Ayrıntıları 
kaçırmaya neden olur” (f=1), “Sosyal hayatta işe yaramaz” (f=1), “Özetlemek kolaya kaçmaktır” (f=1), 
“Anlam bütünlüğünü bozar” (f=1) ve “Dersi dinleyen zaten öğrenir” (f=1) şeklinde gerekçelendirildiği 
anlaşılmaktadır.  

3. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada hem birinci ve ikinci sınıflar hem de kadın ve erkek öğrenciler tarafından ortaya 
konulan görüşler dikkate alındığında, %90’ın üzerinde bir oranla öğrencilerin özetleme gerekçelerini 
olumlu bir şekilde algıladıkları tespit edilmiştir. Çalışmada birinci sınıfların (f=110) ikinci sınıflardan 
(f=90) daha fazla görüş ürettikleri anlaşılmıştır. Olumlu görüş sayısı açısından ikinci sınıfların üstünlüğü 
söz konusudur. Birinci sınıflar en fazla “Öz bir anlatım imkânı sunar” (f=25), “Zaman kaybını önler” 
(f=17) ve “Kalıcı öğrenmeyi destekler” (f=12) gerekçelerini sıralarken ikinci sınıflar “Kalıcı öğrenmeyi 
destekler” (f=20), “Gereksiz bilgilerden kurtarır” (f=10) ve “Öz bir anlatım imkânı sunar” (f=10) 
gerekçelerini saymışlardır. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde ise kadınların (f=117) erkeklerden 
(f=70) daha fazla düşünce ürettiği; olumlu düşünce açısından da erkeklerden üstün olduğu 
saptanmıştır. Kadınlar en fazla “Kalıcı öğrenmeyi destekler” (f=25), “Öz bir anlatım imkânı sunar” 
(f=15) ve “Eğlenceli bir ders çalışma ortamı sunar” (f=13) görüşlerine odaklanmışken, erkekler en fazla 
“Kalıcı öğrenmeyi destekler” (f=20), “Zaman kaybını önler” (f=10) ve “Öz bir anlatım imkânı sunar” 
(f=8) görüşlerini ifade etmişlerdir. Özetlemenin birçok gerekçesi vardır. Bunlar arasında metnin 
anlaşılması, anlaşılanların bir başkasına aktarılması ve metinlerin incelenerek sınavda başarı 
sağlanması gerekçeleri ilk sıralarda yer almaktadır (Mikulecky & Jeffries, 1996). Özellikle, öğrencilerin 
aldıkları notları evde temize çekmeleri anlamına gelen özetleme, etkili bir biçimde kullanıldığında, 
onlara ders başarısı açısından katkı sunabilir. Öğrenciler özetleme sayesinde söylemek ve 
düşünmekten daha etkili bir şekilde öğrenebilirler. Özetler kalıcı kayıtlar olduğu için öğrenciler 
tarafından ders çalışmak amacıyla bir arşiv niteliğinde kullanılabilir (Kiewra ve Dubois, 1998). 

Olumlu özetleme gerekçeleri bütün bir açıdan değerlendirildiğinde öğrencilerin özetlemeyi; 
kalıcı öğrenme, öz bir anlatım, zaman tasarrufu, gereksiz bilgilerden kurtarma ve eğlenceli bir çalışma 
ortamı sağlama boyutları nedeniyle benimsedikleri anlaşılmaktadır. Olumsuz düşünen öğrencilerin ise; 
ayrıntıları kaçırmaya neden olma, gereksiz olarak kabul etme, sosyal hayatta işlevsiz olduğunu 
düşünme, kolaycılık olarak görme, anlam bütünlüğünü bozduğunu düşünme ve öğrenmek için sadece 
dinlemeyi yeterli görme gibi gerekçelerle özetlemeyi tercih etmedikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin 
böyle düşünmelerinin altında, özetlemeye dair yanlış algıları veya özetlemeyi işlevsel olarak 
kullanmayı bilmiyor yatıyor olabilir.  Nitekim Özçakmak ve Sarıgöz (2019) tarafından yapılan çalışmada 
üniversite öğrencilerinin özetlemeyi not alma ile karıştırdıkları sonucuna ulaşılması bu düşünceyi 
desteklemektedir.  

Özetleme gerekçelerini ele alan bu çalışmada, özetlemenin sağladığı yararlar konusunda oldukça 
olumlu düşündükleri göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin özetleme stratejileriyle ilgili 
hazırbulunuşlukları araştırılarak etkili özetleme stratejilerinin kazandırılması için onlarla akademik 
çalışmalar yapılabilir.  
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Yabancı/İkinci Dil Öğretimi Süreçlerinde Dijital Çizgi Romanların 

İşlevsel Kullanımı 

Öğr. Gör. Ezgi İNAL 

İstanbul Aydın Üniversitesi, ezgiinal1@aydin.edu.tr 

 

Özet: Yabancı/ikinci dil öğretimi, çok yönlü ve farklı bileşenlerden oluşan bir alandır. 
Yabancı/ikinci dil öğretimi süreçlerinde ders materyalleri, öğreticiler, sistem koyucular, öğretim 
programları, öğretim yöntemleri, öğrenici profilleri ve öğrenici ihtiyaçları gibi bileşenlerden söz 
etmek mümkündür. Bu alanın bileşenlerinden önemli biri de ders içi ve ders dışında yapılandırılmış 
materyallerdir. Bu materyallerin ders içi ve ders dışı ortamlarda kazanımlar doğrultusunda 
kullanılabilmesi oldukça önemlidir. Söz konusu ders materyalleri özellikle uzaktan eğitim çerçevesinde 
zenginleştirilmiş ders kitapları dışında alıştırma sayfaları, dijital araçlarla tasarlanmış oyunlar, 
öğrencilere tavsiye edilebilecek okuma kitapları, dil becerilerine odaklanan görev temelli etkinlikler, 
drama çalışmaları ve bu çerçevede oluşturulan ürünler gibi farklılıklar gösterebilmektedir. Bu 
kapsamda çoğunlukla kısa cümlelerden ve görsellerden oluşan ve aynı zamanda da bir kurgu içinde 
verilen çizgi romanlar, bütün dünyada ilgi uyandıran bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Çizgi 
romanların aynı anlatı sistemiyle bugün, dijital araçlarla ve hatta öğrencilere yönelik olarak 
kişiselleştirilen örneklerinin hazırlanmasıyla yabancı/ikinci dil öğrencilerinin öğrenme süreçlerine 
yapılandırılması ve kullanılması mümkündür. Bu çalışmada yabancı ve ikinci dil öğretimi süreçlerinde 
gerçekleştirilebilecek dijital materyal tasarımı kapsamında çizgi romanlar, dijital versiyonlarıyla ele 
alınmıştır. Ayrıca yabancı/ikinci dil öğrenen öğrenciler için hazırlanmış dijital çizgi roman 
uygulamaları ile kişiselleştirilmiş ders dışı materyallerin önemi kuramsal çerçeve ve örnek tasarımlarla 
vurgulanmıştır.    

Anahtar Sözcükler: Yabancı dil, ikinci dil, dijital, çizgi roman   

 

Functional use of Digital Comics in Foreign/Second Language 

Teaching Processes 

Abstract: Foreign/Second Language Teaching is a multifaceted and diverse field. In 
foreign/second language teaching processes, it is possible to talk about components such as course 
materials, Instructors, system makers, curriculums, teaching methods, learner profiles and learner 
needs. One of the components of this field is structured materials in and out of the course. It is very 
important that these materials can be used in in-class and extracurricular environments in line with 
the objectives. Apart from the textbooks enriched in distance education, the course materials in 
question may differ such as exercise sheets, games designed with digital tools, reading books that can 
be recommended to students, task-based activities focusing on language skills, drama studies and 
products created within this framework. In this context, comics, consisting mostly of short sentences 
and visuals, and also given in fiction, appear as a genre that arouses interest all over the world. With 
the same narrative system, comics can be structured and used in the learning processes of 
foreign/second language learners today, with digital tools and even with the preparation of 
personalized examples for students. In this study, comics are discussed with digital versions within 
the scope of digital material design that can be carried out in foreign and second language teaching 
processes. Futhermore, the importance of digital comics applications and personalized extracurricular 
materials prepared for foreign/second language learners was emphasized with theoretical framework 
and sample designs. 

Keywords: Foreign language, second language, digital, comics 
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1. Giriş 

Yabancı/İkinci dil öğretiminde ders materyalleri diğer eğitim bileşenleriyle birlikte eğitim 
hedeflerinin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu eğitim 
materyalleri ders kitaplarının dışında ders içi ve ders dışı ortamlarda farklı türlerde olabilmektedir. 
Özellikle 21.yüzyıl yeterlikleri ve 2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinin 
etkisiyle dijital eğitimin ön plana çıkması dil öğretiminde halihazırda var olan dijitalleşmeye yönelik 
gelişmeleri hızlandırmıştır. Nitekim “21. yüzyıl öğrenicileri, resimli metin okumalarına alışkın 
olduklarından, görsel ve işitsel materyallerle daha iyi anlamaktadırlar; böylece bilginin tam, eksiksiz, 
kısa ve öz bir mesaj halinde verilmesi daha kolaylaşmaktadır”(Eren Ökten ve Sauner, 2015: 65). 

Dijital eğitim sistemine yönelik hazırlanan materyaller video, oyun, ölçme değerlendirme araçları 
vb olabilmektedir. Bu araçlar içinde yabancı/ikinci dil öğretiminde okuma becerisini destekleyici bir 
unsur olarak karikatürler ve çizgi romanlar ilgi çekicidir. Bu materyaller dil bilgisi kurallarını bağlam 
içinde öğrenciye sunması bakımından değerlidir.  

Teknolojinin gelişmesiyle beraber öğreticilerin rolünün azalacağı ile ilgili endişeler mevcut olsa 
da (Goertler, 2009) eğitimde teknolojinin kullanımı ve tasarlanmasına yönelik olarak öğreticilerin 
önemli bir yere sahip oldukları, özellikle yabancı/ikinci dil öğretimi alanındaki öğreticilerin teknolojik 
öz yeterliklerini artırmalarının gerekliliği (İnal, 2020) literatürde vurgulanmakatdır. Bu çerçevede 
derste kullanılacak söz konusu dijital çizgi roman araçlarının yapılandırılması, niteliği ve ders 
hedeflerine yönelik kullanılmasında öğreticilerin yeterliklerinin öneminin altını çizmek 
gerekmektedir. 

Yabancı/ikinci dil öğretimine yönelik dijital çizgi romanlar çerçevesinde kısıtlı kaynakların olduğu 
tespit edilmiş, alandaki araştırma sayısının da bu sonuçla paralel olduğu görülmüştür. Araştırma 
kapsamında literatür taraması yapılmış ve doküman analizi ile veriler elde edilmiştir. Bu çalışmada, 
yabancı ve ikinci dil öğretimi süreçlerinde gerçekleştirilebilecek dijital materyal tasarımı kapsamında 
çizgi romanlar, dijital çerçevede ele alınmıştır. Ayrıca yabancı/ikinci dil öğrenen öğrenciler için 
hazırlanmış dijital çizgi roman uygulamaları ile kişiselleştirilmiş ders dışı materyallerin önemi 
kuramsal çerçeve ve örnek tasarımlarla vurgulanmıştır.  

2. Çizgi Roman ve Dil Öğretimi 

1930’lardan itibaren başta çocuklar ve gençler olmak üzere, 2000’li yıllardan itibaren grafik 
romanlarda artış yaşanmasıyla (Morrison ve ark., 2002: 759), bugün farklı yaş gruplarındaki insanların 
okumayı tercih ettiği resimli anlatılar olarak tanımlanabilir. Böylelikle görsel anlatı ve yazınsal 
anlatının birbiriyle paralel olarak kendisine yer bulduğu çizgi romanlar aynı zamanda bir kompozisyon 
ifade eder. Çizgi roman da okuru bu resimli anlatıda söz konusu kompozisyon içinde farklı durumlara 
ve farklı diyaloglara şahit olur. Bu da dil öğrenicisi için önemli bir deneyimdir.  

Edebi formların söz konusu toplumun niteliklerini yansıttığı düşünüldüğünde bu anlatı araçlarının 
otantik ortamları yansıtmalarının mümkün olduğu da savunulabilir. Nitelim otantik ortam ve otantik 
dil kullanımı yabancı/ikinci dil öğrenicilerinin kişisel dil deneyimleri (Uslu Üstten ve Pilav, 2016)  ve 
kültürel etkileşimlerini yapaylıktan uzaklaştırması bakımından önemli bir gerekliliktir. Çünkü çizgi 
romanlar da bir yönüyle kültürü anlatan ürünlerdir (Khanduri, 2010; Oymak, 2018). Ayrıca belirli bir 
kompozisyon içinde anlamlı kırılma noktalarına sahip her anlatı görselleriyle zenginleştirildiğinde 
mutlaka ilgi çekici olacaktır, zaten öğrencilerin ilgisini çeken bir materyalle ders kazanımlarını 
gerçekleştirebilmek, yabancı/ikinci dil öğretiminde istendik bir durumdur. 

Yabancı/ikinci dil öğretiminde ders hedefleri çerçevesinde (Ak, Erdoğan ve İlhan, 2020) çizgi 
roman hazırlamak gerekir. Hazırlanacak çizgi romanlarda genel olarak dikkat edilmesi gereken temel 
maddeler şöyle sıralanabilir (Morrison ve ark., 2002): 
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Şekil 1. Çizgi Roman Hazırlığında Temel Maddeler (Morrison vd, 2002) 

Şekil 1’de yer alan maddeler doğrultusunda öncelikli hedef sayfa düzenini bir başka ifade ile çizgi 
roman panel sayfasını oluşturmak/seçmektir. Ardından geliştirilen hikaye belirli bir kurgu ve dil 
seviyesine göre cümlelerle metinleştirilir. Metne uygun resimler seçilir ve uygun bir anlatımla sunulur. 
Ders içinde kullanılabileceği gibi ders dışı materyal olarak da kullanılabilecek çizgi romanların 
öğreticiler tarafından tasarlanmasının yanında öğrenciler tarafından da tasarlanması mümkündür. Bu 
tasarıların dil öğrenme ortamına katkısı, sınıf içi iletişime faydaları (Morrison ve ark, 2002) ve dijital 
ortamda öğrencilere sunduğu farklı gösterge unsurlarıyla öğrencilerin bilgilerini harmanlama fırsatı 
bulunmaktadır (Mills ve ark, 2020).  

Teknolojik gelişmelerle beraber yüz yüze ve uzaktan eğitim ortamlarında sıklıkla tercih edilen 
dijital materyaller arasında karikatürler ve çizgi romanlar da yer almaktadır. Çizgi romanlar 
karikatürlerden farklı olarak belirli bir kurguyu daha fazla diyalog, olay ve kişi kadrosuyla öğrenciye 
sunarlar. Aynı zamanda anlatıdaki merak unsuruna yönelik devamlılık da çizgi romanlarda yer alır. Bu 
nedenle dil öğretimine yönelik çizgi romanların hem basılı hem de dijital kaynaklar olarak sunulması 
dil öğreniminde faydalıdır (Ranker, 2007; Norton ve Vanderheyden, 2014; Fernández, 2020) ve bu 
çalışmaların etkinliklerle desteklenmesi önem arz etmektedir. 

Halstead Swain (1978: 255-258), çizgi romanların okuma becerisi ve dil sanatları çerçevesinde 
kullanım yerlerine yönelik bazı unsurlardan söz eder: 
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Tablo 1.  

Çizgi romanların okuma becerisi ve dil sanatları çerçevesinde kullanımı (Swain, 1978) 

Dil Aktivitelerine Yönelik Çizgi Romanlarla Yapılabilecek Uygulamalar 

Ses Öğretimi (Karışık sesler) 
Resim Yorumlama 
Reklamların kullanımı (Görsel ve kelime ilişkisi) 
Yaratıcı metinlerle sınıf içi ortamı bağdaştırma 
Sözcük türleri öğretimi  
Kelimelerin cümle içinde kullanımı 
Yönergeleri takip etme 
Detaylı okuma ve okuduğunu hatırlama 
Özetleme 
Kahraman durumunun tasviri 
Sonucu tahmin etme 
Ana ve yan karakterleri belirleme 
Karakterize etme 
Sıralama 
Sınıflandırma 
Ana fikir bulma 
Eleştirel okuma 
Mecazları belirleme 

Tablo 1’de yer alan listede görüldüğü üzere, çizgi romanlar ders dışı bir materyal olarak 
öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerinde yer alabileceği gibi sınıf içi etkinliklerin uygulanmasında 
da işlevsel bir rol üstlenebilmektedir. Dijital eğitim ortamlarında da aynı uygulamaların 
gerçekleştirilmesi iyi tasarlanmış materyaller ve ders kazanımlarına yönelik yapılandırılmış 
etkinliklerle mümkündür. 

3. Dijital Çizgi Romanlar 

Dijital ortamda hazırlanan popüler çizgi romanlar bulunmaktadır. Bu çizgi romanların herhangi 
bir eğitici amacı olmadığı gibi yalnızca okurların bireysel tercihleri doğrultusunda okunmaktadır. Fakat 
dijital araçlarla da eğitim odaklı çizgi romanlar, özellikle yabancı/ikinci dil eğitimi uygulamalarında 
hazırlanabilir. 

Dijital eğitim kapsamında çizgi roman hazırlanmasına yönelik kullanılabilecek dokuz işlevsel 
uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalarda farklı karakterlerin ve ortamların; bu ortamlarda 
kullanılan objelerin farklı açılardan yer alması bu çerçevede hazırlanacak çizgi romanların metnin 
akışına uygun resmedilebilmesini sağlayabilmesi söz konusu uygulamaları kullanışlı kılmaktadır. 

 

Şekil 2. Çizgi Roman Tasarımında Kullanılabilecek Dijital Araçlar 

Söz konusu uygulamalardan Storyboard That uygulamasıyla dil öğretiminde dijital çizgi romanlara 
yönelik hazırlanmış giriş niteliğinde örnek çalışma Resim 1’de görülmektedir.  

