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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 6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve 

Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022), 6th International Symposium of Limitless 

Education and Research (ISLER 2022), 16-19 Haziran 2022 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 Nitelik” olarak 

belirlenmiştir. Bu amaçla okul öncesi eğitimden başlamak üzere yükseköğretime kadar 

20’den fazla konu alanına yer verilmiştir. Yabancı ülkelerden uzman konuşmacılar davet 

edilmiştir. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak aşağıda isimleri sıralanan 11 ülkeden 

12 akademisyen katılmıştır.  

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

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

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

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

 Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama University, Japan 

 Assoc. Prof. Dr. Feyza ALTINKAMIS, Ghent University, Belgium 

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

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

Azerbaijan 

 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 

 Assist. Prof. Dr. Bağdagül MUSSA,  University of Jordan, Jordan 
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Sempozyuma yabancı bilim insanlarının yanı sıra ülkemizdeki çeşitli 

üniversitelerden panelist olarak davet edilen ve katılan uzmanların isimleri ise aşağıda 

sıralanmıştır. 

 Prof. Dr. Fatma KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi  

 Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi  

 Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

 Prof. Dr. Selahattin TURAN, Uludağ Üniversitesi  

 Prof. Dr. Şahin KAPIKIRAN Pamukkale Üniversitesi  

 Doç. Dr. Arzum IŞITAN, Pamukkale Üniversitesi  

 Doç. Dr. Erkan Hasan ATALMIŞ, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi  

 Doç. Dr. Gülden TÜM, Çukurova Üniversitesi  

 Doç. Dr. Menekşe ESKİCİ, Kırklareli Üniversitesi  

 Doç. Dr. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

 Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi  

 Doç. Dr. Yalçın BAY, Anadolu Üniversitesi  

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

 Dr. Öğretim Üyesi Gülenaz SELÇUK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi  

 Dr. Öğretim Üyesi Ömer KEMİKSİZ, Bartın Üniversitesi  

 Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU, Ankara Üniversitesi  

Sempozyumda değerli görüşlerini bizlerle paylaşan bilim insanlarına teşekkür 

ederiz. 

6.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2022), başta 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği üyeleri olmak üzere farklı ülke ve üniversitelerden 

135 akademisyen Bilim Kurulu Üyeliği, 26 akademisyen de Düzenleme Kurulu Üyeliği 

görevini üstlenmiştir. Sempozyum 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde dört gün sürmüş, 42 

oturumda 190 konuşmacı tarafından 83 bildiri sunulmuş, 8 panel ile 5 konferans 

gerçekleştirilmiştir. Böylece Sempozyuma uluslararası düzeyde akademisyen, öğretmen 

ve öğrenci olmak üzere yoğun bir katılım olmuştur. 

Sempozyumda sunulan bildiri özetleri ve bildiriler USEAS 2022 Sempozyum Bilim 

Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilmiştir. Bildiri değerlendirmede; çalışmanın 

özgünlüğü, amacı, bilimsel temelleri, yöntemi, bulgular ve yorumlar, tartışma, sonuç ve 
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öneriler, bilimsel alana katkısı, uygulanabilirliği ile Türkçe dil kullanımı gibi ölçütler 

dikkate alınmıştır. Bu ölçütler çerçevesinde her bildiri iki hakeme 100 puan üzerinden 

değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. İki hakem değerlendirmesi sonucu 70 ve üzerinde 

puan alan bildiri özetleri ile bildiriler USEAS 2022 Sempozyum Programına alınmıştır. 

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 farklı alanlardan on kişilik jüri kurulmuştur. Jüri üyeleri, birinci 

yazarlarına göre “Bildiri Ödülü” ve “Genç Katılımcı Ödülü” kategorilerinde verilecek 

ödülleri Sempozyum süresince belirlemiştir. Ayrıca Sempozyuma akademik destek veren 

katılımcılara “Akademik Katkı Ödülü“ verilmiştir. USEAS 2022 Kapanış Oturumunda ödül 

alan kişiler, bildiriler ve yazarları ilan edilmiştir. 

USEAS 2022 “Eğitim ve Araştırmada Nitelik” temasıyla düzenlenmiştir. İçinde 

yaşadığımız bilgi çağında, hızla ilerleyen bilgi ve teknoloji her alanda köklü değişiklikleri 

getirmektedir. Bu gelişmeler sonucu, 

 Dijital dönüşüm çağı, 

 Yapay zekâ, 

 4. Sanayi devrimi, 

 Toplum 5.0 ya da Süper Akıllı Toplum, 

gibi kavramlar hızla yayılmaktadır. Yeni bir toplum ve dünyaya doğru 

gidilmektedir. Bu süreçte nitelik çok önemli olmakta, günümüz eğitim çalışmalarının 

kalbini oluşturmaktadır. Eğitimde nitelik, bir iş ya da eylemi yürütmek için gerekli olan 

bilgi, beceri ve yetenekler bütünü olmaktadır. Amaç; 

 Öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,  

 Eğitim çalışmalarının kalitesini artırmak,  

 Öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye hazırlamak,  

 Dijital toplum, Toplum 5.0, Süper akıllı toplum, Beceri toplumu, Yapay 

zeka… gibi gelişmeleri desteklemektir.  

Bu anlayışla Sempozyumda nitelikli araştırma ve uygulamalara ağırlık verilmiştir. 

Bu süreçte bilimsel üretime katkı sağlama, yeni düşünce ve çalışmalara ortam hazırlama, 

sınırsız öğrenme, eğitim ve araştırmaya dikkat çekme, bilgi toplumuna uyum sağlama 

gibi çalışmalar ön plana alınmıştır. Bunun yanında akademisyen, öğretmen ve 

öğrencilerin deneyimleri ile güncel konulara da yer verilmiştir.  

Ülkemizin gelecek yüzyıla hazırlanması, bilgi toplumundan beceri toplumuna 

geçmesi, toplum 5.0 ya da süper akıllı toplum olma yolunda ilerlemesi için eğitimde 

nitelik çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bunun için bilimsel çalışmaları sürdürme, mevcut 
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eğitim yaklaşım ve uygulamalarını geliştirme, eğitimde dijital dönüşüme öncelik verme, 

teknolojik yeniliklerden üst düzeyde yararlanma gibi çalışmalara odaklanılmalıdır. Eğitim 

bu gelişmeleri dikkate almalı ve öğrencileri giderek karmaşıklaşan bir dünyaya, topluma 

ve iş yaşamına hazırlamalıdır.  

Dünyamızdaki bu gelişmeler USEAS 2022’de de etkili olmuş, bazı panel ve 

bildiriler nitelik konusuna odaklanmıştır. Sempozyumun ikinci teması dijital dönüşüm 

olmuştur. Eğitimde dijital gelişmeleri içeren çeşitli bildiriler sunulmuştur. Sempozyumun 

üçüncü teması ise yine küresel salgında eğitim olmuştur. 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. 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği olarak düzenlediğimiz 6. Uluslararası Sınırsız 

Eğitim ve Araştırma Sempozyumunun (USEAS 2022) alandaki bilimsel çalışmalara katkı 

getirmesini umuyoruz.  

Sempozyumun gerçekleştirilmesi ve USEAS 2022 Bildiri Kitabının 

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

üyelerine, SEAD üyelerine, yurt içi ve yurt dışından katılarak bilimsel destek veren 

araştırmacı, bilim insanı ve eğitimcilere, haber yapan yayın organlarına Sınırsız Eğitim ve 

Araştırma Derneği adına teşekkür ederim.  

  

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği 

Başkanı 
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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. Liudmila LIASHCHOVA, Minsk State Linguistics University, Belarus 

1993-1996 yılları arasında Minsk Devlet Dilbilim Üniversitesinde “çocuklarda 
çokanlamlılık”, “beyinleri hasar görmüş bireylerin çokanlamlılık kavramları ve bilişsel yaklaşımla 
gelişimini sağlama’ adlı çalışmasıyla doktora unvanını almıştır. Sözlüksel anlambilim, sözlükbilim, 
deyişbilim, genel, psiko ve bilişsel dilbilim, dil edinimi, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi ilgi 
alanlarına girmektedir. 1974 yılında İngiltere Manchester Üniversitesinde değişim programı 
öğrencisi; 1987’de İngiltere Leeds Üniversitesinde misafer öğretmen; 1994’te Amerika Brandeis 
Üniversitesinde misafir bilim insanı, 1998 yılında Polonya Bialystok Üniversitesi ve 2009 yılında 
Çukurova Üniversitesinde davetli konuşmacı olarak bulunmuştur. 2012-2013 yılları arasında 
Kuzey Carolina’da Duke Üniversitesi misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürütmüştür, 
2014-2016 yılları arasında Polonya’da Siedlce Doğal ve Beşeri Bilimler Üniversitesinde, 2015 
yılında Rusya’da Ural Federal Üniversitesinde davetli konuşmacı olarak bulunmuştur. Birçok 
konuda burs ve ödül sahibidir. Ulusal ve uluslararası yayınlanmış 150 üzerinde yayını vardır.  
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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. 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. Feyza ALTINKAMIS, Ghent University, Belgium 