Canva ToonDoo StoryboardThat

Pixton ToonyTool WriteComics

Crately Wittycomics Powtoon
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Resim 1. Storyboard That örnek uygulamasından bir bölüm 

Hazır panel üzerine uygulanabilen ve yine hazır olarak sunulan ortam grafiklerinin yanında 
insanlara ve hayvanlara da yer verilebilecek hazır karakterlerin bulunması zengin bir çalışma 
oluşturmaya uygundur. Ayrıca öğrencilere dil öğretimi kapsamında uygun sözdiziminin sunulması ve 
vurgulanmasında kullanılacak konuşma balonları da yine farklı tarzlarda sunulmaktadır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Yabancı/ikinci dil öğretimi alanı, ders materyallerinin çeşitliliğini gerektiren özel bir alandır. Bu 
çerçevede hazırlanacak ders içi ve ders dışı materyallerin tamamı hem öğrencilerin dil öğrenme 
aktivitelerinde motivasyon süreçlerini, öğrendiklerini destekleyici hem de sınıf içinde ders niteliğini 
artırıcı işlevlere sahiptir. Bu kapsamda yabancı/ikinci dil öğretimi çalışmalarına yönelik olarak 
hazırlanmış materyallerin içinde dijital çizgi romanlar ilgi çekici bir yere sahiptir. Literatür 
çalışmalarında karikatürlerle yan yana kendisine yer bulan ancak tamamen farklı özellikleri olan çizgi 
romanların hemen her yaştaki okur kitleleri arasında söz edilen bir efsane olmaktan çok işlevsel ve 
öğretici anlatılar olarak ortaya çıkarılmasında alan uygulayıcılarına büyük görevler düşmektedir. 
Anlatıların dijital ortama aktarılabilmesi ve sunumu da öğreticiler açısından kritik ve öğretici 
yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Her materyal gibi iyi 
yapılandırılmış çizgi romanların ve elbette teknolojinin gelişmesiyle dijital dünyaya aktarılan çizgi 
romanların yabancı/ikinci dil öğretimine katkısı olacaktır.   
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Cezayirli Öğrencilerin Yazma 

Problemleri 

Dr. Önder ÇANGAL 

Gaziantep Üniversitesi, ondercangal@hotmail.com 

Özet: Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi 16. yüzyıla dayanmakla birlikte ülkede sistemli şekilde 
Türkçenin öğretimi üzerine yapılan çalışmaların son on yılda gerçekleştirildiği görülmektedir. Yunus Emre 
Enstitüsü ile Cezayir 2 Üniversitesi arasında 2012 yılında imzalanan anlaşma ile Cezayir’de Türkoloji bölümlerinin 
açılmasına karar verilmiş; 2013 yılında Cezayir 2 ve Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitelerinde Türkoloji 
Bölümleri açılmıştır.  

Cezayir’de farklı gerekçelerle Türkçe öğrenmek isteyen çok fazla Cezayirli bulunmakta, Türkçe öğrenmeye 
olan talep Türk dizilerinin de etkisiyle günden güne artmaktadır. Türkçe öğrenmek isteyen kitlenin artması 
Türkoloji Bölümlerinin tercih edilirliğine de etki etmekte, iş bulma kaygısı taşıyan Cezayirliler Türkoloji 
Bölümlerini seçmektedir. Ülkede Türkçe uzmanı Türkologların yetiştirilmesi ve bu uzmanların sayılarının artması 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanı için önemli bir gelişmedir. Bununla birlikte yetiştirilecek Türkologların 
Türkçeye iyi derecede hâkim olması ve dili iyi bir şekilde kullanması gerekmektedir. 

Türkoloji öğrencilerinin dil becerileri özelinde yaptıkları hataların tespit edilmesinin öğretim süreçlerinin 
planlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada Cezayir’de yabancı dil olarak Türkçe 
öğrenenlerin yazma hatalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılarak hazırlanan çalışma 
kapsamında Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümünde okuyan öğrencilerin yazma kâğıtları 
incelenmiş ve öğrencilerin ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi ve yazım hataları tespit edilmiştir. Araştırmada 
öğrenicilerin ana dilleri olan Cezayir Arapçası ile Türkçe arasındaki yapısal farklılıklardan kaynaklanan hataların 
fazla olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Cezayir, Türkoloji, Yazma becerisi. 

 

The Writing Problems of Algerian Students Who Learn Turkish as a 

Foreign Language  

Abstract: Although the history of relations between Algeria and Turkey dates back to the 16th century, it 
is seen that the studies on the teaching of Turkish have been carried out systematically in the country in the last 
decade. With the agreement signed between Yunus Emre Institute and Algeria 2 University in 2012, it was decided 
to open Turcology departments in Algeria; in 2013, the Department of Turcology was opened in Algeria 2 and 
Emir Abdülkadir Islamic Sciences University. 

There are many Algerians in Algeria who want to learn Turkish for different reasons, and the demand for 
learning Turkish is increasing day by day with the effect of Turkish TV series. As the number of people who want 
to learn Turkish increases, Algerian students who want to find a job as soon as they graduate from university 
prefer Turcology Departments more. The increase in the number of Turcologists in the country is an important 
development for the field of teaching Turkish as a foreign language. However, the Turcologists to be trained 
must speak and write well in Turkish. 

It is thought that determining the mistakes made by Turcology students in terms of language skills will 
contribute to the planning of the teaching processes. For this reason, it is aimed to determine the writing errors 
of those who learn Turkish as a foreign language in Algeria. Within the scope of the study prepared by using the 
scanning model, the writing papers of the students studying at the Department of Turcology at Emir Abdulkadir 
Islamic Sciences University were examined and the students' phonetics, morphology, syntax and spelling errors 
were determined. In the study, it was observed that there were many errors arising from the structural 
differences between the learners' native languages, Algerian Arabic and Turkish. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Algeria, Turcology, writing skills.  
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1. Giriş 

Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi 16. yüzyıla dayanmakla birlikte ülkede sistemli 
şekilde Türkçenin öğretimi üzerine yapılan çalışmaların son on yılda gerçekleştirildiği görülmektedir. 
2012 yılında Yunus Emre Enstitüsü ve Cezayir 2 Üniversiteleri arasında imzalan anlaşma ülkede Türkçe 
öğretimi faaliyetleri için önemli bir gelişmedir. Anlaşma kapsamında 2013 yılında Cezayir 2 ve Emir 
Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitelerinde Türkoloji Bölümleri açılmış, bu bölümler lisans 
düzeyindeki ilk mezunlarını 2016, yüksek lisans düzeyindeki ilk mezunlarını ise 2018 yılında vermiştir.  

Cezayir’de farklı gerekçelerle Türkçe öğrenmek isteyen çok fazla Cezayirli bulunmakta, ülkede 
Türkçe öğrenmeye olan talep Türk dizilerinin de etkisiyle günden güne artmaktadır. Türkçe öğrenmek 
isteyen kitlenin artması Türkoloji Bölümlerinin tercih edilirliğine de etkilemekte, iş bulma kaygısıyla 
Cezayirli öğrenciler Türkoloji Bölümlerini tercih etmektedir. Ülkede Türkçe uzmanı Türkologların 
yetiştirilmesi ve bu uzmanların sayılarının artması Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanı için 
önemli bir gelişmedir. Bununla birlikte yetiştirilecek Türkologların Türkçeye iyi derecede hâkim olması 
ve dili iyi bir şekilde kullanması gerekmektedir.  

Yabancılara Türkçe öğretiminde öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi, eş 
zamanlı olarak öğrencilere dil bilgisi yapılarının öğretilmesi temel amaçtır. Öğrenciler özellikle üretici 
beceriler olarak da adlandırılan anlatma becerilerinin geliştirilmesinde zorlanmakta; kendi ana 
dillerinde yazma alışkanlığı kazanmamış olan öğrencilerin hedef dilde yazması, hata yapmaktan 
korkan öğrencilerin ise Türkçe konuşması zorlaşmaktadır. 

Cezayir’de Türkçe öğrenen Türkoloji öğrencilerinin dil becerilerinin geliştirilmesi için çeşitli 
akademik çalışmalar gerçekleştirilmesi, tespitlerden hareketle Cezayir’de Türkçe öğretimine yönelik 
yöntem ve teknikler geliştirilmesi şarttır. Özellikle öğrencilerin dil becerileri özelinde yaptıkları 
hataların tespit edilmesinin öğretim süreçlerinin planlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Bu nedenle araştırmada Cezayir’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Cezayirli Türkoloji 
öğrencilerinin yazma hataları incelenmiş, öğrencilerin en sık yaptıkları yanlışlar tespit edilmiştir. 

2. Türkoloji Bölümleri ve Yazma Becerisi 

Cezayir’de başkentteki Cezayir 2 Üniversitesi ile Konstantin şehrindeki Emir Abdülkadir İslami 
Bilimler Üniversitesinde Türkoloji Bölümü bulunmaktadır. Türkoloji faaliyetlerinin Yunus Emre 
Enstitüsü ile Cezayir 2 Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma ile başlaması nedeniyle her iki 
üniversitede de aynı öğretim programları kullanılmakta, ülkedeki Türkçe öğretimi faaliyetleri Cezayir 
2 Üniversitesinin kontrolünde gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında açılan Türkoloji Bölümleri yüksek 
lisans düzeyindeki ilk mezunlarını 2018 yılında vermiştir. Çangal’ın (2021, s. 217) çalışmasındaki 2019-
2020 eğitim-öğretim yılı sayısal verileri incelendiğinde 2018’den bugüne iki Türkoloji Bölümünden 
mezun olan öğrenci sayısının 501 olduğu, her iki üniversitede lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
öğrenimlerini sürdüren öğrenci sayısının ise 553 olduğu görülmektedir. Bu rakamlar Türkiye dışındaki 
bir Türkoloji Bölümü için oldukça iyidir ve öğrenci sayılarında yaşanan artış Türkçe öğrenmeye olan 
ilginin artmasının da bir göstergesidir.  

Türkoloji Bölümlerinin öğrenci sayılarındaki nicel artış olumlu olmakla birlikte öğrencilerin nitel 
anlamda iyi yetişmiş birer Türkçe uzmanı olarak mezun olmaları da dikkat edilmesi gereken bir 
husustur. Bu aşamada Türkoloji Bölümlerine ve bölümlerin ihtiyaçlarına ilişkin doğru tespitlerin 
yapılması çok önemlidir. Cezayir’deki Türkoloji Bölümlerinde “Türkçe Hazırlık” sınıfı 
bulunmamaktadır. Türkoloji Bölümüne yerleşen öğrenciler hem yabancı dil olarak Türkçe öğrenmekte 
hem de bölüm derslerini almaya başlamaktadır. Bölüm derslerinden bazılarını kendi ana dillerinde 
alan öğrencilerin eğitim dili Türkçe olan derslerde Türkçe bilmedikleri için zorlandıkları, ilerleyen 
senelerde ise bu öğrencilerin Türkçeyi anlamalarına rağmen Türkçe konuşup yazamadıkları 
görülmektedir. 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılan benzer çalışmalar incelendiğinde özellikle konuşma 
ve yazmada yaşanan sorunlara ilişkin çok fazla çalışma yapıldığı görülmektedir (Barın, 2006; Büyükikiz 
ve Hasırcı, 2013; Boylu, 2014; Yılmaz, 2015; Uçak ve Gökçü, 2015; Tunçel, 2015; Boylu ve Başar, 2015; 
Genç, 2017). Yapılan çalışmaların tamamında hedef öğrencilerin konuşma ve yazmada en sık yaptıkları 
hataları ve nedenlerini ortaya koymak, sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. Cezayirli 
Türkoloji öğrencilerinin konuşma ve yazma becerilerinde yaşadıkları sorunları doğru tespit edebilmek, 
sorunların çözümü için önemli bir gelişme olacaktır.    
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Cezayirli öğrenciler 6 dönemlik lisans ve 3 dönemlik yüksek lisans dönemlerinde her dönem 
konuşma ve yazma dersi almakta, okuma ve dinleme için öğrencilere ayrıca birer ders 
tanımlanmamaktadır. Dil becerilerinin öğretildiği “Konuşma” ve “Yazma” derslerinin düzeye ve 
dönemlere göre ders saati çizelgesi şu şekildedir: 

Tablo 1 

Konuşma ve Yazma Derslerinin Düzeye ve Döneme Göre Ders Saati Çizelgesi 

Düzey Ders Dönemi Ders 
Haftalık 

Ders Saati 

Dönem 
Sonunda 

Toplam Saat 
(12 Hafta) 

Toplam 

Lisans 

1. Dönem 
Konuşma 2 24 

264 

Yazma 3 36 

2. Dönem 
Konuşma 2 24 

Yazma 3 36 

3. Dönem 
Konuşma 2 24 

Yazma 2 24 

4. Dönem 
Konuşma 2 24 

Yazma 2 24 

5. Dönem 
Konuşma 1 12 

Yazma 1 12 

6. Dönem 
Konuşma 1 12 

Yazma 1 12 

Yüksek Lisans 

1. Dönem 
Konuşma 3 36 

144 

Yazma 1 12 

2. Dönem 
Konuşma 3 36 

Yazma 1 12 

3. Dönem 
Konuşma 3 36 

Yazma 1 12 

Lisans düzeyinde toplam 264 saat konuşma ve yazma dersi alan öğrenciler A1 ve A2 düzeyini 
tamamlamış kabul edilmekte, devam etmeleri hâlinde yüksek lisans düzeyinde 3 dönem boyunca 144 
ders saati daha Türkçe öğrenerek B1 düzeyini bitirmektedir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretildiği 
“konuşma” ve “yazma” dersleri içerisinde temel dil becerileri için ayrı ders saati tanımlaması 
yapılmamakta, öğretici ilk dersten itibaren ders kitabındaki konuları sırası ile takip ederek dönemi 
tamamlamaktadır. 

Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümünde 2019-2020 eğitim-öğretim 
yılında Türkiye’den görevli iki akademisyen dersleri yürütmüş, akademisyenlerin haftalık ders saati 
yüklerinin fazla olduğu durumlarda Cezayirli akademisyenlerden destek alınmıştır. Eğitim dili Arapça 
olan dersleri üniversitedeki farklı bölümlerden akademisyenler sürdürürken lisans düzeyindeki yabancı 
dil olarak Türkçe öğretimi derslerini Türkoloji Bölümünde öğrenimlerine devam eden yüksek lisans 
öğrencilerinden en başarılı iki öğrenci vermiştir. Konuşma ve yazma derslerinde öğreticiler Yunus Emre 
Enstitüsünün “Yedi İklim Türkçe” dil öğretim setlerini kullanarak öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe 
öğretmektedir. 

Cezayirliler ilkokul 3. sınıftan itibaren Fransızcayı zorunlu yabancı dil olarak öğrenmeye 
başlamakta, ortaokul 1. sınıftan itibaren ise İngilizce dersleri almaktadır. Öğrenciler eğitimlerini 
tamamlayabilmek için zorunlu statüde olan bu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Buna rağmen 
üniversite düzeyinde olup da bu dilleri hiç bilmeyen öğrencilere rastlamak mümkündür. Bu dillerden 
birini iyi derecede bilen öğrencilerin Türk alfabesine uyum sağlaması daha kolay olmakta, fakat bu 
dilleri bilmeyen ve latin harflerini tanımayan öğrencilerin Türk alfabesini öğrenmesi ve Türkçe yazması 
daha zor olmaktadır. Bu nedenle Cezayir’de yabancı dil olarak Türkçe öğreteceklerin gerek Arap 
alfabesinin gerekse Cezayir lehçesinin özelliklerini bilmesi, Cezayirli öğrencilerin sık yaptıkları yazma 
hatalarını belirlemesi ve tespitlerden hareketle öğrencilerinin yazmalarını geliştirecek etkinlikler 
tasarlaması Cezayir’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi hedeflerinin başarıya ulaşmasında önemli 
bir adımdır. 
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3. Araştırmanın Amacı 

Araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Cezayirli Türkoloji öğrencilerinin yazma 
alışkanlıklarının belirlenmesi, öğrencilerin yazılarında sıklıkla yaptıkları yanlışların tespit edilmesi ve 
tespitlerden hareketle sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulması amaçlanmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda araştırma için belirlenen problem cümleleri şu şekildedir: 

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Cezayirli öğrencilerin yaptıkları; 

1. Ses bilgisi yanlışları nelerdir? 

2. Biçim bilgisi yanlışları nelerdir? 

3. Söz dizimi yanlışları nelerdir? 

4. Yazım ve noktalama yanlışları nelerdir? 

4. Araştırma Modeli 

Araştırmada örneklemden toplanacak verilerin tek seferde elde edilmesi esasına dayanan kesitsel 
tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay ya da nesne, 
kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, 
etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun bir 
biçimde gözleyip belirleyebilmektir.” (Karasar, 2010, s. 77). “Günlük yaşamda her alanda karşımıza 
çıkan tarama araştırmaları, araştırma yapılan grubun özelliklerini ölçmek veya var olan durumu ortaya 
çıkarmak için kullanılmaktadır” (Atalmış, 2019, s. 97).  

5. Evren ve Örneklem 

Cezayir’de; Cezayir 2 ve Emir Abdülkadir İslami İlimler Üniversitesi Türkoloji Bölümlerinde, 
Medea Yahiya Fares ve Mohamed Lamine Debaghin Setif 2 Üniversitesinde açılan Türkçe kurslarında 
ve ülke genelinde hizmet veren özel dil kurslarında Türkçe öğretilmektedir. Bu nedenle araştırmanın 
evrenini Cezayir genelinde Türkçe öğrenen Cezayirli öğrenciler, örneklemini ise 2019-2020 eğitim-
öğretim yılında Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümü bünyesinde Türkçe 
öğrenen 30 öğrenci oluşturmaktadır.  

6. Verilerin Toplanması, Analizi ve Yorumlanması 

Araştırmada kullanılan veriler kurs süresince sınıfta gerçekleştirilen yazma etkinliklerinden 
toplanmıştır. Veriler, nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılarak incelenmiştir.  

“İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar 
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek 
yorumlamaktır” (Yıldırım ve Şimşek, 2012, s. 242). Öğrencilerin kâğıtları okunmuş ve kodlamalar 
yapılmıştır. Kodlanan yazma hataları; ses bilgisinde, biçim bilgisinde, söz diziminde ve yazımda 
yapılan hatalar şeklinde dört gruba ayrılmış ve bulguların yorumlanmasında derse giren öğreticilerin 
görüş ve tespitlerinden yararlanılmıştır. 