Assoc. Prof. Dr. Feyza Altınkamış, 2005 yılında doktora derecesini Çukurova Üniversitesi, 
İngiliz Dili Eğitimi'nde aldıktan sonra 2005-2008 yılları arasında Fransa Lyon 2 Üniversitesine 
bağlı bir dil laboratuvarında araştırmacı olarak çalışmıştır. Uzmanlık alanı tek dilli ve iki dilli 
çocuklarda erken dönem dil gelişimi ve anne-çocuk dil etkileşimidir. Son yıllarda iki dilli 
çocuklardaki dil gelişimi ile ilişkili olarak ailede dil politikası ve planlaması üzerine de çalışmalar 
yürütmektedir. 2011 yılından beri Belçika, Gent Üniversitesi, Mütercim, Tercümanlık ve İletişim 
Bölümü, Türkçe anabilim dalında araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Göç 
ortamında iki dillilik gelişimi ve Türkçenin ana dili olarak edinimi hakkında uluslararası yayınları 
bulunmaktadır. Assoc. Prof. Dr. Altınkamış ayrıca merkezi Anvers şehrinde bulunan Belçika Türk 
Dili Enstitüsü Uyum ve Araştırma Merkezinin kurucu üyelerindendir.  
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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. Könül HACIYEVA, Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan 

Assoc. Prof. Dr. Könül HACIYEVA, 1997 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Şarkiyat 
Fakültesi’ nin Fars Dili ve Edebiyatı dalından mezun oldu. 1997-2006 yılları arasında ortaokulda 
Farsça öğretmeni olarak çalıştı. Hazırda Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinde Gıdemli İlmi 
Araştırmacı olarak çalışmaktadır. Assoc. Prof. Dr. Hacıyeva Klasik Azerbaycan ve Türk edebiyatını 
araştırmaktadır. Hakani Şirvani, Katran Tebrizi, Nizami Gencevi, Mehseti Gencevi, Cihanşah 
Hakiki, Bedr Şirvani, Halili, Kişveri, Habibi, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Sadi Şirazi, 
Kağızmanlı Hıfzı, Yalvaç Ural şiirleri üzerine çalışmaları vardır. Türkiye, İtalya, Rusya, Polonya ve 
Makedonya’da düzenlenen uluslararası kongre ve sempozyumlara katılmıştır. Bilimsel 
makaleleri Türkiye, ABD, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, İran ve Özbekistan’ın akademik 
dergilerinde yayınlanmıştır. Bir monografisi ve 100’den fazla bilimsel makalesi bulunmaktadır.   
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Assoc. Prof. Dr. 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 

Assoc. Prof. Dr. Xhemile ABDIU, 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. 
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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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Salgın Öncesi ve Salgın Döneminde Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Çalışmalarının 
Karşılaştırılması (HBÖ Genel Müdürlüğü Örneği) 

Ozan KOÇ, Ankara Üniversitesi, ozan-koc@live.com 

Özet: Öğrenme insanların temel özelliklerinden biridir, daha insan doğmadan başlar ve hayat son 
bulana dek devam eder. Öğrenme; bazen eğitim kurumlarında, bazen radyo dinlerken, bazen arkadaşlarla 
otururken bazen etrafa bakınırken gerçekleşir ki öğrenmenin duraklaması düşünülemez. Bu öğrenme 
sürecinde birtakım bilgi, beceri ve tutumlar elde edilir. Öğrenme insanlık tarihi boyunca önemli olmuştur 
ve toplum 5.0, çağın becerileri, endüstri 4.0, akıllı toplum, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi kavramlarla 
aşina olmaya başladığımız çağımızda öğrenmeye daha sık işaret edilir olmuştur. Bugün ise birçok ülke, 
belirli amaçlar dahilinde, hayat boyu öğrenme becerilerini edinmeyi teşvik etmektedir. HBÖ (Hayat boyu 
öğrenme) uluslararası mevzuatta da kendisine açıkça yer bulmaktadır ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir 
hizmet birimi olan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ülkemizde bu alandaki çalışmaları 
yürütmektedir. Ne var ki Covid-19 salgını yüzünden dünya çapında eğitim ve öğrenme olumsuz şekilde 
etkilenmiştir. Doküman analizi ile hazırlanan bu araştırma, salgının HBÖ çalışmaları üzerindeki etkilerini 
incelemeyi amaçlamaktadır. Ülkemizde HBÖGM’nin yıllık raporları incelenip, salgın öncesi/salgın dönemi 
verileri karşılaştırıldığında, HBÖ çalışmalarının salgından olumsuz etkilendiği görülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Hayat Boyu Öğrenme, Covid-19, beceriler, salgın, eğitim. 

 Comparing Life Long Learning (LLL) Activities In Pre-pandemic and Pandemic Period 
(Sample of LLL General Directorate) 

Abstract: Learning is one the basic characteristics of humans, starting even before birth and lasting 
until the end of the life. A pause in learning is unimaginable in that learning may take place at an 
educational institution, while listening to the radio, while going out with friends or just while looking 
around. During the learning process some knowledge, skills and attitudes are acquired. Learning has 
always been of great significance through the human history and has been pointed out more often in our 
century in which we get familiar with novel concepts such as society 5.0, 21st century skills, industry 4.0, 
smart society, digital transformation, artificial intelligence. Today, countries are promoting life long 
learning skills for certain defined goals. Moreover, life long learning takes place in international 
legislations and in Turkey Life Long Learning General Directorate (LLLGD) of Ministry of National Education 
is responsible for life long learning activities. Unfortunately; due to Covid-19 outbreak, learning and 
education has been disrupted world-wide. Conducted by a document analysis, this research aims to 
examine effects of the pandemic. It is concluded that, after LLLGD annual reports are examined comparing 
data sorted as pre-outbreak and intra-outbreak, in Turkey life long learning activities has been affected 
adversely. 

Keywords: Life long learning, covid-19, skills, pandemic, education. 
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1. Giriş 

Bu bölümde araştırmaya ait problem, amaç, önem alt başlıkları yer almaktadır. 

1.1. Problem 

Öğrenme, Güneş ve Deveci’ye göre, “insanların en önemli ve doğal özelliğidir.” Bu önemli 
nitelik daha doğmadan ortaya çıkmakta ve hayat boyu devam etmektedir. Diğer bir deyişle 
insanlar beşikten mezara kadar yeni bilgi, beceri ve tutumlar kazanır. İnsan yaşamının geçtiği ev, 
iş, okul, sosyal çevre vb. gibi her yer bir öğrenme ortamıdır. Öğrenme bazen eğitim kurumlarında, 
bazen arkadaşlarla birlikteyken, proje yaparken, radyo dinlerken veya dergi okurken meydana 
gelir. Birey öğrenmeyle değişir, gelişir ve aynı kişi olarak kalmaz. Bu değişme ve gelişmeler önce 
zihinde sonra da davranış ve tutumlarda kendisini gösterir (2021). Knowles’a göre öğrenme 
olgusu son bulmamalıdır çünkü öğrenme sadece bireyi geliştirmenin değil medeniyetin varlığını 
korumanın da bir aracıdır (Knowles, 1962; Akt. Henry, 2011). Yine bu konuda Lindeman ise 
“eğitim hayattır ve bütün hayat öğrenmedir” demiştir. (Lindeman, 1969; Akt. Bilir, 2004). 

21. yy’da, bilgi çağında yaşıyoruz. Güneş’e göre; bilgi kümesi her geçen gün hızla büyümekte, 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşamda sarsıcı değişmelere neden olmaktadır (2022). Bu, 
yarım asırdan fazla bir süredir ortada olan bir gerçektir ki Knowles’a göre 1960’lar bilgide hızlı 
değişmelerden bilgi patlamasına geçilen yıllardır (Knowles, 1977; Akt. Henry, 2011). Güneş ve 
Deveci’nin ifade ettiği gibi, dolayısıyla eğitim süresince edindiğimiz bilgi ve beceriler zaman 
geçtikçe ve çağın dinamiklerince yeni ortaya çıkan durumlara karşı uyumsuz ya da yetersiz 
kalmaktadır. Avcı-toplayıcı topluluklardan bugüne ulaşan insanlar; yapay zeka, dijital dönüşüm, 
öğrenen toplum, toplum 5.0, çağın becerileri ve 4. sanayi devrimi gibi kavramlarla tanışmaktadır. 
Kısaca, toplum ve dünya evrilmektedir. İşte bu noktada toplumlar için günümüzdeki hedef; refah 
seviyesi yüksek, ileri teknolojiye sahip, insan merkezli ve akıllı bir toplum oluşturmaktır. Söz 
konusu hedeflere varmanın aracı ise hayat boyu öğrenmedir (HBÖ) (2022). Avrupa Toplulukları 
Komisyonu’na göre hayat boyu öğrenme; “Bireysel, sosyal ve istihdama ilişkin alanlarda bireyin 
bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek üzere yaşamı boyunca sürdürdüğü tüm öğrenme 
aktiviteleridir” (Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2001; Akt. Güneş ve Deveci, 2021) ve HBÖ, 
bireyin kendisini gerçekleştirmesini, aktif vatandaşlığı, bireyin toplumsal katılımı, istihtam 
edilebilirliği ve uyumu hedeflemektedir. (Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2001). 

Söz konusu amaçlar doğrultusunda; kullanım koşulları farklılık gösterse de, insanlar gündelik 
hayatlarında birçok beceriye ihtiyaç duyarlar. Bu konuda Avrupa Birliği 2006 yılında 8 adet olmak 
üzere “Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Beceriler” belirlemiştir ve AB yine ilgili raporunda 
hayat boyu öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için “Değişen iş dünyasında 
başarılı olabilmek, içinde yaşadığımız topluma uyum sağlamak, aktif olarak katılabilmek için 
hayat boyu öğrenmek ve kendimizi geliştirmek zorundayız.” ifadesini kullanmıştır (Avrupa Birliği, 
2007; Akt. Güneş ve Deveci, 2021). Söz konusu 8 beceri şu şekilde sıralanabilir; 

1- Anadilde iletişim becerileri 

2-Yabancı dilde iletişim becerileri 

3-Matematik, fen ve teknoloji becerileri 

4-Dijital beceriler 

5-Öğrenmeyi öğrenme becerileri 

6-Sosyal beceriler ve vatandaşlık becerileri 

7-Girişimcilik ve yenilikçilik becerileri 

8-Kültürel farkındalık ve ifade becerileri (Güneş ve Deveci, 2021). 
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Ülkemizde ise eğitimde esas olan ilke ve amaçlar Milli Eğitim Temel Kanunu’nda 
belirtilmiştir. Bu kanunun; 

Türk Milleti’nin bütün fertlerini … beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli 
ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür  ve bilimsel düşünme gücüne, 
geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, 
topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek… 
birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini 
mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını 
sağlamak; böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve 
mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve  bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak (1973) … 

ifadelerini barındıran 2. maddesine göre hayat boyu öğrenme becerilerini kazandırmak Türk 
Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaçları ile yakından ilişkilidir.  

Bu kanuna ek olarak 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK’de belirtildiği gibi; 

a) Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek  şekilde yaygınlaştırmak 
amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

b) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek, 

c) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş 
vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim 
vermek, 

ç) Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, 
eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kurulu’na sunmak, 

d) Yaygın özel öğretim kurumlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek, 

e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların 
genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak, 

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak, 

şeklindeki görevlerden Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir hizmet birimi olan Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü (HBÖGM) sorumludur (2011). 

Hal böyleyken tüm alanyazın ve mevzuattan da anlaşılacağı üzere ilk insandan beri 
süregelen bir öğrenme olgusu söz konusudur ve hayat boyu öğrenme, hayatın dinamiklerini 
öğrenerek gelişmeyi, değişmeyi ve çağa ayak uydurmayı gerekli kılmaktadır. Bu süreçte hayat 
boyu öğrenme becerileri; bireylerin çok yönlü gelişmesi, kendilerini gerçekleştirmesi ve 
toplumların huzuru, refahı ve var olma iddialarını sürdürebilmeleri için önem arz etmektedir. 

Sonuç olarak günümüzde HBÖ çalışmaları gittikçe önem kazanmakta ve Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü de bu bulgular ışığında faaliyetlerini sürdürmektedir. HBÖGM 
kamuoyunu bilgilendirmek için çalışmalarını senelere göre ayrılan “İzleme Değerlendirme 
Raporları” vasıtasıyla paylaşmaktadır. Bu raporlar HBÖ çalışmalarını izlemek için önemli bir 
kaynaktır ve salgının HBÖ çalışmalarına etkisinden de bahsetmektedir. Ne var ki ülkemizde 2020 
yılı Mart ayında başlayan Covid-19 salgınının HBÖ çalışmaları üzerindeki etkisini ortaya koyma 
odaklı bir araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırma ile Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü’nün 2018-2021 yılları arasındaki İzleme Değerlendirme Raporları karşılaştırmalı 
olarak incelenerek salgının Türkiye’de HBÖ çalışmaları üzerindeki etkisi tespit edilecektir. 
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1.2. Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı; salgın dönemi öncesi (2018-2019) ile salgın dönemi (2020-
2021) HBÖ faaliyetlerini karşılaştırmak ve salgının HBÖ çalışmalarını nasıl etkilediğini ortaya 
çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

1. 2018-2019 yılları ile 2020-2021 yılları arasında tamamlanan kursların, kursiyerlerin, kurs 
dışı faaliyetlerin, aktif açık öğretim öğrencilerinin ve yıl içinde devam eden projelerin verileri 
arasında kayda değer bir fark var mıdır? 

2. Okuma yazma kurslarının sayıları ve bu kurslardaki kursiyerlerin sayıları arasında, salgın 
öncesi ve salgın dönemi olmak üzere, belirgin bir fark var mıdır? 

3. Salgın dönemi ve öncesine dair veriler karşılaştırıldığında, HBÖ’ye katılım oranlarında ve 
kursiyer/ülke nüfusu oranlarında değişim nasıldır? 

1.3. Önem 

HBÖ çalışmaları konusunda ülkemiz hız kesmemelidir ve çalışmalar üzerinde 
değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu araştırma, detaylı bir dönemsel karşılaştırma ve durum 
değerlendirmesi sunacaktır. Ayrıca eğitim ihtiyaçlarının her yıl yaklaşık ne düzeyde olduğu ve 
salgın döneminde ne kadarının karşılanabildiği görülecektir. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama ve verilerin analizi 
başlıkları yer almaktadır. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada HBÖGM’nin 2018-2021 yılları arasındaki “İzleme Değerlendirme Raporları” 
incelenecektir. Raporlardaki verilerin salgın öncesine mi yoksa salgın esnasına mı ait olduğu göz 
önünde tutulacaktır ve bu veriler yıllara göre karşılaştırılarak salgının etkilerine dair bir sonuca 
varılacaktır. Dolayısıyla araştırma, tarama modelinde yapılmıştır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni HBÖ Genel Müdürlüğü web sitesindeki 2018-2021 arası yıllara ait 
“İzleme Değerlendirme Raporları”dır. Örneklem alınmasına gerek kalmamış ve sayıma 
ulaşılmıştır. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Çalışma kapsamında istatistiksel veriler ve raporlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple 
HBÖGM raporları incelendiği için kaynak taraması yöntemi kullanılmıştır.  

2.4. Verilerin Çözümlenmesi 

Bu çalışmada istatistik verileri incelenip değerlendirmeler yapılmıştır. Bu sebeple verilerin 
çözümlenmesi için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 

3. Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölüm çalışmanın bulgularını ve yorumları içermektedir. Bulgular; kurs ve kursiyer 
verileri, okuma yazma kursları verileri, açık öğretim okulları verileri, projeler, kurs dışı faaliyetler, 
hayat boyu öğrenmeye katılım olmak üzere altı alt başlıklarda incelenmektedir. 

3.1. Kurs ve Kursiyer Verileri 

HBÖGM’nin raporunda ifade edildiği üzere; 



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
36 

 

Halk eğitimi merkezleri her vatandaşın ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik; mesleki, 
sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz olarak düzenlediği 
kurslarla il, ilçe ve köyler başta olmak üzere eğitim odalarında, ceza ve ıslahevlerinde, 
rehabilitasyon merkezlerinde, hastanelerde, kamuya ve özel kuruluşlara ait iş yerlerinde, 
örgün eğitim kurumlarına ait binalarda ve bunların dışında ihtiyaç duyulan diğer yerlerde 
halka eğitim hizmeti götürmektedir (2021). 

HBÖGM’nin raporlarına göre, Grafik-1 söz konusu eğitim hizmetleri için açılan kurs 
sayılarına ilişkin verileri ifade etmektedir. 

Grafik-1 
Kurs Verileri 

 
İzleme ve Değerlendirme Raporları. HBÖGM, 2019; 2020; 2021; 2022 

Bu grafikteki verilerle ilgili ifade etmek gerekir ki; 2018’de toplam açılan kurs sayısı 2018 
raporuna göre 432.875’tir ancak 2019, 2020 ve 2021 raporlarında bu sayı 339.645’tir. Bu 
çalışmada 2018 verileri için yine 2018 yılının raporu esas alınmıştır.  

Yıllara göre toplam kursiyer verileri ise Grafik-2’de sunulmaktadır. Grafiğin hazırlanmasında HBÖGM 
raporları esas alınmıştır (2019, 2020, 2021, 2022). 

Grafik-2 
Kursiyer Verileri 

 
İzleme ve Değerlendirme Raporları. HBÖGM, 2019; 2020; 2021; 2022 

Yıllara göre kursiyer verileri ve ülke nüfusu oranı ise Grafik-3’teki gibidir. 
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Grafik-3 
Kursiyer/ Ülke Nüfusu Oranı 

 
İzleme ve Değerlendirme Raporları. HBÖGM, 2019; 2020; 2021; 2022 

HBÖGM’nin 2021 raporunda 2021 için katılım oranı 6.06 olarak ifade edilmektedir ancak bu 
oran 0-3 yaş arası nüfus istatistikten arındırıldıktan sonra elde edilen veridir (2022). 2018, 2019 
ve 2020 yıllarının kursiyer/nüfus oranları bu şekilde hesaplanmadığı için 2021 verisi de tüm nüfus 
baz alınarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada sunulan sonuç dolayısıyla 2021 raporundan farklı 
olmuştur (2019, 2020, 2021, 2022). 