7. Yazım Yanlışları 

Öğrencilerin yazma hataları; ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi, yazım ve noktalama yanlışları 
başlıkları altında gruplandırılmış, bu bölümde her türde en çok yapılan hata örneklerine yer 
verilmiştir. 

7.1. Ses Bilgisi Yanlışları 

7.1.1. Ünlü Uyumu ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö4 – … yani sağlık için spor yapmak kesinlikle bir şarttir. (şarttır) 

• Ö8 – … onun faydalerini çok. (faydaları) 

• Ö9 – … ve çok su içmek vucüde çok faydalıdır. (vücuda) 
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7.1.2. Seslerin (a-e, ı-i, o-ö, u-ü) Karıştırılması ile İlgili Yapılan Yanlışlar  

• Ö4 – demekki bir kişiden bir kişiye yaşam terzi değişir (tarzı) 

• Ö4 – Topluluğumuz birkaç fikri değiştirme ve düzeltmeye ihtıyacı vardır. (ihtiyacı) 

• Ö5 – … bu nedenle insan hep vucuduna ve sağlığına çok iyi bir şekil ile bakmalıdır. (vücuduna)  

• Ö19 – Insanın hayatı çok değerli bir şeydir. (İnsanın) 

• Ö21 – … ve luks bir yaşam ister elbet, ama nasıl yaşamalılar gelince az ınsanlar bilir. 
(lüks/insanlar) 

7.1.3. Ünlü Düşmesi ile İlgili Yapılan Yanlışlar  

• Ö19 – Kemik ve kas ağırlarını azaltırır. (ağrılarını) 

• Ö21 – … zehir bedenden çıkarır … (zehri) 

7.1.4. Ünsüz Ötümlüleşmesi ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö10 – kaybeterken gözlerimiz … (kaybederken) 

7.1.5. Ünsüz Ötümsüzleşmesi ile İlgili Yapılan Yanlışlar  

• Ö12 – Sağlıklı hayatdır. (hayattır) 

Öğrencilerin yaptıkları ses bilgisi hataları incelendiğinde özellikle ünlü uyumu ve seslerin 
karıştırılması ile ilgili hatalar yaptıkları görülmektedir. Ünlü düşmesi, ünsüz ötümlüleşmesi ve ünsüz 
ötümsüzleşmesi ile ilgili yapılan hataların ise daha az olduğu görülmektedir. 

7.2. Biçim Bilgisi Yanlışları 

7.2.1. Fiil Çekimi ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö5 – Doktorlara göre spor yapmak, hem kalp krizinden hem de beyin hastalarından korabilir; 
… (koruyabilir) 

• Ö9 – İnsanı kalp hastalıktan korar. (korur) 

• Ö10 – Sabahta en az buçuk saat yürersin. (yürürsün) 

• Ö13 – O bizi güçlü insanlar yaptırır. (yapar) 

• Ö14 – … yaşarlar, çünkü soğuk göllerde yüzerlerdi. (yüzerler) 

• Ö26 – … yaşamlarını sürdürüler. (sürdürürler) 

7.2.2. Ek Fiil Çekimi ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö23 – … her gün yapılacağı bir sporlar (yapılacak sporlardır.) 

• Ö25 – “Ömer” ile “Hasan” bir kardeşler … (Ömer ile Hasan kardeştir) 

• Ö30 – Hasan ve Kahraman iki kardeşler. (iki kardeştir) 

7.2.3. İyelik Eki ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö10 – Bizim sağlık iyi olmak için ... (Bizim sağlığımızın) 

7.2.4. Vasıta Eki ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö15 – Sosyal hayatımızda birçok insanlar spor ilgilenmiyorlar. (sporla) 

7.2.5. Yalın Durum ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö5 – … her günde 45 dakika spor yapmaktan, kana çok faydalı olur (yapmak) 

• Ö10 – Sabahta en az buçuk saat yürersin. (her sabah) 

• Ö17 – … hem akıl sağlığı için sporu yapmalıyız. (spor yapmalıyız)  

• Ö18 – İslam da Müslümanlara sporu yapmayı tavsiye eder. (spor yapmayı) 
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• Ö18 – Bu sloganı hiçbir zaman unutulmamalıdır. (slogan) 

7.2.6. Belirtme Durumu ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö1 – Sağlığımız kurumak için bir kaç şeyler yapmalıyız. (Sağlığımızı korumak) 

• Ö8 – … spor yapmaya devam etmeniz söylüyorum. (devam etmenizi) 

• Ö9 – … yüzmek nefes almalarına kolaylaştırır. (nefes almalarını) 

• Ö12 – … atlar binmeği … (binmeyi) 

• Ö14 – İnsan hayat sever. (hayatı) 

• Ö17 – İnsanlara dövmek, öldürmek … (insanları) 

• Ö18 – Bazılar bu hedefe ulaşmak için sağlıklı yemek yer, bazlar sigara içmez, bazılar ise spor 
yapar. (bazıları) 

• Ö18 – Yaşlanmaya geciktirir. (Yaşlanmayı) 

• Ö20 – Sonuçta, Sağlığımız korumak için … (sağlığımızı) 

• Ö30 – Kaşağı duvara sürtüp kırmış. (Kaşağıyı)  

7.2.7. Bulunma Durumu ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö1 – Hani araplar diyorlar ya “sağlıklı akıl sağlıklı insan da”. (insanda) 

• Ö5 – … bu nedenle insan hep vucuduna ve sağlığına çok iyi bir şekil ile bakmalıdır. (şekilde)  

• Ö10 – … günümüzü gençler spor yapıyorlar güzel bir beden için … (günümüzde) 

• Ö13 – spor yapmak kiloller vermesine bizi yardım eder. (kilo vermede/bize) 

• Ö20 – … her haftada en az bir kere spor yapmalıyız. (her hafta)  

7.2.8. Ayrılma Durumu ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö1 – … abur cubur yemekler uzak durumalıyız sağlığımız kurumak için. (… sağlığımızı korumak 
için abur cubur yemeklerden uzak durmalıyız.) 

• Ö6 – … hastalıklar uzak durmak için spor kısınıkle önemli. (hastalıklardan) 

• Ö7 – Kaşağı hikâyesi, Ömer Seyfettin tarafında yazılmıştır. (tarafından) 

7.2.9. Yönelme Durumu ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö2 – Çünkü vocut 20 dakikadan sonra zehirleri yakmaği başlar. (yakmaya)  

• Ö11 – Spor bizim için çok enerji veriyor. (bize) 

• Ö13 – spor yapmak kiloller vermesine bizi yardım eder. (kilo vermede/bize) 

• Ö19 – … insan kendini daha iyi ve mutlu hissetirir. (insana)  

• Ö21 – … sorun olup olmadığını emin olmalıyız. (olmadığına) 

• Ö30 – Bir gün kahraman ahıraya gidip … (ahıra) 

• Ö7 – anneleri Istanbul gitmeği karar vermiş … (İstanbul’a gitmeye) 

7.2.10. Çokluk Ekinin Yazımı ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö6 – … ve bunlar aslında hiç mantıklı bir sebepler değil. (… hiç mantıklı sebepler) 

• Ö11 – Çünkü spor için çok faydaları var. (çok faydası) 

• Ö13 – Çünkü bildiğimiz gibi spor çok faydaları var. (sporun çok faydası)  

• Ö15 – Sosyal hayatımızda birçok insanlar spor ilgilenmiyorlar. (birçok insan) 

• Ö23 – … hayatında üç bileşenler olmalıdır. (üç bileşen) 
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Öğrencilerin biçim bilgisi hataları on ayrı maddede ele alınmış ve öğrencilerin hatalarının ses 
bilgisine oranla biçim bilgisinde daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler özellikle fiillerin çekimi 
ve hâl eklerinin yazımı ile ilgili sıklıkla hata yapmaktadır. Yine çokluk eki olan “ler/lar”ın yazımı ile 
ilgili de öğrenciler çok fazla hata yapmaktadır. 

7.3. Söz Dizimi Yanlışları 

7.3.1. Cümle Ögelerinin Yanlış Sıralanması ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö10 - … günümüzü gençler spor yapıyorlar güzel bir beden için ama … (Günümüzde gençler 
güzel bir beden için spor yapıyorlar ama …) 

• Ö11 - En önemli faydalarından spor için tehlikeli hastalarından kurtarıyor. (Sporun en önemli 
faydalarından biri tehlikeli hastalıklardan kurtarmasıdır) 

• Ö12 – Mesela yoga ve futbol var bir de bizim için. (Mesela bizim için bir de yoga ve futbol var.) 

• Ö13 – Bu yüzden spor yapmamız lazım her gün tabi ki, o sadece yürümek olsa bile. (Bu yüzden 
sadece yürümek olsa bile her gün spor yapmamız lazım.) 

7.3.2. Tamlama ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö8 – … evimizin çatımızın çıkınıyordum. (evimizin çatısına) 

• Ö9 – İnsanı kalp hastalıktan korar. (kalp hastalıklarından) 

• Ö11 – Çünkü spor için çok faydaları var. (sporun çok faydası) 

• Ö11 – Spordan sonrası daha iyi olur. (spordan sonra) 

• Ö15 – Spor yapanların amaçlar farklı. (spor yapanların amaçları) 

• Ö16 - … sadece spor salona gitmekle olmuyor. (spor salonuna) 

• Ö18 – … endişe duygularını hafifletir ve ruh hali iyileştirir. (ruh hâlini)   

• Ö19 - … iyi açısıdan vucudu iyi olmasını sağlar, (açıdan vücudun) kalbi hastalıklarından korur. 
(hastalıklardan)  

• Ö21 – Spor faydaları çoktur. (Sporun faydaları) 

• Ö21 – Spor, insanın ömrü artırır … (insanın ömrünü) 

• Ö27 – Büyük olan adı Ömer, küçük olan ise adı Hasanmış. (Büyük olanın adı/küçük olanın adı 
ise) 

• Ö30 – Azep vecdanıyla kalmış. (Vicdan azabıyla) 

7.3.3. Özne Yüklem Uyumsuzluğu ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö2 – Genellikle tüm insan doğudan büyümeğe kadar he gün pek çok şeyleri yapıyoruz. (tüm 
insanlar … yapıyorlar.) 

• Ö10 – Sağlık en pahalı şeydir, para ile alamaz. (alınamaz)  

• Ö23 - … psikolojik rahatlık insanın içinden gelir ve tüm vücuduna yansıtır. (yansır) 

• Ö30 – Bu olaydan sonra Hasan ahıraya girmeme ile cezalandırmış. (cezalandırılmış) 

Söz dizimi yanlışları; cümle ögelerinin sıralanması, tamlamalar ve özne-yüklem uyumsuzluğu ile 
ilgili yanlışlar şeklinde üç alt başlıkta ele alınmıştır. Öğrencilerin söz dizimi hatalarının çoğunlukla 
Türkçe-Arapça arasındaki yapısal farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

7.4. Yazım ve Noktalama Yanlışları 

7.4.1. Kelimelerin Hatalı Yazımı ile İlgili Yanlışlar 

• Ö1 – bizden biri sağlığı keybederse herşey keybeder. (kaybederse/her şeyini/kaybeder) 

• Ö1 – Sağlığımız kurumak için bir kaç şeyler yapmalıyız. (korumak/birkaç şey) 
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• Ö1 – Sağlıklı yamağı da önemli. (yemekler de)  

• Ö2 – Çünkü vocut 20 dakikadan sonra zehirleri yakmaği başlar. (vücut/yakmaya) 

• Ö6 – … hastalıklar uzak durmak için spor kısınıkle önemli. (kesinlikle) 

• Ö9 – … düzenli bir vucüt verir. (vücut) 

• Ö10 – Bazı insanlara spor hobilerden görülür: yüzmek, football, basketball … (futbol, 
basketbol) 

• Ö11 – … oksygen bedenlerimize … (oksijen) 

• Ö12 – Benim sevgilim bir futbolör … onu müskleri çok büyük (futbolcu/kasları)  

• Ö20 – Spor sayasında mesele kalp sağlığını korur … . Spor sayasında da aşırı şişmanlık … 
(sayesinde/mesela/sayesinde) 

• Ö23 – … sigaret içmekten uzak kalmalıdır. (sigara) 

7.4.2. Büyük Harflerin Yazımı ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö1 – Hani araplar diyorlar ya “sağlıklı akıl sağlıklı insan da”. (Araplar) 

• Ö1 – ... . bizden biri sağlığı keybederse herşey keybeder. (Bizden) 

• Ö3 – … . spor yapan insanlar genelde terlemenin çok önemli olduğunu düşünürler. (Spor) 

• Ö4 – … . demekki bir kişiden bir kişiye yaşam terzi değişir (Demek ki) 

• Ö15 – … . hafif ve basit egzersiz yeterli olabilir. (Hafif) 

• Ö20 – Sonuçta, Sağlığımız korumak için … (sağlığımızı) 

• Ö26 – … . çiftlikte atlar vardır … (Çiftlikte) 

• Ö26 - … . bir gün gece kendisi … (Bir) 

7.4.3. Noktalama İşaretleri ile İlgili Yapılan Yanlışlar 

• Ö3 – … 6 gün 60 dakika egzersiz geliyor_hareketsizleşiyoruz_yürüyen merdivenler_uzaktan 
kumandalar. (geliyor, hareketsizleşiyoruz. Yürüyen merdivenler, uzaktan kumandalar) 

• Ö5 – Doktorlara göre spor yapmak, hem kalp krizinden hem de beyin hastalarından korabilir; 
ve vücudu zayıflaması için en başarılı çözü spordur. (… yapmak hem kalp krizinden hem de 
beyin hastalıklarından koruyabilir ve vücudun zayıflaması için en başarılı çözüm spordur.) 

• Ö5 – Bundan fazla sigaret içmeyi durdurmak için, spor çok güzel bir sonuçlar vermiş ve akciğer 
40 günde eskisi gibi dönebilir, ve her günde 45 dakika spor yapmaktan, kana çok faydalı olur. 
(Bunun yanı sıra sigara içmeyi durdurduğunuzda spor çok güzel sonuçlar verir ve akciğer 40 
günde eskisi gibi olabilir. Her gün 45 dakika spor yapmak kan değerlerini yükseltir.) 

• Ö21 – Hayat… en güzel sırdır. (Hayat, en güzel sırdır.) 

• Ö21 – Çinde bir köy üzerinde araştırmalar yapıldı. (Çin’de) 

• Ö27 – Büyük olan adı Ömer, küçük olan ise adı Hasanmış. (Hasan’mış) 

Cezayirli öğrenciler kelimelerin ve büyük harflerin yazımı ile noktalama işaretlerinin kullanımında 
çok fazla hata yapmaktadır. Türk alfabesi ile Arap alfabesinin farklı olması, Türk alfabesindeki ünlü 
harflerin yazımının tam karşılığının Arap alfabesinde olmaması, Arapçada büyük harf-küçük harf 
ayrımının olmaması gibi etkenler öğrencilerin bu hataları yapmalarındaki en önemli etkendir. 

8. Sonuç ve Öneriler 

8.1. Sonuç 

Araştırma kapsamında Cezayir Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümünde 
Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma kâğıtları incelenmiş ve öğrencilerin en çok yaptıkları ses bilgisi, 
biçim bilgisi, söz dizimi, yazım ve noktalama yanlışları tespit edilmiştir. Öğrenciler en çok biçim 



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

295 

 

bilgisi, söz dizimi, yazım ve noktalama yanlışları yaparken ses bilgisinde az da olsa alfabe 
farklılıklarından kaynaklanan hataların olduğu görülmüştür. 

Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensuptur. Arapça ise Hami-Sami dil ailesinin Sami 
dilleri kolundandır. Türkçe ve Arapçanın aynı dil ailesine mensup olmamaları yapısal anlamda da diller 
arasında farklılıkların olmasına neden olmaktadır. Arapçada ses uyumu kuralı bulunmamaktadır. Yine 
Arapçada sesli harflerin yazımında elif (أ), vav (و), ye (ي) harfleri ile harekeler ( ِ , ُ ,  َ ) kullanılmaktadır. 
Bu nedenle öğrenciler ünlü uyumu ve seslerin (a-e, ı-i, o-ö, u-ü) yazımı ile ilgili çok fazla hata 
yapmaktadır. Yine fiillerin ve ek fiillerin çekimi ile iyelik eklerinin yazımında da öğrenciler hata 
yapmaktadır. Fiil çekimi hatalarında özellikle geniş zamanın kullanımı ile ilgili sorunlar görülmektedir. 
Geniş zamanda 13 istisna fiilin (al-, kal-, bil-, gel-, ol-, öl-, bul-, vur-, ver-, var-, gör-, dur- ve san-) 
olmasının bu hataların yapılmasında etkili olduğu düşünülmektedir.  

Vasıta eki (ile), Türk Dil Kurumu sözlüğünde “kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, 
araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz” olarak tanımlanmakta, 
kullanıldığında cümleye birliktelik veya adı geçen vasıta ile gerçekleştirilme anlamı katmakta ya da 
durum ifade etmektedir. “İle” eki Arapçada da bulunmakta, fakat Türkçeden farklı olarak Arapçada 
“-e, -a” yönelme hâli eki vazifesinde kullanılmaktadır. Bu durum öğrencilerin çok az da olsa hata 
yapmalarına neden olmaktadır. 

Hâl eklerinin kullanımı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen tüm öğrencilerin önemli bir sorunudur 
ve her düzeyde öğrenciler hâl eklerinin kullanımı ile ilgili hatalar yapabilmektedir. Ana dili Arapça 
olan öğrenciler de hâl eklerinde hata yapmaktadır. Arapçada hâl ekleri duruma göre ayrı veya bitişik 
yazılmakta ve isimden önce gelmektedir.  

Örnekler: 

Ben okula gittim.  (zehebtu ile elmedrese) - المدرسة  إلىذهبُت      

İstanbul’u çok beğendim. (ucibtu cidden bi-istanbul) - اسطنبول  ب جدا   أُعجبتُ      

Ben odamda ders çalışıyorum. (ena edrusu fi ğurfeti) - غرفتي  في أنا أدرُس    

Ben evden çıktım. (ena haractu min elbeyt) - البيت  من  خرجتُ أنا    

Türkçe öğrenen öğrenciler kendi ana dillerindeki alışkanlıklarını hedef dile uyarlamaya yatkın 
olmakta, kendi dilinde olmayan kuralları hedef dilde benimsemesi ise zaman almaktadır. Hâl eklerinin 
kullanımındaki Arapça ve Türkçe arasındaki farklılıklar öğrencilerin bu kuralı öğrenmesini 
zorlaştırmaktadır.  

Arapçada tıpkı İngilizcede olduğu gibi çokluk eki sayılarla birlikte (beş elmalar, üç öğrenciler vb.) 
kullanılmaktadır. Fakat Türkçede “-ler/-lar” eki tek başına (elmalar, öğrenciler) kullanılmakta, 
isimden önce bir sayı gelmesi hâlinde isme tekrar çokluk eki getirilmemektedir. Bu kullanım (beş elma, 
üç öğrenci) öğrencilere A1 düzeyinde öğretilse de öğrenciler bu konuda çok sık hata yapmaktadır. 

Türkçede kurallı bir cümle oluştururken önce özneye yer verilir, yargı bildiren yüklem ise 
cümlenin sonunda yer alır. “Ne, neyi, kim, kimi, ne zaman, nasıl, niçin” vb. sorulara cevap veren 
nesne ve tümleçler ise özne ile yüklem arasında sıralanmaktadır. Arapçada ise önce özne sonra 
yükleme yer verilmekte, daha sonra nesne ve tümleçler sıralanmaktadır. Benzer bir farklılık 
tamlamaların kurulmasında da yaşanmaktadır. Türkçede önce tamlayan sonra tamlanan gelirken 
Arapçada önce tamlanan sonra tamlayan gelmektedir. Bu durum “Ö30” kodlu öğrencinin yaptığı 
tamlama hatasında kendisini direkt olarak göstermektedir. Nitekim öğrencinin yazma kâğıdında “Azap 
vicdanıyla” şeklinde ifade etmek istediği tamlama Türkçede “Vicdan azabıyla” şeklinde ifade 
edilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin cümle ögelerinin sıralanması ve tamlamaların kurulması ile ilgili 
yaptıkları yanlışlarda diller arasındaki farklılıklar doğrudan etkilidir.  

Öğrencilerin yazım ve noktalama yanlışları incelendiğinde kelimelerin ve büyük harflerin 
yazımında hata yaptıkları, noktalama işaretlerini ise zaman zaman yanlış kullandıkları görülmüştür. 
Kelimelerin yazımındaki yanlışlar alfabe farklılığından kaynaklanmaktadır. Arapçada büyük harf 
kullanımı söz konusu değildir. Bu nedenle öğrencilerin cümle başında ve özel isimlerde kelimenin 
büyük harf ile başlaması gerektiğini kavraması ve uygulaması çok zor olmaktadır. Noktalama işaretleri 
ile ilgili yapılan hatalar incelendiğinde özellikle virgül ve kesme işaretinin kullanımında hatalar 
yapıldığı tespit edilmiştir. 
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Cezayir Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümünde “Türkçe Hazırlık” sınıfı 
yoktur. Öğrenciler lisans düzeyini bitirdiklerinde A2, yüksek lisans düzeyini bitirdiklerinde ise B1 
düzeyi mezunu kabul edilmektedir. Bu düzey Türkolojide yüksek lisans tezi yazacak ve bilim uzmanı 
olacak öğrenciler için yeterli değildir. Nitekim yüksek lisans tezi yazan öğrencilerden çoğu tezini 
tamamlayamamakta, tez yazım sürecinde danışman öğreticiler oldukça zorlanmaktadır. 

Türkoloji Bölümünde lisans düzeyindeki yabancı dil olarak Türkçe öğretimi derslerinde, 
akademisyen ihtiyacı olması nedeniyle, Türkoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam eden 
öğrencilerden destek alınmaktadır. Bu öğrenciler bölümün en başarılı öğrencileri oldukları için Türkçe 
yeterlikleri de iyi düzeydedir. Fakat ders verme tecrübesine sahip olmayan bu kişilerin üniversitede 
kısa süreli görevlendirilmeleri özelde öğrencilerin yazma becerisinin geliştirilmesine genelde ise 
öğretim süreçlerine olumsuz yönde etki etmektedir. 

8.2. Öneriler 

Araştırma sonucunda Cezayirli öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi ve başarılı bir 
şekilde Türkoloji bölümlerinden mezun olmaları için hazırlanan öneriler şu şekildedir: 

• Ana dili Arapça olan sınıflarda öğrencilerin Latin harfleri ile yazılan bir dili bilip bilmemelerine 
bakılmaksızın alfabe öğretimine ve seslerin telaffuzlarının doğru verilmesine dikkat 
edilmelidir. 

• Harflerin doğru kavranması ve yazılması için her düzeyde dikte çalışmaları yapılmalıdır. 

• Zamanlar öğretilirken öğrencilere fiil çekimleri ile ilgili çok fazla örnek verilmeli ve 
öğrencilerin hazırlanacak etkinliklerle kuralı kavraması sağlanmalıdır. 

• En çok kullanılan fiiller özelinde hangi fiilin hangi hâl eki veya ekleri ile birlikte 
kullanılabileceğine dair bir liste hazırlanmalı, A1’den itibaren tüm düzeylerde bu listeden 
yararlanılmalıdır. Öğrenciler listeyi yanlarından ayırmamalı, sınıf içi etkinliklerde bu tablodan 
hareketle etkinlikleri tamamlamalıdır.  

• Çokluk eki, cümle ögelerinin sıralanışı, tamlamalar ve özne yüklem uyumu gibi hususların 
üzerinde özellikle yazma etkinliklerinde durulmalı, bu yapıların kullanım özellikleri 
öğrencilere hatırlatılmalı, yapılacak tekrarlarla öğrenilenlerin akılda kalıcılığı artırılmalıdır. 

• Kelimelerin ve büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlar anında düzeltilmeli, öğrencilerin bu iki 
kuralın uygulanması hususunda duyarlılık kazanması sağlanmalıdır.  

• Noktalama işaretlerinin kullanımı Arapça ile benzerlikler gösterse de noktalı virgül, virgül, 
kesme işareti ve üç noktanın kullanımında dikkat edilmesi gerekenler öğrencilere öğretilmeli, 
yazma çalışmalarında yapılabilecek hatalara vurgu yapılarak öğrencilerin noktalama 
işaretlerini doğru şekilde kullanmaları sağlanmalıdır. 

• Türkoloji bölümlerinin müfredatları incelenmeli, bölümlere “Türkçe hazırlık” sınıfları 
getirilmelidir. Türkçe hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak B2 düzeyini bitiren öğrencilerin 
devam eden yılda lisans derslerine başlamasına izin verilmelidir. Türkçe hazırlık sınıfında iki 
yıl üst üste başarısız olan öğrencilerin bölümle ilişkisi kesilmelidir. 

• Türkoloji Bölümü yüksek lisans mezunu öğrenciler bölümlerde kısa süreli değil; uzun süreli 
görevlendirilmeli, şartları iyileştirilmeli, zamanla tecrübe kazanacak bu akademisyenlerin 
Türkoloji Bölümlerinde söz sahibi olmaları sağlanmalıdır. 
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Türkiye Türkçesi Öğrenen Kırgız Öğrenicilerin Mektup Aracılığıyla 

Uzaktan Öğretim Hakkındaki Görüşleri  

Dr. Sibel BARCIN  

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, sibel.barcin@manas.edu.kg  

Özet: Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde uzaktan öğretime 
geçildi. Hem öğreticilerin hem de öğrenicilerin bu yeni sürece uyum sağlayabilmeleri için üniversitede çeşitli 
çalışmalar yürütüldü. Bu bağlamda uzaktan öğretim komisyonu oluşturuldu. Sürecin sistemli bir şekilde 
ilerleyebilmesi için Google Meet uygulaması üzerinde öğreticilere rehberlik imkânı sunuldu. Bu sayede öğretici, 
öğrenici, öğrenici çevresindeki kişiler bu yeni koşulu daha kolay benimsediler ve çeşitli tecrübeler kazandılar. Bu 
çalışmada, Kırgız öğrenicilerin uzaktan Türkiye Türkçesi derslerine yönelik görüşlerini tespit etmek 
amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
bünyesinde 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 25 Kırgız öğrenici oluşturur. Çalışma, nitel 
araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenmiştir. Bu bağlamda Covid-19 salgını süresince uzaktan 
öğrenim yoluyla Türkiye Türkçesi öğrenen Kırgız öğrenicilerin görüşleri öğrenme-öğretme ortamında yazılan 
mektuplar aracılığıyla veri hâline dönüştürülmüştür. Çalışmada uzaktan öğretimin öğreniciler üzerinde hem 
maddi hem de manevi etkileri olduğu tespit edilmiştir. Öğrenicilerin öğrenme-öğretme ortamındayken internet 
kesintisi, teknolojik aletlerinin yetersiz kalması sebebiyle dersten geri kaldıkları, bu sebeple yeterli düzeyde 
dersten verim alamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu bilgilere ek olarak uzaktan öğretim öğrenicilerin göz sağlığını 
da etkilemiştir. Öğrenicilerin pek çoğu süreç içerisinde göz doktoruna gittiğini dile getirmiştir. Çalışma sonucunda 
uzaktan öğretim sürecinin daha iyi hâle gelebilmesi için öğretim yılının başında öğrenicilere öğrenme-öğretme 
ortamından nasıl daha fazla katkı alacakları üzerine bir seminer verilmesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Covid-19 salgını, Uzaktan öğrenme, Çevrim içi öğrenme, Öğrenici görüşü.  

Views of Kyrgyz Students Learning Turkish on Distance Education 

through Letters  

Abstract: Due to the Covid-19 outbreak, distance education was started at Kyrgyz-Turkish Manas University 
in 2020. Various studies were carried out at the university so that both teachers and students could adapt to this 
new process. In this context, a distance education commission was established. Instructions were provided for 
the Google Meet app so that the process can be continued systematically. This made it easier for teachers and 
students to adapt to new conditions and gain different experiences. The aim of this study was to determine the 
views of Kyrgyz students on Turkish lessons on distance education. The study sample consists of 25 Kyrgyz 
students enrolled in the spring semester of the 2020-2021 academic year at the Faculty of Foreign Languages of 
the Kyrgyz-Turkish Manas University. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the study. 
In this context, the opinions of Kyrgyz students who learned Turkish through distance learning during the Covid-
19 epidemic have been converted into data through letters written in the teaching environment. The study found 
that distance education has both physical and mental impacts on students. It was concluded that the learners 
lagged behind from the lesson due to internet interruption, insufficient technological devices, and therefore they 
could not get enough efficiency from the lesson. In addition to this information, distance learning also affected 
the eye health of learners. Most of the learners stated that they went to ophthalmologists during the process. As 
a result of the study, it was emphasized that a seminar should be given to the learners at the beginning of the 
academic year on how to get more contribution from the learning-teaching environment in order to improve the 
distance education process. 

Keywords: Covid-19 outbreak, Distance education, Online education, View of student.   
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1. Giriş 

Covid-19 sebebiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde 2020 Nisan ayında uzaktan öğretime 
geçilmiş ve 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi uzaktan öğretimle tamamlanmıştır. 2020-2021 
öğretim yılında da uzaktan öğretime devam edilmiştir.  

Pilancı (2015: 265) teknolojinin öğretim ortamını etkilediğini şöyle ifade eder: “Bir dilin 
öğretilmesindeki tüm hedefler bir yana bırakılsa bile dilin insanlar arasında iletişimi sağlamaya, 
kültürleri tanıtmaya ve hoşgörüye katkısı yadsınamaz. Dil öğretiminde etkin yolu bulabilmek için 
eğitimciler ve dilbilimciler yıllardır çalışmaktadır. Gelişen teknoloji, özellikle bilgisayarlar, yaşamın 
her alanını etkilediği gibi dil öğretim alanını da derinden etkilemiş; öğrenmede ortam anlayışını 
tamamen değiştirmiştir.” Ustabulut ve Keskin (2020: 157) ise teknoloji yardımıyla öğretimde yeni 
fırsatlar elde edildiğini ve fırsatların öğretime yansıtılması gerektiğini şu şekilde açıklar: “Bilgisayar 
teknolojisinin her geçen gün yeni iletişim ve görsel olanaklar sunduğu günümüzde bu teknolojik 
olanakların kullanıldığı öğrenme ortamlarının oluşturulması tartışılmaz bir gerçektir.”  

Uzaktan eğitimin dil öğrenenler açısından da önemi büyüktür. Uzaktan eğitim sayesinde daha 
geniş kitlelere ulaşmak mümkündür. Böylece Türkçenin dünya dili olmasına da büyük katkı sağlanmış 
olur. Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Artan bu talebin de karşılanması 
gerekir. Yüz yüze eğitimle bu talepler sınırlı sayıda karşılanabilir; ancak uzaktan eğitim için böyle bir 
sınırdan bahsetmek mümkün değildir (Şen, 2016: 415). Bu bilgilere ek olarak Balaman (2018: 1175) 
uzaktan öğretimin faydalarını şöyle belirtir: “Sanal ortamda öğrenme materyallerindeki yazılı bilgiler, 
ses ve görüntü eş zamanlı olarak öğrenme sürecinde öğrencinin hizmetine sunulabilmektedir. Aynı 
zamanda materyaller öğrencinin dilediği yer ve zamana bağlı olarak tekrar tekrar kullanılabilir. Bu 
süreçte her bir öğrenci kendi öğrenme özelliğine göre materyalleri kullanabilmektedir.”   

Salgının dünyadaki yıkıcı etkisi göz önüne alındığında çocukların ve gençlerin eğitim ihtiyaçlarına 
yanıt vermek çok önemlidir. Covid-19 salgını nedeni ile evden dışarıya çıkamayan, arkadaşları ile bir 
araya gelemedikleri için üzülen öğrenciler, teknolojik ve pedagojik alanda donatılmış öğretmenler 
tarafından yüz yüze eğitim alamamakta, bu durum ailelerini de etkilemektedir (Toprakçı vd. 2021: 
47).  

2. Yöntem  

2.1. Araştırmanın Modeli  

Bu araştırma, nitel araştırma modeline uygun olarak hazırlanmıştır. Nitel araştırma gözlem, 
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların 
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 
araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 41). Çalışma durum çalışması ile 
desenlenmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2018: 289) durum çalışmasını “nasıl ve niçin sorularını temel alan, 
araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak veren araştırma 
yöntemi” olarak tanımlar. Bu araştırmada da Kırgız öğrenicilerin uzaktan Türkiye Türkçesi öğrenimi 
hakkındaki düşünceleri belirlenmiştir.  

2.2. Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmada, Kırgız öğrenicilerin uzaktan Türkiye Türkçesi derslerine yönelik görüşlerini tespit 
etmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın problem cümlesini “Türkiye Türkçesi öğrenen Kırgız 
öğrenicilerin mektup aracılığıyla uzaktan öğretim hakkındaki görüşleri nelerdir?” sorusu 
oluşturmaktadır. Araştırmanın alt problemleri ise aşağıdaki gibidir: 

1. Uzaktan öğretimin yararları nedir?  
2. Uzaktan öğretimin zararları nedir?  
3. Uzaktan öğretim süreci nasıl daha etkili olur?  

2.3. Evren ve Örneklem  

Araştırmaya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 2020-
2021 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 25 Kırgız öğrenici katılmıştır. Öğrenicilerin 23’ü 
kadın, 2’si erkektir ve bölümleri biyolojidir. Öğreniciler 17-19 yaş grubunu oluşturmaktadır.  
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2.4. Veri Toplama Aracı  

Araştırmanın verileri, Türkiye Türkçesi öğrenen Kırgız öğrenicilerin uzaktan öğretim hakkındaki 
görüşlerini ortaya çıkarmak için öğrenme-öğretme ortamında mektup yazma etkinliği aracılığıyla elde 
edilmiştir. Öğreniciler C1 seviyesinde deneyimlerini mektup yardımıyla yazabilirler.  

2.5. Verilerin Toplanması  

Araştırmanın verileri öğreniciler tarafından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin web ara yüz 
üzerine yüklenmiştir. Öğretici, verileri E-Ders Uzaktan Eğitim Portalı’ndan sırayla incelemiştir.  

2.6. Verilerin Analizi  

Araştırmada kullanılan mektup yazma etkinliğinden elde edilen verilerin analizinde betimsel 
analizden yararlanılmıştır. Bu yaklaşıma göre, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara 
göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 239). Sistemden alınan veriler incelendikten 
sonra doğrudan alıntılarla aktarılmış ve yorumlanmıştır. Öğreniciler cinsiyetlere göre kodlanmışlardır.  

3. Bulgular ve Yorum  

Araştırmanın bu bölümünde öğrenicilerin uzaktan Türkiye Türkçesi derslerine yönelik düşünceleri 
değerlendirilmiştir.  

Çoğu öğrenici yüz yüze öğretimin uzaktan öğretimden daha iyi olduğunu şöyle açıklıyor:  

E1 “İnternet kötü çalışabilir.”  
E2 “Üniversite ortamını hiç hissetmiyorum.”  
K5 “Koronavirüs döneminde üniversiteye gidebilmemizin ne kadar önemli olduğunu 
anladık.”  
K6 “Üniversiteye gitseydik ve ders çalışsaydık Türkçeyi daha iyi öğrenirdik. Çünkü Türk 
arkadaş bulmamız ve pratik yapmamız daha kolay olurdu.”  
K7 “Uzaktan öğretime öğretmenler iyi hazırlanmışlar. Kendimi normal dersteymiş gibi 
hissediyorum. Ancak yüz yüze okusak daha iyi olurdu.”  
K8 “Çevre kişiyi etkiliyor. Çevrendeki herkes ders çalışıyorsa sen de ders çalışmak 
istiyorsun. O yüzden yüz yüze öğretim daha iyi diye düşünüyorum.”  
K10 “Uzaktan öğretimi hiç sevmiyorum. Keşke üniversiteye gitseydik de yüz yüze 
oturarak ders yapsaydık.”  
K11 “Ben uzaktan öğretimden hiç hoşlanmadım. Çünkü internet iyi çalışmıyor veya 
elektrik kesiliyor. Köyde yaşayan öğrencilere zor geliyor. Mesela işler çok oluyor. Bu 
yüzden üniversitede okusaydık daha kolay olurdu.”  
K12 “Uzaktan bilgi almak çok güzel ama biraz zormuş.”  
K14 “Türkçe bizim dilimize benzer olsa bile uzaktan öğretim olduğu için zorlandım. Hâlâ 
çok iyi konuşamıyorum. Çünkü benim etrafımda Türkçe bilen insan yok. Dışarıda pratik 
yapamıyorum. Eğer yüz yüze okusaydık şu an çok iyi konuşurdum. Türk arkadaşlarla 
sohbet ederdim.”  
K18 “İnternet ile ilgili sorunlar nedeniyle bilgileri daha kötü algılayabilirsiniz.”  
K19 “Eğer üniversitede olsaydık insanlarla pratik yapardık, Türkçemiz daha da iyileşmiş 
olurdu. Ama uzaktan öğretim sayesinde virüs yayılmıyor. Ailemiz ve yakınlarımız 
güvende oluyor.”  