3.2. Okuma Yazma Kursları Verileri 

Okuma yazma, hayat boyu öğrenme becerilerinin temelini oluşturur. Güneş ve Deveci’ye 
göre ulusların varoluşları için okuma yazma zorunlu bir beceridir. Çağımızda okuryazarlık dünya 
ile temas kurmak, toplumsal düzeyde var olmak anlamına gelir. Öte yandan “okumaz yazmazlık 
ise geri kalmışlık ve belirli bir ölçüde yoksullukla ilişkilidir”. Okuryazarlığa gereken ilgiyi 
göstermeyen bir ülke, müreffeh bir gelecek idealinden vazgeçmiş demektir çünkü “iyi yetişmiş 
akıllı insanlarla teknoloji olmaksızın kalkınma gerçekleşmez” (Güneş ve Deveci, 2021). Bu 
bağlamda genel müdürlük raporuna göre; okuma yazma kursları “zorunlu ilköğretim çağı dışında 
bulunan ve okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için halk eğitim merkezleri bünyesinde 
düzenlenmektedir” ve okuryazarlık bir sorun olmaktan çıkana dek devam edecektir (2021). 
HBÖGM’nin ifade ettiği gibi; 

Okuma Yazma Programının genel amaçları: Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları ve temel 
ilkeleri ile yaygın eğitimin özel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda okuryazar olmayan ya da ilkokul 
bitirmemiş yetişkinlere;  

1. Okuma-yazma becerisi kazandırmak,  

2. Türkçeyi iyi konuşur hale getirmek,  

3. Temel aritmetik ve yurttaşlık bilgisi öğretmek,  

4. Günlük yaşamla ilgili temel bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır (2021). 

Grafik-4’te yıllara göre okuma yazma kurslarına yönelik veriler ve kursiyer sayıları 
bulunmaktadır. Grafik hazırlanırken yalnızca HBÖGM’nin “alana göre kurs/kursiyer verileri” 
tabloları kullanılmış, okuma yazma seferberlikleri gibi tek yıla ait olmayan diğer istatistikler hariç 
tutulmuştur. 
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Grafik-4 
Okuma Yazma Kursları Verileri 

 
İzleme ve Değerlendirme Raporları. HBÖGM, 2019; 2020; 2021; 2022 

Okuma yazma verileri incelenirken birtakım güçlüklerle karşılaşılmıştır çünkü her raporda 
okuma yazma kurslarına dair iki farklı tabloda veri bulunmaktadır.   Grafik-4 hazırlanırken 
raporlardaki “açılan kurs” başlığı altındaki verilerden faydalanılmıştır. Okuma yazma kurslarına 
dair diğer tablolardaki verilerin “açılan kurs” başlığı altındaki verilere dahil olup olmadığı ve 
okuma yazma seferberliğine dair tabloların birden çok yılın verilerini mi sunduğu 
bilinmemektedir. 

3.3. Açık Öğretim Okulları Verileri 

HBÖGM’nin raporuna göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 
HBÖGM’nin Açık Öğretim Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 2012 
itibariyle 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmesinin ardından bu okullar zorunlu eğitim kapsamına 
alınmış ve herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, zorunlu eğitim 
kapsamında, Açık Öğretim Lisesi’ne yerleştirilmeye başlanmıştır (2021). Grafik-5’te bu okulların 
ilgili eğitim-öğretim yıllarının ilk dönemine göre aktif öğrenci sayıları gösterilmektedir. Mesleki 
ve Teknik Açık Öğretim Lisesi verileri ise kurs verilerine dahil olarak ifade edilm ektedir (HBÖGM, 
2021). 
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Grafik-5 
Açık Öğretim Aktif Öğrenci Sayısı Verileri 

 
İzleme ve Değerlendirme Raporları. HBÖGM, 2019; 2020; 2021; 2022 

3.4. Projeler 

HBÖGM her yıl farklı paydaşlarla, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli projeler 
yürütmektedir. Bu projelerin bazıları yıllara yayılan bir plan izlemektedir. Grafik-6’da ilgili yıllarda 
çalışılan toplam proje sayısı ve tamamlanan proje sayıları sunulmuştur. 2020’den itibaren 
tamamlanan proje sayısı yerine, projelerin tamamlanan aşamalarına yer verilmiştir. Dolayısıyla 
2020 ve 2021 raporlarında bitirilen proje sayısı yerine projelerin güncel durumuna dair 
bilgilendirmeler yer almaktadır (2021). 

Grafik-6 
Proje Verileri 

 
İzleme ve Değerlendirme Raporları. HBÖGM, 2019; 2020; 2021; 2022 

3.5. Kurs Dışı Faaliyetler 

HBÖGM’nin raporlarına göre “halka açık olarak düzenlenen toplantı, yarışma, sergi, panel, 
gezi, seminer, sempozyum, festival, fuar ve benzeri nitelikteki kurs dışı eğitsel etkinlikler” kurs 
dışı faaliyet olarak adlandırılmaktadır. Örneğin; HBÖ kurumları yıl sonu sergileri, öğrenme 
şenlikleri, TEKNOFESTler, eğitim ve farkındalık çalışmaları, online satışlar ve protokoller gibi 
faaliyetler bu başlık altında değerlendirilmektedir (2021; 2022). Kurs dışı faaliyetler; HBÖ 
etkinliklerine katılımı arttırmak, etkin kamu yararı gözetilerek katma değer oluşturmak, HBÖ 
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kurumlarının mesleki gelişimini sağlamak, farkındalık-bilinçlenme-keşfetme üçgenini oluşturmak 
gibi genel amaçlarla düzenlenmektedir (HBÖGM, 2021). 

Grafik-7     
2018-2019 Kurs Dışı Faaliyet Sayısı 

 

İzleme ve Değerlendirme Raporları. HBÖGM, 2019; 2020; 2021; 2022 
Grafik-8     
2018-2019 Kurs Dışı Faaliyet Katılımcıları 

 

İzleme ve Değerlendirme Raporları. HBÖGM, 2019; 2020; 2021; 2022 

Kurs dışı faaliyetlere ait veriler 2018 ve 2019 yıllarında katılımcı ve faaliyet sayısı şeklinde 
verilmiş ancak 2020 ve 2021 raporlarında yalnızca faaliyet alanı başlıkları olarak ifade edilmiştir. 

Grafik-9 
2020-2021 Kurs Dışı Faaliyet Alanları Sayıları 

 
İzleme ve Değerlendirme Raporları. HBÖGM, 2019; 2020; 2021; 2022 
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3.6. Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım 

“EUROSTAT tarafından hazırlanan 25 ile 64 yaş arasındaki bireylerin son dört hafta 
içerisinde öğrenme etkinliklerine katılımının sorulduğu Hane Halkı İşgücü Anketi ile ülkeler 
düzeyinde hayat boyu öğrenmeye katılım oranı hesaplanmaktadır” (HBÖGM, 2021). Ülkemizin 
2007’de katıldığı bu istatistik çalışmasını her yıl TÜİK uygulamaktadır. Türkiye’nin HBÖ’ye katılım 
oranı, çalışmaya ilk kez katılım sağlanan 2007 yılında %1,7’dir. Bu araştırmanın kapsadığı yıllara 
dair veriler Grafik-9’daki gibidir. 2021 yılına ait veri henüz yayımlanmamıştır (HBÖGM, 2021).  

Grafik-10 
EUROSTAT 25-64 Yaş Arası HBÖ Katılım Oranı 

 
İzleme ve Değerlendirme Raporları. HBÖGM, 2019; 2020; 2021; 2022 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde araştırmanın sonuç ve önerileri bulunmaktadır. Her ikisi de maddeler halinde 
sunulacaktır. 

4.1 Sonuç 

Bulgulara bakıldığında salgın döneminde HBÖ çalışmalarının durumuna dair varılan sonuçlar 
şu şekilde sıralanabilir; 

1. 2018 ve 2019 yılı verileri birbirine kısmen yakındır ve bu yıllara ait veriler 2020 ve 2021 
yıllarına ait verilerinden ise yüksektir. Bu durum salgının 2020 ve 2021 yıllarındaki belirgin etkisini 
göstermektedir. 

2. Salgın öncesine ve salgın dönemine ait veriler kendi içlerinde toplanıp kıyaslandığında 
dikkat çekici bir azalış gözlemlenmektedir. Bu verilerden bazıları ise çok keskin birer düşüş grafiği 
sergilemiştir. Bu düşüşler aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

a) Açık öğretim okullarındaki aktif öğrenci sayısı %12 azalmıştır. 

b) Kurs sayıları %42 azalmıştır. 

c) Kursiyer sayıları %49 azalmıştır. 

d) Kursiyer/ülke nüfusu oranı %50 azalmıştır. 

e) Okuma yazma kurslarının sayısı %70 azalmıştır. 

f) Okuma yazma kurslarındaki kursiyer sayısı %74 azalmıştır. 