Yukarıdaki cümlelere bakıldığında öğreniciler için uzaktan öğretimin maddi ve manevi yönden zor 
olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrenicilerin çoğu köyde yaşamaktadır. Bu sebeple 
öğreniciler internet kesintisi durumunda öğrenme ortamında bulunamamaktadır. Bu kapsamda 
öğretici çözüm yolu olarak dersi kaydetmekte ve E-Ders sistemine yüklemektedir. Bu sayede internet 
kesintisi sorunu bir hayli çözülmektedir. Bu bilgilere ek olarak öğrenicilerin pratik yapmanın önemini 
idrak ettikleri fark edilmektedir. Dil öğretiminde hedef dilin öğrenildiği ortam önemlidir. Öğrenicilerin 
üniversite dışında dil girdilerine maruz kalması hedef dili öğrenmede kolaylık sağlar. Ancak 
Kırgızistan’da öğrenme-öğretme ortamının dışında hedef dile maruz kalmak zordur. Yüz yüze öğretim 
zamanında öğreniciler yurtlarda Türk arkadaşları ile pratik yaparak konuşma becerilerini daha da 
geliştirmişlerdir. Ne yazık ki pandemi süreci bu konuşma avantajını öğrenicilerin elinden almıştır.  

K1 “Uzaktan eğitim hiç eğitim almamaya göre iyidir. Eğer uzaktan eğitim olmasaydı 
dünyadaki milyonlarca insan okuyamayacaktı.”  



 

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 
5th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2021)   

 

   

301 

 

K2 “Hocamızla maskeler takıp etkinlik yaptığımızda ders çok eğlenceliydi.”  
E2 “Ailemiz yanımızda. Köyde hava temiz. Şehirdeki hava kirli ve sağlığa çok zarar 
veriyor.”  
K3 “Geçen yıl kolay değildi. Bu yıl bize daha kolay görünüyor. Çünkü biz duruma alıştık 
ama koronavirüs hiçbir yere gitmedi.”  
K9 “İlk başlarda adapte olmak, başkalarına alışmak zordu. Sosyal fobim göz önüne 
alındığında kamerayı açarak mikrofonla konuşmaktan çok utanırdım. Şimdi alıştım. Size 
güveniyorum. Heyecanlanmadan konuşabilirim.”  
K10 “Önceden hiç Türkçe bilmiyordum. İlk hafta benim için çok zordu. Sınıf 
arkadaşlarımı da beğenmedim. Kendimi bambaşka bir dünyadaymışım gibi hissettim. 
Günler hızlı geçti. İyi çalışmaya başladım. Gerçekten herkesin harika bir insan olduğunu 
anladım. En önemlisi hocamızı çok sevdim. Her zaman bize destek olurdu ve inanırdı.”  
K15 “Her ara sınav bitince bütün sınıf üniversiteye gitmeyi hayal ediyorduk. Umudumuz 
sonuna kadar sönmedi. Şimdi ise hazırlık bitiyor. Biz hâlâ evdeyiz ve sınıfla buluşamadık. 
Ancak derslerimiz uzaktan olsa bile güzel zamanlar yaşadık, hepimiz birbirimize alıştık. 
Büyük bir aile gibi olduk. Hocamız ise bizim sadece öğretmenimiz değil annemiz gibi 
oldu.”  
K16 “Eylül ayından beri uzaktan öğretimde beraber okuyoruz. Biz başkaları gibi öğrenci 
olarak üniversiteye gidemedik, birbirimizi göremedik, üniversitede buluşup birbirimizle 
sohbet edemedik. Ama birbirimizden uzakta olsak bile arkadaş olduk. Öğretmenim 
sayesinde Türkçeyi sevdim ve bütün kalbimle öğrenmeye çalıştım. Şu anda Türkçe 
konuşabiliyorum ve çok mutluyum.”  
K20 “Bence internet üzerinden eğitim almak da güzel. Mesela üniversiteye gitmek için 
zaman harcanıyor ama biz hiçbir yere gitmiyoruz. Utangaç öğrenciler derslere aktif 
olarak katılabilir. Öğrenciler evde otururken kendilerini geliştirebilir.”  

Yukarıdaki cümleler kapsamında bazı öğrenicilerin uzaktan öğretimi sevdiği söylenebilir. 
Öğrenicilere öğrenme fırsatı verdiği için bunu fark eden öğreniciler için iyi bir imkândır. Ancak 
pandemi sürecinin bitiş süresi bilinmediği için öğrenicilerde umutsuzluk duygusu oluştuğu 
görülmektedir. Bu sebeple öğrenicileri içsel olarak güdülemekte fayda vardır.  

K1 “Bazılarımız ile ders dışında hiç konuşmadık.”  
K2 “Yeterince iletişim kuramamak uzaktan öğretimin eksi yanıdır.”  
E2 “Arkadaşlarımızla iyi tanışamadık.”  
K22 “Her zaman evde oturduğumuz için tembel olmaya başladık.”  
K8 “Yüz yüze öğretimde arkadaşlarını daha iyi tanıyabilirsin.”  
K11 “Öğrenci yalan söyleyerek derse gelmeyebiliyor.”  
K13 “Bence evde oturarak ders çalışmak çok zor.”  
K17 “Uzaktan öğretim olduğu için çok güzel şeyleri kaçırdık. Mesela sınıf 
arkadaşlarımızla yüz yüze tanışsaydık birbirimizi daha iyi tanırdık.”  

Yukarıdaki cümlelere bakıldığında öğrenicilerin sınıf arkadaşlarıyla derin bağ kuramadıkları için 
üzüldükleri söylenebilir. Dil öğretiminin amaçlarından biri iletişim kurabilmektir. Uzaktan öğretim 
sürecinde öğrenme ortamında öğreniciler sadece bedenlerinin üst kısmını görmektedirler. Bu sebeple 
bağ kurarken beden dili bakımından öğreniciler zorlanmaktadırlar. Uzaktan öğretimin aksine yüz yüze 
öğretimde iletişim, öğrenicinin üniversite kapısından içeri girmesiyle başlar. Öğrenme-öğretme 
ortamında öğreticinin göz teması kurmasıyla iletişim daha kolay kurulabilir.  

K3 “Bilgisayarlara ve cep telefonlarına daha da bağımlıyız. Söylemeye gerek yok ama bu 
durum gözlerimizi etkiledi.”  
K5 “Çevrim içi öğretim yüzünden gözlerimiz ağrıdı. Alışmak bana çok zor geldi. 
Birbirimizi 2-3 ay sonra iyice tanıdık.”  
E1 “Telefona çok baktığımızda gözümüze çok zarar verir.”  
K17 “Uzaktan öğretimin zararları çoktur. Göz hastalığı başladı, internet bağımlılığı 
arttı.”  
K19 “Uzaktan eğitim almak gözlerimiz için zararlıymış. Sürekli telefon elimizde oluyor. 
Okuma metinlerinin yazıları küçük olduğu için gözlerim ağrıyor.”  

Yukarıdaki cümleler çerçevesinde uzaktan öğretim sürecinin insan sağlığı bakımından zararlı 
yönleri olduğu söylenebilir. Öğreticinin gözlemlerine göre öğretim yılı içerisinde öğreniciler göz 
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doktoruna gitmekteler ve göz sağlıkları için çeşitli yollar aramaktalardır. Örnek olarak ders saati 
dışında telefonu daha az kullanmak gösterilebilir.  

E1 “Dolmuşa, otobüse para harcamıyoruz.”  
K3 “Kameraları açmadığımızda okuldaki gibi kontrol edilme duygusu yok. Örneğin 
kâğıdım kırışabilir. Ama bunun için kimse beni suçlamıyor.”  
K6 “Uzaktan öğretimin en iyi tarafı ailemin yanında olmaktı. Eğer uzaktan öğretim 
olmasaydı ailemi özleyecektim diye düşünüyorum.”  
K11 “Uzaktan öğretimde ebeveynlerimiz bizim için para harcamıyor.”  
K18 “Çevrim içi öğrenmenin iyi yanı, bir eğitim kurumuna gitmenize gerek olmamasıdır. 
Yol için para ve zaman harcamanıza gerek yok.”  
K21 “Uzaktan öğretimin kolaylığı hocamızın dersi kaydetmesidir. Eğer derse o gün 
katılamazsak daha sonra izleyebiliriz. İstediğimiz yerde kaydı durdurabiliriz.”  

Yukarıdaki cümlelere bakıldığında öğreniciler için uzaktan öğretimin ekonomik yönden 
kolaylaştırıcı olduğu söylenebilir. Uzaktan öğretim için bir iletişim aracı ve internetin olması 
yeterlidir. Ancak telefonun şarjı bitmesi durumunda öğrenici işlenen konulardan geri kalabilir. Bu 
bilgilere ek olarak bir öğrenici kamerası kapalı olduğunda kendini daha rahat hissetmektedir. Bunun 
sebebi olarak kontrol edilememesini göstermektedir. Fakat kamera kapalı olduğunda etkileşim 
kurulamamaktadır. Öğretici için bu durumu aşmak zor bir süreçtir.  

K12 “Ben aslında köyde yaşıyordum. Orada internetim iyi çalışmadı. Çok zorlandım. 
Hocam ders anlatırken internet yüzünden dersten düşüyordum. Ben derse girdiğimde ders 
bitiyordu. Bu sebeple şehre geldim. Şehirde internet iyiydi ama ben iyi değildim. Ailemi 
çok özlüyordum. Uzaktan öğretim bana vakit kaybetmemeyi, ailenin kıymetini öğretti. 
Hayatı daha iyi anlattı.”  

Yukarıdaki cümlelerden anlaşıldığı gibi bir öğrenicinin uzaktan öğretimde yaşadığı sıkıntılara iyi 
yönden bakabilmesi, on sekiz yaşında hayata karşı daha güçlü tavır sergilemesi geleceğe güvenin 
devam ettiğini gösterir. Pandemi sürecinin herkese belirli dersler verdiği görülmektedir.  

4. Sonuç ve Tartışma  

Uzaktan Türkiye Türkçesi dersinin çalışmaya katılan öğreniciler için olumlu ve olumsuz yönleri 
bulunmaktadır. Türkiye Türkçesi derslerine memleketten katılım sağlanması; otobüs, dolmuş gibi 
ulaşım araçlarına ödeme yapılmadığı için giderlerin daha az olması; dönem kaybedilmemesi uzaktan 
öğretimin olumlu yönleri olarak gösterilirken göz sağlığı sorunları; konsantrasyon eksikliği; yüz yüze 
öğretime göre etkileşimin daha az olması uzaktan öğretimin olumsuz yönleri olarak belirtilebilir.  

Öğrenicilerin Covid-19 önlemleri sebebiyle uzaktan Türkiye Türkçesi dersi almalarının önemini 
fark ettikleri ama yüz yüze öğretimle öğrenmenin hep hayalini kurdukları söylenebilir. Yani öğreniciler 
için uzaktan Türkiye Türkçesi öğrenmenin zor olduğu sonucuna varılabilir.  

Öğrenicilerin Türkiye Türkçesi dersini ikametgâhlarında almaları nedeniyle kimi zaman aile 
hayatında zorluklar çıkabiliyor. Öğrenici ders sırasındayken ebeveyni yardıma çağırabiliyor, küçük 
kardeşi yanına gelebiliyor.  

Sonuç olarak uzaktan öğretim sürecinin daha iyi hâle gelebilmesi için öğretim yılının başında 
öğrenicilere öğrenme-öğretme ortamından nasıl daha fazla katkı alabilmeleri üzerine bir seminer 
verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.  
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Özet: Bu çalışma Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin Türkçeye ne derece maruz kaldıklarını 
araştırmaktadır. Bu kapsamda tekil tarama modeli kullanılan araştırmada çalışmanın örneklemini İstanbul Aydın 
Üniversitesi Aydın TÖMER’de Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan Türkçe öğrenen 74 erkek 68 kadın olmak üzere 
toplam 142 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 122’si Türkiye’den; 20’si ise 20 farklı ülkeden araştırmaya 
katılmışlardır. 

Veri toplama aracı olarak Çobanoğlu Aktan ve İnan (2020)‘ın geliştirdiği “Türkçeye Maruz Kalma Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik bilgilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından eklenen 
8 maddelik bir bölüm bulunmaktadır. Betimsel istatistik ile analiz edilen verilerden elde edilen sonuçlara göre 
öğrencilerin konuşmaya çoğunlukla sınıf ortamı içerisinde maruz kaldıkları; günlük hayatta e-mail, sms ve 
whatsapp gibi yazışmalarda Türkçeyi bazen kullandıkları; internet üzerinden ya da çeşitli dergi, gazete, kitap 
ve karikatür okumadıkları fakat yarısından fazlasının Türkçe şarkı dinleyip, Türkçe dizi ve film izledikleri; 
Türkçe oyun oynamadıkları; bilgisayar programları kullanmadıkları sonucuna ulaşılırken ayrıca Türkçe 
tablet/telefon uygulamaları kullandıkları ve sosyal medya sayfalarını takip ettikleri saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Dile maruz kalma, Türkçeye maruz kalma, Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe. 

 

Turkish Language Exposure of International Students Learning 

Turkish 

Abstract: This study explores the degree of Turkish language exposure of international students learning 
Turkish. In this context, in the research using single screening model, the sample of the study consists of 142 
students, 74 males and 68 females, who learn Turkish with distance education at Istanbul Aydın University, 
Aydın TÖMER (Turkish Language Teaching, Application and Research Centre) due to the Covid-19 pandemic. 122 
of the students were from Turkey and 20 of them participated in the research from 20 different countries.  

The "Turkish Language Exposure Scale" developed by Çobanoğlu Aktan and İnan (2020) was used as the 
data collection tool. In addition, there is an 8-item section added by the researchers to collect demographic 
information of the participants. According to the results obtained from the data analyzed with descriptive 
statistics, it was concluded that the students were exposed to speaking mostly in the classroom environment; 
they sometimes used Turkish in their daily correspondence such as e-mail, SMS and Whatsapp; they did not 
read various magazines, newspapers, books and cartoons over the internet or in written form, but more than 
half of them listened to Turkish songs and watched TV series and movies in Turkish; they did not play Turkish 
games; and they did not use Turkish computer programs. In addition, it was determined that they used Turkish 
tablet/phone applications and followed social media pages. 

Keywords: Exposure to language, Exposure to Turkish, Teaching Turkish, Turkish as a foreign language. 
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1. Giriş 

Sistematik bir yapı olan dil, bireylerin birbirleri ile iletişim kurmasını sağlarken aynı zamanda 
duygularını, düşüncelerini, görüşlerini ve ideallerini de ifade etmesine olanak tanımaktadır. Bebeklik 
döneminde anne karnında başlayan dil edinimi doğumdan sonra doğal yollarla sürecine devam ederek 
bireyde ana dili kavramının edinilmesini sağlamaktadır. Birey ana dilini herhangi bir eğitim ile 
öğrenmez aksine yaşadığı sosyal çevre ile kültür, bulunduğu ortam, iletişim kurduğu kişiler ana dili 
ediniminde önemli unsurlardır. Davranışsal kurama göre de edinim; taklit, sürekli tekrar ile 
güçlendirme, pratik yapma ve doğru alışkanlıklar sayesinde gerçekleşir (Güvendir ve Yıldız, 2014).  

İkinci dil edinimi de bu kapsamda benzer özellikler göstermektedir. İkinci dil edinimi için dil 
bilgisi kurallarına ihtiyaç olmadığını vurgulayan Krashen (1981), bireyin bebeklik dönemindeki gibi 
sessiz bir dönem içinde dile maruz kalmaması ve anlamlı iletiler ile beraber zaman geçirmemesiyle 
birlikte yeteri kadar okumayan ve dinlemeyen kişinin ikinci dil ediniminde zorlanacağını ifade 
etmektedir. Bu bağlamda ana dili edinimi ile ikinci dil edinimi benzerlikler gösterse de aralarındaki 
farkı Bialystok ve Hakuta (1994) boşlukta uçarak yerçekimi ile yere düşen bir tüy ile uçaktan düşen 
rüzgârın, nemin ve sürtünme hızının etkisiyle yere düşen bir tüyün farklı süreçleri yaşadıkları örneği 
üzerinden anlatmıştır. Boşluktan düşen tüy ana dili edinimine rüzgârdan düşen tüy ise ikinci dil 
edinimine benzetilerek ikinci dil edinilmesinin ana dile kıyasla daha zor olduğu öne çıkarılmıştır.    

Al Zoubi (2018) ‘ye göre hedef dile maruz kalmak, bireylerin öğrenmeye çalıştıkları hedef dile ait 
çeşitli ilişkilere ve farklı konuşurlara sahip oldukları temas olarak tanımlanmaktadır. İkinci dil edinimi 
için bireylerin hedef dile daha fazla maruz kalmaları ve bu dili kullanmaya çalışmaları gerekmektedir. 
Günlük yaşam içerisinde dilin iletişimsel işlevi ne derece kullanılırsa dilin gelişimi de doğru orantıda 
artmaktadır. Bireylerin dile maruz kalmaları için öğretmenlerin sınıf içi etkinlikler dışında sınıf dışı 
etkinlikler ve görevler vermesi maruz kalmayı artırarak öğrenciyi geliştirmektedir. Benson (2001)’ın 
da sınıf dışı dile maruz kalma terimini sınıf dışında doğal öğrenmeyi içeren her tür öğrenme olarak 
tanımlamasından hareketle öğretmenlerin verdiği görevler dışında yine öğrencilerin de hedef dile ait 
film izlemeleri, sosyal medyayı takip etmeleri, ana dili konuşurları ile iletişim kurmaları, müzik 
dinlemeleri çeşitli matbulardan veya internet üzerinden gazete, dergi veya kitap okumaları da aynı 
oranda bu gelişmeyi etkilemektedir.  