3. Kurs dışı faaliyetler ve projeler açısından, salgın öncesi ile salgın dönemini karşılaştırmayı 
sağlayacak nitelikte veri setleri bulunmamaktadır. 

4. Toplam proje sayıları hem salgın öncesi dönemde hem de salgın döneminde 36’dır. 2018 
ve 2019 yıllarında tamamlanan proje sayısı 19’dur ancak tamamlanan proje sayılarına dair 2020 
ve 2021 raporlarında veri olmadığı için karşılaştırma yapılamamaktadır. 

6,2%

5,7%
5,8%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

2018 2019 2020 2021

Türkiye



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
42 

 

5. Eğitim programlarının uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak güçlendirilmesi ve 
programların değerlendirilmesi gündeme alınmıştır. 

6. Hayat boyu öğrenmeye katılım, salgın dönemine girilen 2020 yılında artış gösteren tek 
veridir (2020-2021). 

Kısaca ifade etmek gerekirse, Covid-19 salgını döneminde HBÖ çalışmaları son derece 
olumsuz yönde etkilenmiştir.  

4.2. Öneriler 

2019’dan 2020 yılına geçildiğinde HBÖ’ye katılım oranının yükseldiği ancak kurs ve kursiyer 
sayıları gibi verilerin azaldığı gözlemlenmektedir. Eğer vatandaşların HBÖGM hizmetleri hariç 
farklı HBÖ kaynaklarına yöneldiği varsayılırsa;  

a- Bu kaynakların neler olduğuna dair bir araştırma yapılabilir, 

b- Mevcut ve en yaygın HBÖ ihtiyaçlarının neler olduğu araştırılabilir, 

c- HBÖ’ye ilişkin eğitim programlarını yenileme faaliyetleri gözden geçirilebilir, 
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Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenleri için Oryantasyon Mobil Uygulaması 
Geliştirilmesi* 

Doç. Dr. Derya GİRGİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, deryagirgin@comu.edu.tr, Türkiye 
Busenur ARDA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, busenurarda9@gmail.com, Türkiye 
 

Özet: Öğretmenlerin görev yaptıkları koşullar ve öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri meslek 
hayatında önemli bir yere sahiptir. Öğretmenlerin kendi yaşantıları verdikleri eğitimin kalitesini etkiler. Öğretmenler 
hiç bilmedikleri bir yere ilk defa gidecekleri için o yere adapte olmada sorun yaşayabilirler. Çalışmanın amacı yeni 
atanacak öğretmenlere zorunlu hizmet bölgesinde görev yaparken gideceği yerler hakkında rehber olacak; temel 
ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçlarını, kişisel ihtiyaçlarını nasıl ve nerede yapacakları hakkında bilgi verecek hem de 
gidecekleri yerin fiziki, sosyal ve kültürel özellikleri hakkında bilgi veren bir mobil uygulama oluşturmaktır. Bu mobil 
uygulama öğretmenlere belirli ihtiyaçlarını giderme konusunda ışık tutacaktır. Çalışma grubunu öncelikle yakın 
tarihlerde görev yapmış ya da halen yapmaya devam ediyor olan Milli Eğitime bağlı okullarda görev yapan sınıf 
öğretmenleri oluşturmuştur. Çalışma yürütülürken nitel araştırma deseni olan fenomonoloji göz önünde 
bulundurulmuştur. Araştırmanın yöntemi ise nitel araştırma yönteminde en sık kullanılan araç olan anket yöntemidir. 
Gelen anket sonuçlarına verilen yanıtların doğruluğu öğretmenlerin verdikleri cevaplar karşılaştırılarak ve gerekli 
araştırmalar sonucunda ortaya konulduktan sonra mobil uygulamaya aktarılacaktır. Yapılan araştırma sonucunda 
il/ilçe düzeyinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin yaşam şartları köylerde görev yapan sınıf öğretmenlerinin yaşam 
şartlarına göre daha gelişmiş olduğu için ihtiyaçlarını karşılayabilme düzeyleri daha yüksektir bu etkenin de 
adaptasyon sürecinin hızını etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sonucunda belirli il/ilçe/köyde görev yapan 
öğretmenlerin eksik olan ihtiyaçları hakkında bilgi edinilecek ve öğretmenlerin mesleki hayatlarındaki verimliliğini ve 
mesleki doyumunu etkileyen faktörler hakkında yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. En büyük yararı ise öğretmenlerin 
atanmadan önce gidecekleri yer hakkında bilgi sahibi olmasını sağlaması ve öğretmenlerin adaptasyon sürecinin 
hızlanmasına katkı sağlamasıdır. Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Uyum süreci, Görev yeri, Öğretmen oryantasyonu. 

Anahtar Sözcükler: Sınıf öğretmeni, Uyum süreci, Görev yeri, Öğretmen oryantasyonu. 

*Bu çalışma “Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenleri için oryantasyon mobil uygulama” isimli TÜBİTAK 2209-A Üniversite 

Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından 1919B012101424 numaralı proje kapsamında desteklenerek 
gerçekleştirilmiştir. 

Developing an Orientation Mobile Application for Novice Classroom Teachers* 

Abstract: The conditions in which teachers work and their level of meeting their own needs have a major place 
in their professional life. Teachers’ own lives affect the quality of the education they provide. Since teachers initially 
are usually appointed to a place they do not know, they may have trouble adapting to that place. The aim of the study 
is to guide newly appointed teachers about the places they will go while working in their compulsory service area, 
and in this direction, to create a mobile application that will provide information about their basic needs, social needs, 
personal needs, how and where they will meet them, as well as informing about the physical, social, and cultural 
characteristics of the place they will go. This mobile application will shed light on how to meet teachers’ specific needs. 
The study group consisted primarily of classroom teachers working in schools affiliated to the National Education, 
who have recently worked or continue to do so. While conducting the study, phenomenology, which is a qualitative 
research design, was taken into consideration. The instrument of the research is a questionnaire, which is one of the 
most frequently used tools in the qualitative research method. The accuracy of the answers given to the incoming 
survey results was transferred to the mobile application after the answers given by the teachers were compared and 
revealed following the prerequisite research. As a result of the research, it has been revealed that since the living 
conditions of the classroom teachers working at the provincial or district level settlements are more developed than 
the living conditions of the classroom teachers working in the villages, their ability to meet their needs is higher, which 
also affects the speed of the adaptation process. At the end of the study, information will be obtained about the 
missing needs of teachers working in a certain province, district, or village and will shed light on the factors affecting 
the productivity and professional satisfaction of teachers in their professional lives. The most important benefit is 
that the application enables teachers to have information about the place they will go prior to their appointment and 
contributes to the acceleration of the adaptation process for teachers. 

Keywords: Classroom teachers, Adaptation process, Place of duty, Teacher orientation.  

* This study was carried out with the support of TUBITAK 2209-A University Students Research Projects Support Program 
named "Orientation mobile application for new class teachers" within the scope of the project numbered 1919B012101424. 
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1. Giriş 

Eğitim, ülkemizde eğitimin en klasik tanımı Ertürk (1973)’e göre “bireylerin davranışlarında 
kasıtlı istendik değişme meydana getirme süreci” şeklinde tanımlanabilmektedir. Öğretmen 
denildiği zaman akla birçok tanım gelebilir ancak genel olarak bir tanım yapmak gerekirse 
öğretmen, yaşadığı topluma yararlı bireyler yetiştirmek için çabalayan ve bu yetiştirdiği bireylere 
rol model olabilen kişilerdir. Öğretmenlerin temel görevi; vatanını seven, ulusal ve evrensel 
değerleri benimseyen, sağlıklı, her bireyin bilgi, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan mutlu 
bireyler yetiştirmek olarak Milli Eğitim Temel Kanunda tanımlanmıştır (Milli Eğitim Temel 
Kanunu, 1973).  

Sınıf öğretmeni ise ilkokula yeni başlayan öğrencilere okuma-yazma, temel matematik, el 
becerisi ve hayata dahil olabilmeleri için gereken temel eğitimleri veren kişidir. Özellikle 6-10 yaş 
arası öğrencilere rol model olan kişilerin başında sınıf öğretmenlere gelmektedir. Kişilik gelişimi 
yaşamın ilk yedi yılında gelişir. Bu kritik dönemi başarılı bir şekilde atlatmak için sınıf 
öğretmenlerinin rolü fazladır. Sınıf öğretmeninin bu yaş aralığında öğrencilerine gösterecekleri 
olumlu ya da olumsuz tutumlar öğrencilerin hayatlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Bu yüzden 
öğretmenlerin olumlu bir rol model olabilmesi için öğretmenlerin içinde bulunduğu çevre 
koşullarının, okul özelliklerinin, hayat şartlarının en uygun şekilde olması öğretmeni psikolojik 
açıdan etkileyeceği gibi mesleğine ve öğrencilerine karşı oluşturacağı tutumu da etkileyecektir 
(Çapuk ve Ünsal, 2017) 

Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı’nda sınıf öğretmeni olabilmek için öğretmen adaylarının lisans 
eğitimi aldıkları üniversitenin Eğitim Fakültesi’nin Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’ndan mezun 
olduktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen Kamu 
Personeli Seçme Sınavından yeterli puan almaları ve burada aldıkları puanlar doğrultusunda 
yapılan atama sürecindeki mülakattan başarılı olduktan sonra zorunlu hizmet bölgesinde görev 
yapmaya başlarlar.  

Hizmet bölgeleri; coğrafi konum, ulaşım şartları, sosyo-kültürel özellikler vb. yönlerden 
paralellik gösteren iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesi oluşturulmuştur. Bu bölgedeki illerin 
çoğu Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda yer alır. Sınıf öğretmenleri göreve başladıklarında 
genellikle Türkiye’nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde il/ilçe/köylerde görev yapmaya 
başlarlar. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
incelendiğinde illerin hizmet bölgelerine ayrıldığını görülür. Hizmet bölgelerine göre 
öğretmenler bir yıllık çalışmalarına karşılık hizmet puanı alırlar. Hizmet puanları ise; 1. hizmet 
bölgesi 10 puan, 2. hizmet bölgesi 11 puan ve 3.hizmet bölgesinde ise 12 puan alırlar. 

 

Resim 1. Hizmet Bölgelerinde yer alan illerin sınıflarını gösteren harita 
(http://personel.meb.gov.tr) 

MEB 2020/2021 Örgün Eğitim İstatistiklerine göre ilkokul kademesinde bulunan toplam 
okul sayısı 24 576’dır. Bu sayıyı 22 527 resmi 2 049 özel okul oluşturmaktadır. Toplamda 264 740 
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tane derslik mevcut olup bu dersliklerin 233 370 tanesi resmi okullarda yer almaktadır. Öğrenci 
sayıları ise toplamda 5 328 391 kişi olup 5 059 079 öğrenci resmi okullarda  269 312 öğrenci özel 
ilkokullarda eğitim görmektedir. İlkokul bünyesinde 306 937 öğretmen görev yapmakta olup 273 
652 öğretmen resmi okullarda 33 285 öğretmen ise özel okullarda görev yapmaktadır. Bu 
istatistikleri şehir/köy bağlamında incelersek eğer 21 785 öğretmen görevini köylerde 
yapmaktadır. 

Öğretmenler ilk atandıklarında bu bölgelere genellikle yabancıdırlar ve uyum sürecinde 
sıkıntı yaşarlar. Bu sıkıntılar öğretmenlerin hem mesleki verimliliğini hem de yaşam standartlarını 
zorlayacak nitelikte olabilirler. Öğretmenler meslek hayatlarının en önemli ve hassas 
dönemlerini yaşarlar. Bu dönemlerde öğretmenlerin ne gibi sorunlarla karşılaşacaklarının 
önceden bilinmesi de eğitimde ve uygulamada düzeltmeler yapmak için önem taşır (Appleton ve 
Kindt, 2002; Özdemir ve Yalın, 2000).  

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2006 yılında öğretmenlik mesleğinin genel yeterliliklerini 
sıralarken “kişisel ve mesleki değerler, mesleki gelişim” unsurlarına yer vermiştir (MEB, 2006). 
Bu genel yeterlilikler çevre ile iletişim içerisinde farklılıklar gösterebilir. Öğretmenlerin 
öğrencilerine karşı olumlu bir tutum geliştirmesi ve ilişkilerinin sağlıklı olması kişisel özelliklerine 
ve mesleki özelliklerine göre şekil alabilir. Ama tabii unutulmamalıdır ki kişinin psikolojik durumu 
farklı koşullarda ve şartlarda değişkenlik gösterebilir. Bu her insan için geçerli olduğu gibi 
öğretmenlerin de öğrencileriyle kurduğu ilişkilerde öğretmenlerin mesleklerini devam ettirirken 
yaşadığı kişisel ve çevresel nedenli problemleri mesleki kalitelerini etkilediği gibi öğrencileriyle 
ilişkilerini, mesleğe bakış açılarını, duygu durumlarını ve birçok birbiri ile ilişki içerisinde olan alt 
durumları etkiler. Öğretmenleri zorlayan bu olumsuz şartlarda meslek yürütebilmek 
öğretmenlerin mesleklerine olan bağlılık ve saygılarını zedelemeye neden olabilir. 

Öğretmenlerin mesleki açıdan yeterliliklerinin gelişmesi için ona katkı sağlayacak bir 
çevrede yaşıyor olması ve onun mesleki gelişimi için gerekli ortamı hazırlayan bir kurumda 
çalışıyor olması ilk yıllarında mesleğe uyum sağlamaları ve mesleğine karşı önyargı 
oluşturmamaları açısından önemlidir. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleklerini devam 
ettirip ettirmeme karar sürecindeki en önemli dönem olarak öğretmenin göreve ilk başladığı 
yılları alabiliriz (Barkauskaitė, 2017; Karge, 1993; Quaglia, 1989; Veenman, 1984; Yalçınkaya ve 
Tonbul, 2002). Öğretmenlerin kırsalda yaşadıkları problemler ile ilgili yapılan literatür 
araştırmalarda ortaya konulan verilere göre mesleğe yeni başlayan öğretmenler göreve 
başlayacakları yerde: çevresel koşullar, sosyal etkinlikler, barınma, köy halkı ile iletişim, mesleki 
doyum, rehberlik hizmetleri, araç-gereç ve onarımı ve denetim boyutlarında problem yaşadıkları 
görülmektedir (Özpınar ve Sarpkaya 2010). 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Literatür incelendiğinde öğretmenlerin bazı il/ilçe/köylerde yaşadığı sıkıntılar ele alınmış 
olmakla birlikte göreve başlamadan önce öğretmenlere rehber olacak bir araştırmaya 
rastlanmamıştır. Bu araştırma sayesinde daha önce zorunlu hizmet görevi yapmış veya hala 
yapmaya devam eden sınıf öğretmenlerine ulaşılarak bulundukları bölgelerin fiziki, kültürel, 
ekonomik, ulaşım, barınma, sosyal, beslenme, çevre ile iletişim gibi hususlarda alınan bilgilerle 
yeni ataması olacak öğretmenlerin atandıkları yerle ilgili bir ön bilgi alacakları rehber bir mobil 
uygulama oluşturulmuştur. Öğretmenler hiç bilmedikleri bir yere ilk defa gidecekleri için o yere 
adapte olmak konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Bu mobil uygulama sayesinde öğretmenlere 
belirli ihtiyaçlarını giderme ve yeni girecekleri çevreye uyum sağlama konusunda yardım etmesi 
amaçlanmıştır. 
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1.2. Araştırmanın Problem Cümlesi 

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda önerilen çalışmanın problem sorusu 
“Zorunlu hizmet bölgesinde yer alan yerlerin fiziki, kültürel, ekonomik ve sosyal şartları ve görev 
yapılan okulun fiziki şartları göz önünde bulundurulduğunda okulların bulunduğu il/ilçe/köy 
hakkında rehberlik edebilecek nasıl bir mobil uygulamanın oluşturulabilir?” olarak belirlenmiştir.  

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada model olarak nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma modeli: 
doğru ve genel bir durum ortaya koymak için gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri 
toplama yöntemlerini benimser. Araştırma deseni olarak fenomonoloji/olgulubilim araştırma 
deseni kapsamında yürütülmesi uygun bulunmuştur. Bu yöntemdeki fenomen ‘‘Öğretmenlerin 
görev yaptığı yer hakkında bilgi sahibi olması’’ olarak belirlenmiştir. Fenomenoloji, her gün sık 
sık karşılaştığımız, bizim için yeni olmayan, ancak tam olarak kavrayamadığımız ve araştırılmaya 
uygun bir temel oluşturabilecek olguları araştırmayı amaçlayan araştırmalarda kullanılmaktadır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın çalışma evreni zorunlu hizmet bölgesinde yakın zamanda görev yapmış ya 
da şu an yapmakta olan sınıf öğretmenleri ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf 
Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde 
amaçlı örnekleme çeşitlerinden biri olan ölçüt örnekleme çeşidi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme; 
derinlemesine araştırma için araştırmanın amacı, bağlam içindeki bilgilendirici durumları 
seçmektir. Amaçlı örnekleme türlerinden biri olan standart örnekleme; problemle ilgili 
özelliklere sahip kişilerden, olaylardan, nesnelerden veya durumlardan örnek oluşturur (Yıldırım 
ve Şimşek, 2011). Ölçüt örneklem için belirlenen ölçütler; 

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi olmak, 

 Sınıf öğretmeni olmak, 

 Yakın zamanda veya güncel olarak bilgi istenilen yerleşim yerinde görev yapmış/yapıyor 
olmak. 

Bu araştırma çerçevesinde katılımcılara ait bazı özellikler şu şekildedir. 