Bu çalışmanın amacı da Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçeye ne derece maruz kaldıklarını 
saptamaktır. Öğrencilerin ders içi ve ders dışı faaliyetlerinden hareketle günlük yaşamları içinde 
Türkçenin yerinin ne olduğu ölçülmeye çalışılmıştır. Birçok araştırmacının da (Al Zoubi, 2018; De 
Wilde, Brysbaert ve Eyckmans, 2019; Domingo, 2020; Gamez, 2015; Haryanto, Sulistiyo, Fransiska ve 
Yose, 2019; Kurt ve Çakmakçı, 2020) çalışmalarında yer verdiği gibi müzik dinleme, sosyal medyayı 
takip etme, film-dizi izleme, internetten veya çeşitli matbulardan gazete, dergi, kitap okuma, şarkı 
dinleme, bilgisayar programları kullanma vb. gibi etkinlikler ile öğrencilerin Türkçeye maruz kalma 
durumları incelenmiştir.  

1.1. Problem Cümlesi 

Araştırmanın problem cümlesini “Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçeye maruz 
kalma durumları nedir?” sorusu oluşturmaktadır. Bu ana tema etrafında şekillenen aşağıdaki alt 
problemlere cevap aranmıştır:  

1.2. Alt Problemler:  

1. Öğrencilerin Türkçe konuşmaya maruz kalma durumları nedir? 
2. Öğrencilerin Türkçe yazmaya maruz kalma durumları nedir? 
3. Öğrencilerin Türkçe okumaya maruz kalma durumları nedir? 
4. Öğrencilerin Türkçe dinleme ve izlemeye maruz kalma durumları nedir? 
5. Öğrencilerin Türkçe bilgisayar ve uygulama kullanımına maruz kalma durumları nedir? 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada amacı evren ile ilgili genel bir kanıya varmak, evrenin tümü veya evrenden alınacak 
örneklemle çalışılan genel tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Tekil tarama 
modelleri yapılan araştırmaya ait değişkenlerin tek tek betimlenmesidir (Karasar, 2015). Tarama 
modeli kullanılan araştırmalarda elde edilen verilerin neden kaynaklandığına bakılmadan örneklem 
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üzerinde nasıl bir dağılım gösterdiğine odaklanılır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 
Demirel, 2020). Bu bağlamda bu araştırma da Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçeye 
maruz kalma durumlarını araştırmaktadır. Alınan örneklem üzerinde Türkçe konuşma, yazma, okuma, 
dinleme-izleme ve bilgisayar ve uygulama kullanma verilerinin nasıl bir dağılım gösterdiği 
incelenmiştir. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER’de Türkçe öğretimi gören yabancı 
uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Uzaktan eğitimle Türkçe öğrenen 235 kişilik evrenden gönüllülük 
esasına dayalı olarak 74 erkek 68 kadın olmak üzere toplam 142 örneklem alınmıştır.  

 

Şekil 1: Örnekleme ait ülke durumları 

Şekil 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin 21 farklı ülkeden geldikleri tespit 
edilmiştir. En çok katılımcının Orta Doğu ülkeleri olan Filistin (26), İran (24), Suriye (18), Ürdün (17) 
ve Afganistan (10)’ın olduğu görülmektedir. Diğer maddesindeki 4 öğrenci ülkelerine ait bilgi 
yazmadıkları için tabloya “Diğer” olarak eklenmiştir. 

 

Şekil 2: Örnekleme ait ana dili durumları 
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Katılımcıların konuştukları ana dilin yoğunluğuna bakılacak olursa Arapça ve Farsçanın ilk iki sırayı 
aldığı saptanmıştır. Şekil 1’e göre katılımcıların çoğunun Orta Doğu ülkelerinden geldikleri göz önünde 
bulundurulursa ana dilin de Arapça ve Farsçanın yoğunlukta olması iki şeklin birbirini doğru orantıda 
tamamladığı tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin uzaktan eğitim derslerine katıldıkları ülke durumu 

 Türkiye Yurt dışı 

Derslere nereden katılıyorsunuz? %85,9 %14,1 

Uzaktan eğitim ile Türkçe öğrenen öğrencilerin %85,9’u Türkiye’den derslere katılırken %14,1’inin 
Türkiye dışından derslere katıldığı görülmektedir. Uzaktan eğitim ile ders yapılmasına rağmen 
öğrencilerin çoğu Türkiye’ye gelip buradan katılmayı tercih etmişlerdir. 

Tablo 2. Öğrencilerin kimle yaşadığı durumu 

 Aile Arkadaş Yalnız 

Kimle yaşıyorsunuz? %45,8 %21,1 %33,1 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin çoğunun aile (%45,8) ile birlikte ya da yalnız (%33,1) 
yaşadıkları saptanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin Türkçeye ev ortamında fazla maruz kalamadıkları 
söylenebilir. Türk arkadaşlarının olup olmama durumuna bakıldığında ise yine öğrencilerin %52,8’inin 
Türk arkadaşı olmadığı tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Öğrencilerin Türk arkadaşlarının olup olmama durumu 

 Evet Hayır 

Türk arkadaşınız var mı? %52,8 %47,2 

Katılımcıların Türkiye’de yaşama süreleri ve Türkçe seviyelerine ait durumu ise aşağıdaki tablolar 
göstermektedir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Türkiye’de yaşama süreleri 

Türkiye’de yaşamıyorum 1 yıldan az 1-2 yıl 2-3 yıl 3 yıldan fazla 

%15,5 %34,5 %29,6 %7,7 %12,7 

Tablo 4’e göre öğrencilerin çoğu (%34,5) Türkiye’de 1 yıldan az bir süre içerisinde 
yaşamaktadırlar. %29,6’sı 1-2 yıl, %7,7’si 2-3 yıl ve %12,7’si ise 3 yıldan fazla bir süredir Türkiye’de 
yaşamaktadır. %15,5’lik bir bölümün ise Türkiye’de yaşamadığı saptanmıştır. 

Tablo 5. Öğrencilerin Türkçe seviyeleri 

A1 A2 B1 B2 C1 

%34,5 %35,9 %12,7 %7 %9,9 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %34,5’i A1, %35,9’u A2, %12,7’si B1, %7’si B2 ve %9,9’u C1 
seviyesindedir. Tabloya göre yoğunluğun A1 ve A2 seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Çobanoğlu Aktan ve İnan (2020) ‘ın geliştirdiği “Türkçeye Maruz Kalma 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik bilgilerini toplamak amacıyla araştırmacılar 
tarafından eklenen 8 maddelik bir bölüm bulunmaktadır. 17 maddeden oluşan Türkçeye Maruz Kalma 
Ölçeği Google Formlar aracılığı ile internet ortamına aktarılmış ve Aydın TÖMER’de çalışan okutmanlar 
vasıtası ile de öğrencilere ulaştırılmıştır.  

2.4. Veri Analizi 

Elde edilen veriler betimsel istatistik tekniği ile analiz edilmiştir. Betimsel istatistik tekniği 
ortalama, medyan, mod, standart sapma, varyans, frekans, oran ve yüzde gibi değerlerin kullanıldığı 
tekniktir (Karasar, 2015). Bu kapsamda araştırmada da Google Formdan toplanan veriler yine Google 
Form üzerinden hesaplanan yüzde, frekans değerleri ile incelenmiştir.  

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik 

Karasar’a (2015) göre güvenirlik, ölçülmek istenen maddenin rastlantısal yanılgılardan 
temizlenmiş olarak her ölçümde aynı sonuçların alınmasıdır. Çobanoğlu Aktan ve İnan (2020) ‘ın 
geliştirmiş oldukları “Türkçeye Maruz Kalma Ölçeği”nin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.870 
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olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu değerin 1.00’e yaklaştıkça güvenirliğin yüksek olması 
sebebiyle bu ölçek de güvenilir olarak saptanmıştır. 

3. Bulgular ve Yorum 

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçeye ne derece maruz kaldıkları temalar 
halinde bu bölümde incelenmiş ve yorumlanmıştır. 

1. Öğrencilerin Türkçe konuşmaya maruz kalmasına ait bulgular 

Öğrencilerin arkadaşları arasında ve evde/yurtta Türkçe konuşmaya maruz kalmalarına ilişkin 
bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Türkçe konuşmaya maruz kalma durumu 

 1 2 3 4 5 

Arkadaşlarım sınıf dışında Türkçe 
konuşur. 

%21,6 %10,8 %42,4 %15,1 %10,1 

Evde/yurtta Türkçe konuşulur. %12,9 %16,5 %32,4 %24,5 %13,7 

Sınıf arkadaşlarım Türkçe konuşur. %50,4 %21,6 %17,3 %5,8 %5 

1:her zaman 2:genellikle 3:bazen 4:nadiren 5:hiçbir zaman 

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin %42,4’ünün arkadaşlarının sınıf dışında bazen Türkçe 
konuştukları yine %32,4’ünün evde veya yurtta bazen Türkçe konuşmaya maruz kaldıkları tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin arkadaşlarının ve ev/yurt ortamının Türkçe konuşma durumları ortalama 
olarak saptanırken sınıf arkadaşlarının Türkçe konuşma durumu ise %50,4 her zaman olarak tespit 
edilmiştir. Bu duruma sınıf içerisinde hedef dilin Türkçe olması ve ortak dil olarak da Türkçenin 
kullanılmaya çalışılması gösterilebilir. 

2. Öğrencilerin Türkçe yazmaya maruz kalmasına ait bulgular 

Tablo 7. Öğrencilerin Türkçe yazmaya maruz kalma durumu 

 1 2 3 4 5 

Türkçe mesajlaşırım (e-mail, sms, 
whatsapp vb.). 

%23,6 %24,3 %40 %10,7 %1,4 

1:her zaman 2:genellikle 3:bazen 4:nadiren 5:hiçbir zaman 

Türkçe öğrenen öğrencilerin %40’ının bazen e-mail, sms ve whatsapp gibi yazışma programlarını 
kullanırken Türkçeye başvurdukları saptanmıştır.  

3. Öğrencilerin Türkçe okumaya maruz kalmasına ait bulgular 

Bu temada öğrencilerin Türkçe dergi, gazete, kitap, karikatür ve web sayfası okuma durumlarına 
ait bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 8. Öğrencilerin Türkçe okumaya maruz kalma durumu 

 1 2 3 4 5 

İnternette Türkçe web sayfaları 
okurum. 

%23,6 %17,9 %31,4 %14,3 %12,9 

Türkçe dergi-gazete okurum. %9,3 %10 %18,6 %17,1 %45 

Türkçe kitap okurum. %15 %10 %28,6 %22,9 %23,6 

Türkçe karikatür okurum. %6,4 %9,3 %22,9 %17,1 %44,3 

1:her zaman 2:genellikle 3:bazen 4:nadiren 5:hiçbir zaman 

Tablo 8’e göre öğrencilerin %31,4’ünün internetten bazen Türkçe web sayfalarını okuduğu, 
%45’inin hiçbir zaman Türkçe dergi veya gazete okumadığı, %28,6’sının bazen Türkçe kitap okuduğu 
ve %44,3’ünün hiçbir zaman Türkçe karikatür okumadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin 
Türkçeye okuma anlamındaki maruz kalma durumlarının zayıf olduğu söylenebilir. 

4. Öğrencilerin Türkçe dinleme ve izlemeye maruz kalmasına ait bulgular 

Türkçe dinleme ve izleme teması altında öğrencilerin Türkçe şarkı dinleme ile Türkçe dizi, film, 
televizyon programı ve youtube videosu izleme durumları incelenmiştir. 
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Tablo 9. Öğrencilerin Türkçe dinleme ve izlemeye maruz kalma durumu 

 1 2 3 4 5 

Türkçe şarkı dinlerim. %58,9 %19,9 %14,9 %5 %1,4 

Türkçe dizi izlerim. %51,8 %21,3 %20,6 %4,3 %2,1 

Türkçe film izlerim. %35,5 %21,3 %22 %14,9 %6,3 

Türkçe televizyon programı izlerim. %19,7 %15,5 %21,8 %23,2 %19,7 

Türkçe youtube videoları izlerim. %24,6 %18,3 %27,5 %17,6 %12 

1:her zaman 2:genellikle 3:bazen 4:nadiren 5:hiçbir zaman 

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin çoğunun her zaman Türkçe şarkılar dinledikleri 
(%58,9),Türkçe dizi (%51,8) ve film (%35,5) izledikleri tespit edilirken bazen de Türkçe televizyon 
programı ve youtube videoları izledikleri saptanmıştır.  

5. Öğrencilerin bilgisayar ve uygulama kullanımına maruz kalmalarına ait bulgular 

Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe bilgisayar programı kullanma ile tablet bilgisayar veya 
telefondan Türkçe oyun oynama ve uygulama kullanmalarına ait bulgular Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10. Öğrencilerin Türkçe bilgisayar ve uygulama kullanımına maruz kalma durumu 

 1 2 3 4 5 

Türkçe oyun oynarım (bilgisayar-
telefon-tablette). 

%14,1 %12 %23,2 %14,8 %35,9 

Türkçe bilgisayar programı kullanırım. %14,1 %18,3 %16,2 %18,3 %33,1 

Türkçe tablet/telefon uygulaması 
kullanırım. 

%26,1 %18,3 %16,2 %15,5 %23,9 

Türkçe sosyal medya sayfalarını takip 
ederim. 

%40,8 %23,2 %23,9 %7,7 %4,2 

1:her zaman 2:genellikle 3:bazen 4:nadiren 5:hiçbir zaman 

Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin çoğunun bilgisayar, tablet ya da telefondan Türkçe oyun 
oynamadıkları (%35,9), Türkçe bilgisayar programları kullanmadıkları (%33,1) saptanmıştır. Fakat 
telefon veya tablet üzerinden öğrencilerin her zaman Türkçe uygulama kullandığı (%26,1) ve sosyal 
medya sayfalarını takip ettikleri (%40,8) tespit edilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin günlük yaşamda 
daha sık kullandıkları telefonlarını/tabletlerini Türkçe öğrenme amaçlı da kullandıkları söylenebilir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçeye maruz kalma durumları konuşma, 
yazma, dinleme-izleme, okuma, bilgisayar ve uygulama kullanma durumları olarak beş tema altında 
incelenmiştir. Elde edilen verilere göre öğrencilerin konuşmaya çoğunlukla sınıf ortamı içerisinde 
maruz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ev ortamında öğrencilerin %78,9’unun aileleri ile ya da yalnız 
kaldıkları ve %52,8’inin Türk arkadaşı olmaması göz önünde bulundurulursa Türkçe konuşmaya maruz 
kalma derecelerinin az olması beklenen bir sonuç olarak belirtilebilir. Ünal, Taşkaya ve Ersoy’un 
(2018) araştırmasında da Türkçe öğrenen Suriyeli göçmenlerin günlük yaşamda Türkçe konuşurken 
zorlandıkları için çözüm olarak Türkçe dizi, film izlemeye ve Türk arkadaş edinmeye çalıştıkları tespit 
edilmiştir. Bu bağlamda konuşma becerisinin geliştirilebilmesi için hedef dile ait konuşurlar ile 
iletişime geçmenin önemi vurgulanmaktadır. 

Günlük hayatta öğrencilerin e-mail, sms ve whatsapp gibi yazışmalarda Türkçeyi bazen 
kullandıkları saptanmıştır. Bu durum içinde öğrencilerin çoğunluğunun Türk arkadaşı olmaması ve 
uzaktan öğretim kapsamında ders işledikleri için sınıf arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirememeleri 
sebebiyle hedef dilde olan yazışmaların tekdüzeliğe düştüğü söylenebilir. Kurt ve Çakmakçı (2020)’nın 
araştırması incelendiğinde ise yabancı öğrencilerin cep telefonlarına gelen kısa mesajlar nedeniyle 
Türkçeye daha fazla maruz kaldığı tespit edilerek bu çalışmayla farklılık göstermiştir. 

Ulaşılan sonuçlardan bir diğeri de Maden ve Dinçel (2017)‘in çalışmasının aksine öğrencilerin 
Türkçe okumalarının zayıf olmasıdır. Türkçe öğrenen öğrencilerin ne internet üzerinden ne de çeşitli 
matbulardan dergi, gazete, kitap ve karikatür okumadıkları elde edilmiştir. Maden ve Dinçel (2017)‘in 
araştırmasına göre ise yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin okuma alışkanlığının olduğu 
yönünde bir sonuca ulaşılmıştır. Bu kapsamda öğrencilere Türkçe okumanın sevdirilmesi için görev 
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öğretmenlere düşmektedir. Okuma eğlenceli hale getirilmeli ve ders içinde değil ders dışında da 
öğrenciye sorumluluk verilmelidir. 

Okuma sonuçlarının aksine öğrencilerin çoğunun dinleme ve izlemeye maruz kaldığı tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin yarısından fazlası Türkçe şarkı dinleyip, Türkçe dizi ve film izlemektedir. 
Domingo (2020) İngilizceye maruz kalan öğrenciler ile ilgili yaptığı araştırmada öğrencilerin film, dizi, 
web sayfaları, televizyon programları vb. gibi araçlarla İngilizceye maruz kaldıklarını tespit 
etmişlerdir. Haryanto, Sulistiyo, Fransiska, Yose (2019) ‘nun araştırmaları da Endonezyalı öğrencilerin 
dijital medya araçları ile İngilizceye maruz kaldıkları sonucuna ulaşmıştır. Bu anlamda Haryanto vd. 
ile Domingo’nun araştırması bu çalışmayla benzerlik göstermektedir. 

Son olarak öğrencilerin Türkçe bilgisayar ve uygulama kullanma durumları incelendiğinde Türkçe 
oyun oynamadıkları, bilgisayar programları kullanmadıkları sonucuna ulaşılırken Türkçe tablet/telefon 
uygulamaları kullandıkları ve sosyal medya sayfalarını takip ettikleri saptanmıştır. Al Zoubi 2018’de 
yaptığı araştırmada yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin sosyal medyayı İngilizce olarak 
kullandıkları ve bu şekilde İngilizceye maruz kaldıkları sonucunu elde etmesi bu çalışmanın sosyal 
medya kullanımı ile benzerdir.  

Sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda öneriler aşağıdaki gibidir: 

• Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türk arkadaş edinebilmeleri için kurum içi Türk 

öğrenci ve yabancı öğrenci buluşturma günleri veya kulüpleri düzenlenebilir, 

• Öğrencilerin yazma anlamında günlük yaşamda çok kullandıkları whatsapp, e-posta vb. 

uygulamalar üzerinden konuşturulmaları sağlanabilir veya öğretmenlerin kurduğu gruplar ile 

etkinlikler düzenlenebilir aynı zamanda yazma ödevleri e-posta aracılığı ile toplanıp 

öğrencilere tekrar e*posta üzerinden geri dönüt verilerek yazma becerileri canlı tutulabilir, 

• Türkçe okuma alışkanlığı kazandırmak için ders içerisinde seviyeye uygun eserler, günlük 

gazete haberleri, öğrencilerin ilgilerine göre dergi metinleri sınıf içi etkinliklerde kullanılabilir 

veya öğrencilere ödev olarak verilebilir, 

• Türkçe şarkı dinleyen ve film-dizi izleyen öğrencilerin bu alışkanlıklarını kaybetmemesi için 

öğretmenler tarafından ortak seviyelerle sineme günleri yapılabilir ve film bittikten sonra film 

hakkında öğrencilerden olumlu olumsuz yorumlar alınarak aynı zamanda konuşma becerisi ile 

ilgili etkinlik de yapılabilir, 

• Sosyal medyada öğrenciler için faydalı hesaplar öğretmenler tarafından bir araya getirilerek 

öğrencilere sunulabilir ve yine sosyal medya üzerinden açılacak Türkçe grupları ile 

öğrencilerin Türkçeyi etkin kullanmaları sağlanabilir. 
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Vilnius Üniversitesinde Okutulan Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki 

Etkinliklerin Biçim, İçerik ve Dil Kullanımı Açılarından 

Değerlendirilmesi 

 
Doç. Dr. Galina Mişkiniene 

Vilnius Üniversitesi, galina.miskiniene@flf.vu.lt, Litvanya 

Özet: Litvanya’da Türkçe öğrenmek isteyenler Vilnius’ta, Kaunas’ta veya Klaipeda’daki Türk dili 
kurslarından herhangi birine katılabilirler. Fakat derin bir bilgiye sahip olmak, Türk dili yanında Türk edebiyatını, 
tarihini ve kültürünü öğrenmek isteyenler Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesindeki ve Felsefe Fakültesindeki iki 
programdan birini seçebilirler. Bunlardan ilki, Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesinde 2001 yılında açılan ‘Litvan 
Filoloji ve Yabancı Diller (Türkçe)’ programı olup bu sene 20. yıldönümü kutlanmaktadır. Vilnius Üniversitesi 
Felsefe Fakültesi Doğu Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan ‘Asya Araştırmaları - Türkoloji’ adlı program ise 
2008 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Litvanya’da Türkçe öğretimi faaliyetlerinin başlangıcından 2014 
yılına kadar ‘Litvan Filoloji ve Yabancı Diller (Türkçe)’ programına öğrenciler dört yılda bir kaydedilmekte; ‘Asya 
Araştırmaları - Türkoloji’ adlı programa ise iki yılda bir kaydedilmekteydi. 2014 yılından itibaren ise iki programa 
da her yıl öğrenci kabul edilmektedir. Vilnius Üniversitesinde bu iki program dışında, öğrencilere seçmeli olarak 
dört yarıyıl Türkçe dersleri önerilmektedir. Dolayısıyla söz konusu iki programda kayıtlı öğrenciler dışında, her 
öğretim yılında seçmeli olarak Türkçe dersini seçen öğrenciler birkaç grup oluşturmaktadır. Bu nedenle Vilnius 
Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından standart olmayan bir program bulunmaktadır. 

Dersler ister seçmeli ister zorunlu olsun ya da hangi öğretim programında yer alırsa alsın, Türk dilini etkili 
ve iyi bir derecede öğrenmek açısından ders ve çalışma kitaplarının büyük rolü bulunmaktadır. Yerel ögelerin yer 
aldığı, Litvanya’ya dair soyut ve somut kültürel unsurların bulunduğu kitaplar ya da diğer yayınlar bunlar arasında 
en etkili olanlarıdır. Fakat bu tür kaynaklar yeterli düzeyde bulunmadığından, başta Türkiye’deki farklı kurumlar 
tarafından hazırlananlar olmak üzere, derslerde yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla hazırlanan kitaplar 
kullanılmaktadır. Bu bildiride yabancılara Türkçe öğretimi setlerinden ‘Hitit’, ‘Türkçe Konuşalım’, ‘İstanbul - 
Yabancılar İçin Türkçe’ ve ‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’ A1 kitapları örneklem olarak seçilmiş ve söz konusu 
kitaplardaki ilk dört ders, biçim, içerik ve dil kullanımı açılarından değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Vilnius Üniversitesi, Türk dili, Türkçe öğretim seti, dil kullanımı 

 

An Evaluation of Activities in Turkish Teaching Textbooks at Vilnius 

University in Terms of Form, Content and Language Use 

Abstract: Those who want to learn Turkish in Lithuania can attend any of the Turkish Language courses in 
Vilnius, Kaunas or Klaipeda. However, those who want to have a deep knowledge and learn Turkish literature, 
history and culture besides the Turkish Language can choose one of the two programs at the Faculty of Philology 
and the Faculty of Philosophy at Vilnius University. The first of these is the 'Lithuanian Philology and Foreign 
Languages (Turkish)' program, which was opened in 2001 at the Faculty of Philology at Vilnius University, and its 
20th anniversary is celebrated this year. The program called 'Asian Studies - Turcology' within the body of the 
Institute of Oriental Sciences of the Faculty of Philosophy of Vilnius University has been accepting students since 
2008. From the beginning of Turkish teaching activities in Lithuania until 2014, students are registered to the 
'Lithuanian Philology and Foreign Languages (Turkish)' program every four years; On the other hand, the program 
called "Asian Studies - Turcology" was registered every two years. Since 2014, students are accepted to both 
programs every year. Apart from these two programs at Vilnius University, students are offered elective Turkish 
courses for four semesters. Therefore, apart from the students registered in these two programs, students who 
choose Turkish as an elective every academic year constitute several groups. For this reason, Vilnius University 
has a non-standard program in terms of teaching Turkish as a foreign language. 

Courses and workbooks have a great role in learning the Turkish language effectively and well, regardless 
of whether the courses are optional, compulsory or included in whatever curriculum. Books or other publications 
with local elements, intangible and tangible cultural elements about Lithuania are the most influential among 
them. However, since such sources are not sufficient, books prepared for the purpose of teaching Turkish to 
foreigners are used in the lessons, especially those prepared by different institutions in Turkey. In this paper, 
‘Hitit’, ‘Türkçe Konuşalım’, ‘İstanbul - Yabancılar İçin Türkçe’ ve ‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’ A1 books from 
Turkish teaching books for foreigners were selected as samples and the first four courses in these books were 
evaluated in terms of form, content and language use evaluated. 

Keywords: Vilnius University, Turkish language, Turkish teaching books, language use.  
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Giriş 

Litvanya’da Türkçe öğrenmek isteyenler Vilnius’ta, Kaunas’ta veya Klaipeda’daki Türk dili 
kurslarından herhangi birine katılabilirler. Fakat derin bir bilgiye sahip olmak, Türk dili yanında Türk 
edebiyatını, tarihini ve kültürünü öğrenmek isteyenler, Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesindeki veya 
Felsefe Fakültesindeki iki programdan birini seçebilirler. Bunlardan ilki, Vilnius Üniversitesi Filoloji 
Fakültesinde 2001 yılında açılan ‘Litvan Filoloji ve Yabancı Diller (Türkçe)’ programı olup bu sene 
20.yıldönümü kutlanmaktadır. Vilnius Üniversitesi Felsefe Fakültesi Doğu Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde yer alan ‘Asya Araştırmaları – Türkoloji’ adlı program ise 2008 yılından itibaren öğrenci 
kabul etmektedir. Litvanya’da Türkçe öğretimi faaliyetlerinin başlangıcından 2014 yılına kadar ‘Litvan 
Filoloji ve Yabancı Diller (Türkçe)’ programına öğrenciler dört yılda bir kaydedilmekte; ‘Asya 
Araştırmaları - Türkoloji’ adlı programa ise iki yılda bir kaydedilmekteydi. Her iki grupta kontenjan 
12–16 öğrenciydi. Litvanya’nın Avrupa Birliğine girişi, demografik problemi ve genç nesillerin mezun 
olduktan sonra yurt dışındaki yüksekokulları seçmesiyle birlikte Litvanya’daki yüksekokulların bazı 
programları ya kapanmış ya da bu programların kontenjanı azaltılmıştır. Türkçe içiren programların 
kontenjanı azalmasına rağmen 2014 yılından itibaren iki programa da her yıl öğrenci kabul 
edilmektedir. Buna bağlı olarak Türkçe okutulan programları kazanan öğrenci sayısı 5–8 civarında 
olmaktadır. Bu programlarda ikisi yerli ve biri Türkiye MEB’ten gelen okutman çalışmaktadır. 
Türkiye’den gelen okutman sayısı ikiden bire düşmüştür. Vilnius Üniversitesinde bu iki program 
dışında, öğrencilere seçmeli olarak dört yarıyıl Türkçe dersleri önerilmektedir. Dolayısıyla söz konusu 
iki programda kayıtlı öğrenciler dışında, her öğretim yılında seçmeli olarak Türkçe dersini seçen 
öğrenciler birkaç grup oluşturmaktadır.  

Dersler ister seçmeli ister zorunlu olsun ya da hangi öğretim programında yer alırsa alsın, Türk 
dilini etkili ve iyi bir derecede öğrenme açısından ders ve çalışma kitaplarının büyük rolü 
bulunmaktadır. Yerel ögelerin yer aldığı, Litvanya’ya dair soyut ve somut kültürel unsurların 
bulunduğu kitaplar ya da diğer yayınlar bunlar arasında en etkili olanlarıdır. Sözlük, konuşma 
kılavuzlar, çalışma kitabı vb. öğretim malzemeleri de öğrenme sürecinde kullanılmaktadır. Daha 
önceki çalışmalarımızda bahsettiğimiz gibi Litvanya’da Türkçe öğretimi geleneği 1941’den – 1991’e 
yılına kadar koptuğu için bu tür materyalleri kısa sürede hazırlamak mümkün değildir (Mişkiniene 2020, 
290). Bu duruma bağlı olarak maalesef bugüne kadar yapılan çalışmaların yeterli düzeyde olduğunu 
söyleyemeyiz (Mişkiniene 2002; İsmailov 2004). Kaynak eksikliğine bağlı olarak derslerde başta 
Türkiye’de hazırlananların yanı sıra yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla hazırlanan çok çeşitli başka 
kitaplar da kullanılmaktadır. 

Bu bildiride, dört kitap setinde bulunan materyallerin dinleme, konuşma, okuma, yazma, anlama 
ve dilbilgisi etkinlikleri açısından incelemesini ve değerlendirmesini yapacağız. Çalışma, nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle yürütülmüştür. Yabancılara Türkçe 
öğretimi setlerinden ‘Hitit’, ‘Türkçe Konuşalım’, ‘İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe’ ve ‘Yedi İklim 
Türkçe Öğretim Seti’ A1 kitapları örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma sürecinde bu setteki ilk dört 
ders, biçim, içerik ve dil kullanımı açılarından değerlendirilmiştir. İncelediğimiz derslerin dinleme, 
konuşma, okuma, yazma, anlama ve dilbilgisi etkinliklerinin düzeylerini belirlemeye çalışacağız. 
Cevaplanacak sorular şöyledir:  

-Ne kadar verilmiştir? 

-Sayıları ve oranları nedir?   

-Hangi kitaplarda etkinlik daha fazladır? 

-Öğrencilerin ilgisini çekiyor mu? 

-Düzeyi uygun mu? 

-Aynı etkinlikler tekrar ediyor mu? 

-Hangi kitaplardaki etkinlikler daha eğlenceli veya ilginçtir? 

Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Değerlendirilmesi 

Vilnius Üniversitesinde yabancılara okutulan ders kitaplarından dört set seçilmiştir. Bunlar ‘Hitit’, 
‘Türkçe Konuşalım’, ‘İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe’ ve ‘Yedi İklim’ gibi Türkçe öğretim setleridir.  
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‘Hitit’ yabancılar için Türkçe öğretim seti, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanmış 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 kitabında 16 ünite yer almaktadır.  

‘Türkçe Konuşalım’ 2010 yılda Aydan Eryiğit Umunç tarafından hazırlanmıştır. Bu set, iki kitaptan 
oluşmaktadır. Beş üniteden oluşan birinci kitap, kolaylık sağlaması amacıyla üç bölüme ayrılmıştır. 
Kitapta bulunan açıklamalar, daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanmıştır. Kitabın son bölümünde cevap anahtarı ve küçük bir sözlük yer almaktadır. Bu set, 
Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirlenen A1 ve A2 beceri düzeylerine ulaştırmayı hedeflemektedir. 

‘İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe’ öğretim seti, 2018 yılda Fatma Bölükbaş, Enver Gedik, Gül 
Gönültaş, Funda Keskin, Fazilet Özenç, Hande Tokgöz, Gizem Ünsal tarafından hazırlanmıştır. Bu set, 
A1–A2, B1–B2 ve C1/+ olmak üzere beş kitaptan oluşmaktadır. Öğretim setinde bulunan her bir kitap 
6 üniteden oluşmaktadır. 

‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’ A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeyindeki kitaplar, 2018 yılında 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. A1 düzeyindeki ders kitabı 8 üniteden 
oluşmaktadır. 

İncelediğimiz dört sette A1 düzeyindeki ders kitaplarında ilk dört ünitede bulunan konu ve 
dilbilgisi bölümleri iki tabloda değerlendirilmiştir.  

Tablo 1. Dört sette incelediğimiz A1 düzeyindeki ders kitaplarında bulunan konular 

‘Hitit’ (199 s.) ‘Türkçe Konuşalım’ 

(141 s.) 

‘İstanbul –Yabancılar 

İçin Türkçe’ (105 s.) 

‘Yedi İklim Türkçe’ 

(191 s.) 

1. Merhaba: Tanışma; 

Sayılar; Telefon 

Numaraları. 

1. Merhaba: Tanışma; 

Selamlaşma/Hatır 

Sorma; Ülke/Uyruk; 

Kendini Tanıtma; 

Sayılar; Renkler. 

1. Merhaba: Tanışma; 

Dilekler; Kişi ve 

nesneleri tanıma. 

1. Tanışma: Merhaba; 

Nerelisiniz? 

Karşılaşma-

Selamlaşma. 

2. Nereden… Nereye?: 

Karşılaşma; Ülke-

Milliyet-Dil. 

2. Günlük Yaşam: Gün 

İçinde Yapılanlar; Ne 

Yapıyor?; Ne İş Yapıyor?; 

Akrabalık İlişkileri; 

Alışveriş; Yardım 

İsteme; Yer Ayırtma; 

Mektup/Paket 

Gönderme; Sağlıkla İlgili 

Bilgi Verme; 

Vücudumuzu Tanıma. 

2. Nerede?: Kendini 

tanıtma; Sayıları 

söyleme; Form 

doldurma. 

2. Ailemiz: Ailem ve 

Ben; Evim; Adresim. 

3. Ailemiz ve 

Şehrimiz: Ailem; 

Öğrenci İşlerinde. 

3. Günler Geçiyor: 

Günlük Yaşam 

Etkinlikleri; Saatler; 

Gün/Hafta/Ay/Yıl; Hava 

Koşulları; Yer/Yön 

Belirten Sözcükler. 

3. Ne Yapıyorsun?: 

Günlük Hayatı 

Anlatma; Boş 

Zamanları 

Değerlendirme; 

İstekleri İfade Etme. 

3. Günlük Hayat: Saat 

Kaçta? Ne Kadar? Kaç 

Lira? Nerede? Ne 

Zaman? 

4. Alış Veriş Saat 

Kaçta?: Markette; 

4. Dünden Bugüne: 

Geçmiş 

4. Benim Dünyam: 

Ailemizi Tanıtma; 

4. Çevremiz: Bizim 

Sokağımız; Ne? 
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Arkadaş Ziyareti; 

Tüketicinin Dikkatine. 

Durumlardan/Geçmişten 

Söz Etme; Emretme; 

Öneride Bulunma; İyi 

Dileklerde Bulunma; 

İstekte Bulunma; Sipariş 

Verme. 

Milliyet, Dil, Ülke, 

Adlarını Tanıma, 

Sahiplik Belirtme. 

Nerede? Bir Haftalık 

Planımız. 

 

Tablo 2 Dört sette incelediğimiz A1 düzeyindeki kitaplarda bulunan dilbilgisi konuları 

‘Hitit’ (199 s.) ‘Türkçe Konuşalım’ 

(141 s.) 

‘İstanbul –Yabancılar 

İçin Türkçe’ (105 s.) 

‘Yedi İklim Türkçe’ 

(191 s.) 

1. Alfabe; Bu ne? / Bu 

kim? Bu …mı? Bulunma 

durumu; Kaç? Burası 

neresi. 

1. Alfabe; Ne? /Kim?; 

mı? /Değil; Nerede? 

Kimde?; Çoğul Eki; 

Var/Yok; İyelik Ekleri. 

1. Türk alfabesi / Bu-

şu-o / Kim? –Ne?; 

Çoğul eki (-lar); Soru 

eki (mı); Burası 

neresi. 

1. Bu, şu, o, burası, 

şurası, orası; mı? / 

değil; var / yok; 

Bulunma Hali Eki; 

Sayılar; Çokluk Eki. 

2. Şimdiki zaman; Ad 

Durumu Ekleri (-a/ -da 

/ - dan); - dan önce / 

sonra. 

2. Şimdiki Zaman; -

(y)e/-De/-Den; -

Den...........-e; -mek 

İstemek. 

2. Bulunma durumu (-

da); var / yok; 

Sayılar; Kaçıncı; İsim 

cümleleri. 

2. Ayrılma Hali Eki; 

Belirtme Hali Eki; 

Bulunma Hali Eki; 

Yönelme Hali Eki; Dan 

önce, -Dan sonra; 

Emir; Şahıs Zamirleri; 

Şimdiki Zaman. 