Tablo 1.  
Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 

Cinsiyet Frekans % 

Kadın 47 83,92 
Erkek 9 16,07 
N 56 100 

Öğretmen adaylarıyla yapılan anketin örneklemini 47 kadın 9 erkek olmak üzere toplam 56 
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tablo 1’deki verilere göre örneklemin çoğunluğunu %83,92 ile 
kadın öğretmen adayları oluşturmaktadır. 
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Tablo 2.  
Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 

Mülki İdare Frekans % 

Büyükşehir 14 25 
Şehir 18 32,14 
İlçe 15 26,78 
Kasaba 4 7,14 
Köy 5 8,92 
N 56 100 

Katılımcılar Türkiye Mülki İdare açısından incelendiğinde 14’ü büyükşehir, 18’i şehir, 15’i ilçe, 
4’ü kasaba ve 5’i köyde yaşadığı görülmektedir. Bu bağlamda katılımcılar mülki idare açısından 5 
farklı başlık altında toplanmıştır. Tablo 2 incelendiğinde %32,14 ile şehirde yaşayan öğretmen 
adaylarının çoğunluk oluşturduğu görülmektedir. 

2.3. Veri Toplama Aracı  

Bu araştırmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıf 
öğrencilerine nitel veri toplama araçlarından olan anket yöntemi kullanılmıştır. Anket, bir 
araştırmanın amacına uyacak şekilde düzenlenen soru/sorular bütünüdür. Bu çalışmada 
öğretmen adaylarına anket türünde kapalı uçlu sorular kullanılarak cevaplandırılması 
istenilmiştir. Üniversite öğrencilerine yapılan anket sonuçları incelenip bu doğrultu da alınan 
bilgilerle görev yapan sınıf öğretmenleri için modern anket yöntemi olan e-posta yoluyla anket 
yöntemi kullanılmış ve anket için açık uçlu sorular tercih edilmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Bu araştırmada verilerin analizi araştırmacı tarafından nitel veri analizinin bir yöntemi olan 
betimsel analiz yöntemi ile yapılmıştır. Betimsel analiz yöntemi araştırmacılara, daha önce 
oluşturulmuş bir çerçevenin dışına çıkmadan nicel olmayan verileri işlemek ve ulaşılan bulguları 
tanımlayıp yorumlamayı sağlar (Yıldırım ve Şimşek 2011) Çalışmanın amacı doğrultusunda 
öğretmen adaylarına yapılan anketlerde verilerin yüzde ve frekans değerleri bulunup 
tablolandırılmıştır. Bulunan yüzde ve frekans değerleri göz önünde bulundurularak anket 
maddeleri önem sırasına konulmuş ve bu doğrultuda ortaya çıkan verilerden bir e-posta yoluyla 
anket oluşturularak sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. 

3. Bulgular 

Araştırmanın amacına uygun olarak gerçekleştirilen analizler sonucunda öğretmen 
adaylarının zorunlu hizmet bölgesi hakkında edinmek istedikleri bilgiler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3.  
Hizmet bölgesi hakkında edinmek istenen bilgilere ilişkin bulgular 

Hizmet Bölgesi Hakkında Bilgi Frekans  % 

Yeme/ İçme 49 87,5 
Barınma 55 98,2 
Kişisel Bakım 35 62,5 
Alışveriş 38 67,8 
Ulaşım 54 96,4 
Sosyo- Kültürel Özellikler 36 64,28 
Beşeri Özellikler 23 41,07 

Turizm Özellikleri 15 26,7 
Sosyal ve Kültürel Faaliyet 26 46,42 
Sağlık Hizmetleri 49 87,5 
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İklim Özellikleri 46 82,14 
Şebeke Durumu  42 75 
İl/İlçe Ekonomik Durum 21 37,5 
Demografik Özellikler  22 39,28 
Okulun Fiziki Özellikleri  39 69,64 
Okulun Eğitim Faaliyetleri 28 50 

Okula Ulaşım 45 80,35 
Denetim 15 26,78 

Tablo 3’te öğretmen adaylarının ankete verdiği yanıtlar incelenmiştir. Ankete 56 öğretmen 
adayı katılmış ve zorunlu hizmet bölgesi hakkında edinmek istedikleri bilgiler doğrultusunda 
işaretleme yapmışlardır. Frekans ve yüzde değerleri dikkate alındığında en çok işaretlenen 
madde 55 frekans değeriyle barınma (%98,2) daha sonra; 54 frekans değeriyle ulaşım ihtiyacı 
(%96,4), 49 frekans değeriyle yeme-içme ihtiyaçları ve sağlık hizmetleri (%87,50) ve 46 frekans 
değeriyle iklim özellikleri (%82,14) öğretmen adaylarının görev yapacakları il/ilçe/köy hakkında 
en çok öğrenmek istedikleri seçenekler olmuştur. Bölgenin turizm özellikleri (%26,17), denetim 
(%26,78), il ilçe ekonomik durumu (%37,5) gibi maddeler ise frekans ve yüzde değerleri göz 
önünde bulundurulduğunda en az işaretlenen maddeler arasında yer almaktadır. 

Araştırmada öğretmen adaylarıyla yapılan anket sonuçlarının frekans ve yüzde sayıları 
dikkate alınarak sınıf öğretmenlerine uygulanmak üzere bir anket oluşturulmuş ve anket sınıf 
öğretmenlerine uygulanmıştır. Sınıf öğretmenlerine uygulanan anket sonuçlarında yine benzer 
şekilde barınma, ulaşım ve yeme-içme ihtiyaçları öne çıkmıştır. Araştırma kapsamında farklı il, 
ilçe ve köylerde görev yapan 34 sınıf öğretmeniyle yapılan e-anket sonucunda öğretmen 
adaylarıyla yapılan anket verilerinin analizi ile ve alan yazıda bulunan makaleler göz önünde 
bulundurulduğunda sonuçlarda anlamlı benzerlikler olduğu görülmektedir. Ankete verilen 
yanıtları tek tek başlıklar halinde inceleyip genel bir başlık oluşturulursa: 

1. Barına İhtiyacı: Merkeze uzak köylerde görev yapan öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını 
lojmanda ya da köyde onlar için tahsis edilen bir evden giderdiklerini, merkeze yakın konumda 
olan köylerde görev yapan öğretmenlerin ise il/ilçelerde ikametgâh edip köye gidiş geliş 
sağladıklarını belirtmişler; büyükşehir/il/ilçede görev yapan sınıf öğretmenlerinin ise barınma 
konusunda bir problem çekmediklerini belirtmişlerdir. 

2. Yeme-İçme İhtiyacı: Genel olarak köylerde görev yapan sınıf öğretmenlerinin evden 
getirdikleri aperatif yemekleri öğle öğünlerini geçirdiklerini, köy marketlerinin tercih 
edilebileceğini ya da taşımalı öğrencilere verilen yemeklerden yararlanılabileceğini 
belirtmişlerdir. Bazı köylerde ufak büfe ve lokanta gibi küçük işletmelerin varlığından söz 
etmişlerdir. Köylerde görev yapmayan öğretmenlerin ise bu konuda bir problem yaşamadıkları 
ve imkanlarının çok gelişmiş olduğundan söz edilebilir. 

3. Alışveriş İhtiyacı: Köylerde görev yapan sınıf öğretmenleri temel ihtiyaçlarını köy 
bakkallarından giderdiklerini büyük ve kapsamlı alışverişler için merkeze gittiklerini 
belirtmişlerdir. Şehirlerde yaşayan öğretmenler ise bu konuda hiçbir problem yaşamadıklarını 
belirtmişlerdir.  

4. Sağlık İhtiyacı: Köylerde görev yapan sınıf öğretmenleri varsa köylerindeki sağlık 
ocaklarını yok ise yakınlardaki sağlık ocaklarına ulaşım sağladıklarını önemli problemlerinde ise 
merkezdeki hastaneleri tercih ettiklerini belirtmişler. Şehirlerde görev yapan öğretmenler ise 
özel ya da devlet hastanelerinden yararlanabildiklerini bir problem çekmediklerini belirtmişlerdir. 

5. Ulaşım İhtiyacı: Köylerde görev yapan öğretmenler kendi araçları varsa eğer şahsi 
araçlarıyla yok ise köy minibüslerini ve şehirlerarası otobüsleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 
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İl/ilçede görev yapan öğretmenler ise demiryolu-karayolu-denizyolu-uçak gibi hangi imkanlar 
varsa hepsinden yararlanabildiklerini belirtmişlerdir. 

6. İklim Şartları: Her bölgenin iklim şartları farklı olduğundan dolayı köy ve merkez olarak 
genel bir çerçevede ele almak gerekirse iklim şartlarının köylerde daha şiddetli etki ettiğinden 
söz edilebilir. 

7. Şebeke Durumu: Merkeze uzak ve yüksekte kalan, ulaşımın zor olduğu ve kış şartlarının 
zorlu geçtiği köylerde internet ve telefon hatlarında problem yaşandığı bunun haricinde diğer 
yerleşim alanlarında bir problem olmadığı belirtilmiştir. 

8. Okula Ulaşım: Köylerde öğrencilerin okula yürüyerek ya da taşımalı eğitim görüyorlarsa 
özel servisleriyle okula geldikleri belirtilmiştir. İl/ilçede ise imkân daha fazla olduğu için velilerin 
öğrencileri okula bıraktıkları ya da okul servisleriyle okula ulaşım sağladıkları sonucuna 
ulaşabiliriz. 