3. İyelik Ekleri; -mak 

iste-; Belirtili Ad 

Tamlaması; Belirtisiz 

Ad Tamlaması. 

3. –Den Önce/Sonra; 

Saat Kaç? Saat Kaçta? 

İsim Tamlamaları; 

İçinde/Dışında...; 

ile/-(yle). 

3. Şimdiki zaman; 

Yönelme durumu (-

(y)a); Uzaklaşma 

durumu (-Dan); -mak 

istemek 

3. Belirli Geçmiş 

Zaman; -ile, -yla; Dan 

önce, -Dan sonra. 

4. Emir-İstek Kipi; Ne 

zaman / Ne yapıyoruz? 

Sıra Sayı Sıfatları; 

Üleştirme Sayı 

Sıfatları; 

Karşılaştırma. 

4. Belirli Geçmiş 

Zaman; Emir; İstek. 

4. İyelik ekleri; Ülke-

milliyet-dil adları; 

Kendi; hep; Belirtme 

durumu eki (-(y)I). 

4. İyelik Ekleri; -dan … 

-a kadar; Gelecek 

Zaman. 

 

Tablo 3 Dört sette incelediğimiz A1 düzeyindeki kitaplarda bulunan materyal oranı 

 ‘Hitit’ (199 s.) ‘Türkçe Konuşalım’ 

(141 s.) 

‘İstanbul –Yabancılar 

İçin Türkçe’ (105 s.) 

‘Yedi İklim 

Türkçe’ (191 s.) 

1. 

Ders 

1–17 s. 4–28 s. 7–20 s. 9–32 s. 

2. 

Ders 

18–29 s. 29–51 s. 21–36 s. 33–54 s. 
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3. 

Ders 

30–39 s. 52–68 s. 37–50 s. 55–76 s. 

4. 

Ders 

40–55 s. 69–89 s. 51–66 s. 77–96 s. 

 

Dört sette A1 düzeyindeki ders kitaplarının boyutu aynıdır. Hepsi renklidir. Bu kitaplarda bulunan 
konular ve dilbilgisi, aşağı yukarı aynıdır. Konuların çoğu diyalog ve kısa hikâye üzerine kurulmuştur. 
Fakat 3. tabloya bakarsak her dört derste konu anlatımına ve dilbilgisine verilen oran ve sayfaların 
sayısı farklıdır. Derslerin içeriği de farklı olmuştur. Bunu gösterebilmek için her bir setten tek tek dört 
ders alıp değerlendirebiliriz. 

1. Ders. 

Her dört sette dersin başlığı ‘Merhaba: Tanışma’dır. Yabancılara, kısa diyaloglar ve ödevler 
oluşturan 1. ders, Türk dili dünyasına ilk adım atmaya yardımcı olmaktadır. ‘Hitit’ seti hariç üç sette 
‘Nerelisiniz?’ konusu yer almaktadır. Dil pratiği bakımından bu çok yararlıdır ama 1. derste iyelik 
eklerinin kullanmasından dolayı öğrenciler zorluk çekebilmektedirler. Zaten iyelik ekleri konusunun 
anlatılmasına sadece ‘Türkçe Konuşalım’ setinde 1. derste rastlamaktayız (s. 15). Bu setteki çalışma 
kitabında iyelik ekleriyle ilgili bilgiler, 18. ve 19. sayfalarda yer almaktadır. Elbette Türkçe dilbilgisi 
açısından çok önemli ve zor olan bir konuya bu kadar yer verilmesi yeterli değildir. Bu aşamada 
öğrencilere iyelik ekleri konusunu anlatmak çok zor olmaktadır. Diğer setlerde ise bu konuya ‘Hitit 3. 
Ünite’de, ‘Türkçe Konuşalım’ ve ‘İstanbul – Yabancılar için Türkçe’ 4. ünitelerinde rastlamaktayız. Bu 
nedenle iyelik ekleri konusunun 3. veya 4. ünitelerde bulunması mantıklı ve daha faydalıdır.  

1. derste dilbilgisi konuları, çoğul eki, soru eki, sayılar ve burası neresi konuları ‘Hitit’, ‘Türkçe 
Konuşalım’ ve Yedi İklim Türkçe’ setlerinde anlatılmaktadır. Bulunma hali eki sadece ‘Yedi İklim 
Türkçe’, diğer sette ise 2. derste anlatılmaktadır. Sayılar konusu ‘İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe’ 
setinde 2. derste yer almaktadır.  

2. Ders  

Dil öğretiminde önemli bir yeri olan  ‘Ailemiz ve Akrabalık İlişkileri’ konusu, ‘Türkçe Konuşalım’ 
ve ‘Yedi İklim’ setlerinde 2. derste, ‘Hitit’ setinde 3. derste ve ‘İstanbul – Yabancılar için Türkçe’ 
setinde 4. derste yer almaktadır. Aile ve akrabalık ilişkileri ülkeden ülkeye değişmektedir. 
Türkiye’deki kültürü anlamak ve bu kültüre daha fazla ilgi çekmek bu konuyu detaylı anlatmak 
gerekmektedir. Bu ilişkilerin özelliklerini yansıtmak amacıyla diyalog ve metinlerin içeriğine dikkat 
edilmelidir. Türkiye’deki akrabalık ilişkilerini anlatmak için tablo şeklinde akrabalık şemasının 
kullanması ve akrabalık kelimelerinin tercümesi yardımcı olabilir. Akrabalık şemasına ‘Türkçe 
Konuşalım’ (s. 39) ve ‘Hitit’ çalışma kitaplarında (s. 23) rastlamaktayız. ‘Türkçe Konuşalım’ kitabında 
akrabalık şeması yanında akrabalık kelimelerinin İngilizce tercümesi de yer almaktadır.   

2. derste şimdiki zaman, ad durumu ekleri, dilbilgisi konuları yer almaktadır. İsim cümleleri 
konusu sadece ‘İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe’ setinde rastlamaktayız. Aslında bu konunun 2. derste 
anlatılması gerekli ve daha faydalıdır. Bu sette şimdiki zaman konusu 3. derste yer almaktadır. 

3. Ders 

İncelediğimiz setlerdeki ‘Günlük Hayat’ konusuna (‘Hitit’ hariç) 3. derste yer verilmiştir. ‘Günlük 
Hayat’ konusuyla ‘Saat kaç? Saat Kaçta’ konusu birbirine bağlıdır. ‘Hitit’ setinde benzer olarak  
‘Alışveriş: Saat kaçta?’ konusuna 4. derste rastlamaktayız. 

Dilbilgisi bakımından incelediğimiz sette, bu ders çok farklıdır. ‘Hitit’ ve ‘Türkçe Konuşalım’ 
setinde ayrı bir konu olarak ‘Ad tamlamasına’ yer verilmiştir. Bu konunun 4. derse alınmasında fayda 
vardır. Belirli geçmiş zaman konusu ise sadece ‘Yedi İklim Türkçe’ setinde yer almaktadır. 

4. Ders 

Üç sette içerik olarak benzer olan ‘Benim Dünyam’, ‘Çevremiz’, ‘Dünden Bugüne’ konularına 
önemli yer verilmiştir. Dilbilgisi konuları olarak emir kipi, belirli geçmiş zamandan gelecek zamana 
kadar yer bulmaktadır. Ayrıca ‘İstanbul – Yabancılar için Türkçe’ setinde 4. derste belirtme durumu 
eki anlatılmaktadır.  
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Sonuç 

Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretimi setlerinden ‘Hitit’, ‘Türkçe Konuşalım’, ‘İstanbul – 
Yabancılar İçin Türkçe’ ve ‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’ A1 kitapları örneklem olarak seçilmiş ve 
söz konusu kitaplardaki ilk dört ders, biçim, içerik ve dil kullanımı açılarından değerlendirilmiştir. 
Yabancı dilleri öğrenirken her dersten sonra yer verilen değerlendirme kısmı, öğrenmenin 
pekiştirilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenci neler öğrendiğinin, öğretmen ise nasıl 
öğrettiğinin sağlamasını buradan yapabilmektedir. Bizim incelediğimiz dört sette bulunan konular ve 
dilbilgisi etkinlikleri, ‘İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe’  ve ‘Yedi İklim Türkçe’ setlerinde ünite 
sonlarında bulunmaktadır. ‘İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe’ setinde ‘Neler Öğrendik?’ ve ‘Kelime 
Listesi’; ‘Yedi İklim Türkçe’ ise ‘Değerlendirme’ ve ‘Kendimi Değerlendiriyorum’ bölümleriyle 
bitmektedir. 

Dil öğrenmek amacıyla kendi kendine çalışanlara  ‘Türkçe Konuşalım’ ve ‘İstanbul – Yabancılar 
İçin Türkçe’ setlerinde bulunan bazı İngilizce açıklamalar çok yardımcı olmaktadır. Türkçe 
öğreniminde dilbilgisi formülleri ve tablolar, öğrenim sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu şekilde 
öğretmen konuyu açıklarken daha az zaman kaybetmekte ve öğrenciler, dilbilgisi konularını şema ve 
tablolar aracılığıyla pekiştirirken anlatılanları daha hızlı anlamaktadır. Bu türden şema ve tablolara 
‘Hitit’ ve ‘Türkçe Konuşalım’ setlerinde rastlanmaktadır. Ayrıca ‘Türkçe Konuşalım’ setinin sonunda 
İngilizce – Türkçe Açıklamalı Cevap Anahtarı da yer almaktadır.  

Dört sette yer alan materyaller; renkli ve resimli, ödevler dilbilgisi konularına bağlı ve çeşitlidir. 
Yabancı dil öğretiminde okuma-anlama, dinleme-anlama, yazma ve konuşma temel becerileri çok 
önemlidir. Makaleye konu olan setleri hazırlayanların buna önem verdikleri görülmektedir. Derslerin 
içeriklerine eşlik eden resimler de konu anlatımına yardımcı olmaktadır. Metinler ve resimler 
Türkiye’nin tarihi, kültürü ve inançlarını ne kadar yansıtabilirse o kadar faydalı olacaktır. Ayrıca her 
sette verilen ödevlerin oranının birbirinden farklı olduğunu belirtmeliyiz. Biçim, içerik ve dil kullanımı 
açılarından ‘Türkçe Konuşalım’ ve ‘Hitit’ setleri daha uygun görülmüştür.  

Dört sette yer alan A1 düzeyindeki ilk dört dersin, biçim, içerik ve dil kullanımı açılarından 
değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, bu setlerden herhangi birinin alınarak yabancı öğrencilere 
tamamen uygulanmasının faydalı olmadığını söyleyebiliriz. Yukarıda bahsettiğimiz ve kullandığımız 
setlerdeki konu ve dilbilgisi bölümlerine dayanarak kendimize uygun bir öğretim programı 
kurduğumuzu belirtmeliyiz. 
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5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021) 

5th International Symposium of Limitless Education and Research  

(ISLER 2021) 

SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRİSİ 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) ile ABD Portland State Üniversitesi 

ve Litvanya Vilnius Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Sınırsız Eğitim 

ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021), 5th International Symposium of Limitless 

Education and Research (ISLER 2021), 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi 

gerçekleştirilmiştir.  

Sempozyumun amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışma, 

araştırma ve uygulamaları paylaşmak, bilim okuryazarlığını geliştirmek, alana katkı 

sağlamak, eğitimci, araştırmacı, akademisyen, öğretmen ve öğrenci arasında 

etkileşimi sağlamaktır. Sempozyum ana teması “Eğitim ve Araştırmada Yönelimler” 

olarak belirlenmiştir. Bu amaçla okul öncesi eğitimden başlamak üzere 

yükseköğretime kadar 20’den fazla konu alanına yer verilmiştir. Ayrıca bu konularda 

uzman konuşmacılar davet edilmiştir. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak aşağıda 

isimleri sıralanan 11 ülkeden 14 akademisyen katılmıştır.  

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

• Prof. Dr. Ilze IVANOVA, University of Latvia, Latvia 

• 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 

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

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

• Assoc. Prof. Dr. Şaziye YAMAN, American University of the Middle East 

(AUM), Kuwait  

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

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

• Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA 

• Dr. Düriye GÖKÇEBAĞ, University of Cyprus, Language Centre, Cyprus  

• Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA, University of Jordan, Jordan 
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• Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen-Hasselt, Belgium  

Davetli konuşmacılar kendi alanlarıyla ilgili sunular yapmış, konferans vermiş, 

panelist ve oturum başkanlığı gibi bilimsel etkinliklerde görev almıştır. Böylece 

Sempozyuma yurt içinden ve dışından yoğun katılım olmuştur.  

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2021), 

başta Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği üyeleri olmak üzere çeşitli üniversitelerden 

133 akademisyen Bilim Kurulunda, 26 akademisyen ise Düzenleme Kurulunda görev 

almıştır. Sempozyum 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde dört gün sürmüş, 45 oturumda 

sözlü bildiriler sunulmuş, ayrıca 10 panel ve bir konferans gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyumda sunulan bildirilerin özetleri USEAS 2021 Sempozyum Bilim 

Kurulu üyeleri 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 hakem tarafından 

incelenmiş ve 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. İki hakem değerlendirmesi 

sonucu 70’in üzerinde puan alan bildiriler USEAS 2021 Sempozyum Programına 

alınmıştır. Bildiri ödüllerini değerlendirmede 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 2021 Kapanış Oturumunda ödül alan kişiler, bildiriler ve yazarları 

ilan edilmiştir. 

5.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021), 

akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirme, bilimsel çalışma, uygulama 

ve deneyimleri paylaşma, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturma, işbirlikli 

araştırmalara zemin oluşturma açısından önemli bir toplantı olmuştur. Sempozyumda 

Eğitim ve Araştırmada Yönelimler teması çerçevesinde önemli çalışmalar sunulmuş, 

yeni bilgiler paylaşılmış, tartışılmış ve özgün fikirlere ulaşılarak ülkemizdeki 

çalışmalara katkı sağlamaya çalışılmıştır. Sempozyumda Covid-19 küresel salgının 

eğitim ve araştırmaya etkileri, salgın sonrası eğitimin durumu ve yönelimler de ele 

alınmıştır. Özelikle okul öncesi, temel eğitim, Türkçe eğitimi, yabancılara Türkçe 

öğretimi, yabancı dil eğitimi, uzaktan eğitim, bilgisayar teknolojileri, ders kitapları, 

araç-gereç ve materyaller, görsel sanatlar gibi konularda özgün sunumlar yapılmıştır. 

Sempozyumda ortaya çıkan bazı görüşler şöyle özetlenebilir: 

1.Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve gelecek yüzyıla hazırlanması 

sürecinde eğitime önemli görevler düşmektedir. Eğitim bu gelişmeleri dikkate 

almalı, öğrencileri gelecek yüzyıla hazırlama çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

Bunun için mevcut eğitim yaklaşım, yöntem ve uygulamaların niteliğini 
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artırma, teknolojik yeniliklere uyum sağlama, yüz yüze eğitim sürecinde 

öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilere ağırlık verme, yeni bilimsel 

araştırmalara yönelme gibi çalışmalara odaklanmalıdır. 

2.Günümüzde bilginin sürekli artması, bilgi teknolojilerinin hızla 

gelişmesi ve değişmesi, bilgi sunumundaki çeşitlilik, öğrenmenin sınırsız 

olması, bilgi toplumuna uyum sağlama gibi nedenler öğrenmeyi öğrenme ve 

sınırsız öğrenmeyi zorunlu hale getirmektedir. Diğer taraftan dünyamız 5.0 

toplumu olma yolunda ilerlemektedir. Bu konulara dikkat çekmek ve 

farkındalık oluşturmak için sürekli yayınlar yapılmalıdır.  

3. Öğrenen toplum, okuryazar bir dünya oluşturabilmek için eğitimin 

önündeki engeller kaldırılmalıdır. Özellikle yer, zaman, araç gereç, süre ve 

ekonomik engelleri aşmak için kalıcı önlemler alınmalıdır. Bu konuya tüm 

eğitim kurumları duyarlı olmalıdır. 

4. Eğitim alanında disiplinler arası çalışmalara ağırlık verilmeli, konuya 

araştırmacıların dikkati çekilmeli, ortam hazırlanmalı, desteklenmeli ve 

yaygınlaştırılmalıdır. 

5. Türkçenin bilim dili olması, dünyada hak ettiği yere gelmesi için 

Türkçe öğretimine, Türkçe öğretim programlarına, Türkçe ders kitapları, yayın 

ve materyal çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bu çalışmalara yabancılara 

Türkçe öğretimi alanında ayrı bir önem verilmelidir.  

6. Küresel salgın döneminde uzaktan eğitim program, materyal ve araç 

gereç hazırlama, öğretmen ve veli eğitimi, ilkokuma yazma öğretimi, 

öğrencilerde temel becerileri geliştirme gibi konularda yoğun çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu çalışmalar salgın sonrası telafi eğitimleriyle desteklenmelidir. 

7. Küresel salgın döneminde öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve fiziksel 

gelişimleri izlenmeli, öğrencilerde ekran okuma, yazma ve anlama becerilerini 

geliştirme çalışmalarına öncelik verilmelidir. 

8. Önümüzdeki yıl düzenlenecek 6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve 

Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) için farklı ülkelerdeki üniversitelerle iş 

birliği yapılması, yabancı akademisyen katılımının artırılması, Sempozyumun 

bahar aylarında gerçekleştirilmesi, koşulların uygun olması halinde yüz yüze 

yapılması ve sanal sunumlara da yer verilmesi önerilmiştir. Bir başka ifadeyle 

sempozyumda hibrit model uygulanması dile getirilmiştir. 

9. Sempozyumda genç araştırmacıları (lisansüstü eğitime devam eden 

öğretmen ve akademisyenler) bilimsel çalışmalara özendirmek, yeni, özgün ve 

nitelikli araştırmalar yapmaya yönlendirmek amacıyla bildiri ödülü 

uygulamasına devam edilmesi önerilmiştir. 

10. Gelecek yıl yapılacak 6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Sempozyumunda (USEAS 2022) çeşitli tema, panel, atölye çalışması gibi 
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etkinliklere yer verilmesi, her düzeyde görev yapan öğretmen, araştırmacı ve 

eğitimci kitlesine ulaşılması dile getirilmiştir. 
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