9. Okulun Fiziki Özellikleri: Yerleşim yerlerinde cevapların değişkenlik göstermesi sebebiyle 
genel bir çerçeve oluşturulacak olursak köylerde bazı köy okullarının eskiden inşa edilmesi 
sebebiyle fiziki özelliklerinin çok konforlu olmadığından söz edilmiş ve çok fazla eksikliklerinin 
olduğu belirtilmiştir. İl/ilçe olarak bakıldığında iyi fiziki koşullara sahip okullar fazla olmakla 
beraber kötü fiziki koşullara sahip okullarda mevcut olup bu okulların yıkılıp yeni bina inşa 
edileceğini belirten sınıf öğretmenleri vardır. 

10. Sosyo-kültürel Özellikler: Köylerde görev yapan sınıf öğretmenlerinin genel olarak 
sosyo-kültürel herhangi bir aktivitenin olmadığını ve merkeze yakın köylerde il/ilçeye 
gidilebileceğini belirtmişler. Özellikler Doğu il ve köylerinde öğretmenlerin veli ile iletişimde 
problem yaşadıklarını ve çocukların okul öncesi eğitim almadıklarından dolayı ve aile eğitimi 
açısından problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

  Sınıf öğretmenleriyle yapılan anket verilerine göre, köylerde görev yapan sınıf 
öğretmenleri merkezde görev yapan sınıf öğretmenlere göre daha dezavantajlı olduklarını ve bu 
ihtiyaçlarını gideremedikleri için mesleki açıdan doyum sağlayamadıklarını görevlerini yerine 
getirirlerken çevre koşulları ve imkanlardan dolayı zorluk yaşadıklarını belirtmişler. Ancak 
il/ilçede görev yapan öğretmenlerin şartları daha iyi olduğu için ihtiyaçlarını gidermede temel 
olarak bir eksikliklerinin olmadığından, koşulların iyi düzeyde olmasından dolayı mesleki 
doyumda bir problem yaşamadıklarını belirtmişlerdir.  

Sınıf öğretmenlerinin de ankete verdiği cevaplardan yola çıkılarak ‘Sınıf Öğretmenleri için 
Oryantasyon Mobil Uygulama’ hazırlanmıştır.  

3.1. Sınıf Öğretmenleri için Oryantasyon Mobil Uygulamanın Hazırlanması 

Sınıf öğretmenleri için hazırlanan Oryantasyon Mobil Uygulamaya yönelik uygulama 
içeriğine ilişkin resimler aşağıda verilmiştir. 
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3.1.2. Sınıf Öğretmenleri için Oryantasyon Mobil Uygulamanın İçeriği 

  

Resim 1. Uygulamadaki yorum başlıkları  

 

Resim 2. Uygulamadaki yorum başlıkları  
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Resim 3. Uygulamadaki yorum başlıkları  

 

Resim 4. Mobil uygulamada şehirlerin listelenmesi 
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Resim 5. Mobil uygulamada yanıt alt başlıkları 

3.1.3 Sınıf Öğretmenleri için Oryantasyon Mobil Uygulamaya İlişkin Linkler 

Mobil uygulama kurulum linki: https://drive.google.com/drive/folders/1mP-
on9ZTN6jIVHLSM4SbvIN0YijucBMR?usp=sharing 

Mobil uygulama tanıtım videosu: 

https://drive.google.com/file/d/1vD_oD68oon4YuSHUSsR9Qi3MlKvitGH-
/view?usp=sharing 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

İnsanoğlu doğası gereği yaşadığı bölgeye uyum sağlamak ister. Uyum sağlayabildiği yerde 
kendini daha mutlu, güvende ve oraya ait hissedecektir. Bu tüm insanlık için böyle olduğu gibi 
göreve yeni başlayacak sınıf öğretmenleri içinde geçerlidir. Yeni görev yapacakları bölgeye uyum 
sağlamaları ve orada rahat bir yaşam sürebilmeleri gerek kendi iç huzuru gerek mesleklerini 
yaparken performanslarını en yüksek düzeyde kullanmaları için gereklidir. Çünkü insan mesleğini 
yaptığı yere ait olduğunu ve güvende olduğunu hissetmek ister. Öğretmen adaylarının göreve 
başlamadan önce ilk görev yerleri hakkında bilgi sahibi olmak istemeleri bu yüzden çok doğaldır. 
Uzun bir süredir kendini ait hissettikleri ve bağ kurdukları yaşam alanlarından görevini yerine 
getirmek için belki de hakkında hiçbir bilginin olmadığı bir yerde göreve başlayacaktır. İşte bu 
kargaşanın ve paniğin yaşanmaması için öğretmen adaylarının görev yapacakları yerle ilgili asgari 
de olsa bilgi sahibi olmaları onların görev yapacakları yere daha kolay uyum sağlamalarını ve 
yaşayabilecekleri problemlere dair önceden hazırlıklı olmalarını sağlayabilir. Çünkü insan 
yaşayabileceği problemin varlığından ne kadar önce haberdar olursa bu problemin üzerinden 
gelmesi daha kolay olacaktır.  

Türkiye’nin doğu illerinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin problemlerinin incelendiği bir 
çalışmada öğretmenlerin okulun fiziki yapısından ve internete erişim açısından problem 
yaşadıkları ortaya konmuştur (Şahin ve Analı, 2019). Öğretmen adayları ile yapılan ankette 
şebeke durumu maddesinin işaretlenme sıklığına bakıldığında (f:42) öğretmen adaylarının bu 

https://drive.google.com/drive/folders/1mP-on9ZTN6jIVHLSM4SbvIN0YijucBMR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mP-on9ZTN6jIVHLSM4SbvIN0YijucBMR?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vD_oD68oon4YuSHUSsR9Qi3MlKvitGH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vD_oD68oon4YuSHUSsR9Qi3MlKvitGH-/view?usp=sharing
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konuda problem yaşayabileceklerini düşündükleri ve bu yüzden işaretleme yaptıkları söylenebilir. 
Çünkü çağın gereksinimlerinden biri olan internet ve telefon toplumun vazgeçilmez birer 
zorunluluğu haline gelmiştir. Aynı araştırmanın bulguları incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin 
görev yaptıkları okula geliş- gidişte problem yaşadıkları ve yaşadıkları bölgeye uyum 
sağlayamadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adayları ile yapılan ankette ulaşım ihtiyacı (f:54) en 
çok işaretlenen anket maddelerinden biri olmuştur.  

Köylerde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunlarının ortaya konulduğu çalışmalarda 
öğretmenlerin en çok ‘’denetim, barınma, sosyo-kültürel faaliyetler araç-gereç onarım eksikliği’’ 
konularında sorun yaşadıkları ortaya konulmuştur (Can, 2004; Özpınar ve Sarpkaya, 2010; 
Taymaz, 1995; Yavuz, 1995). Sınıf öğretmeni adaylarına yapılan anket göz önünde 
bulundurulduğunda anketin barınma ve sosyo-kültürel faaliyetler maddelerinin işaretlenme 
frekansları diğer maddelere göre daha yüksektir. Yapılan bir başka çalışmada toplum ile uyum ve 
fiziksel çevreye uyumda göreve yeni başlayan öğretmenlerin güçlük çektikleri ortaya 
konulmuştur (Güven, Özçelik ve Özkan, 2017). Öğretmen adaylarıyla yapılan ankette göreve 
başlayacakları bölgelerde bölgenin fiziki koşulları ve bölgenin toplumsal özelikleri öğretmen 
adaylarının göreve başlamadan önce öğrenmek istedikleri hususlardandır (Altun ve Gülay, 2017; 
Kara ve Demir, 2021; Kozikoğlu ve Senemoğlu, 2018).  

Sınıf öğretmeni adaylarıyla yapılan bir başka çalışmada öğretmen adaylarının; temel 
gereksinimler, araç – gereç ve donanım, sosyo – kültürel özellikler, öğrenciler ile ilgili sorunlar, 
öğretmenlik mesleği ile ilgili sorunlar, okul, çevre ve aile ilişkilerinde mesleğe ilk başladıklarında 
problem yaşayacaklarını düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu araştırma kapsamında öğretmen 
adayları ile yapılan ankette öğretmen adaylarının verdikleri cevaplarla örtüştüğü görülmüştür. 
Öğretmen adaylarının göreve başlamadan önce bilgi almak istediği konuları seçerken göreve 
başladıkları zaman problem yaşayabilecekleri düşüncesinde olduğu maddeleri seçme ihtimalleri 
olasıdır. Bu çalışmada sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarıyla yapılan görev yerlerinde 
yaşadıklarını ya da yaşayacaklarını düşündükleri sorunları ortaya koyan araştırmalarda, 
araştırma kapsamında sınıf öğretmeni adayları ile yapılan anket incelendiğinde anlamlı bir 
benzerlik göstermektedir. 

Araştırma sonuçları çerçevesinde şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Araştırmanın çalışma grubunu sınıf öğretmenleri oluşturduğu için hazırlanan mobil 
uygulama sadece sınıf öğretmenleri içi oryantasyon niteliğinde bir uygulama olmuştur. 
Benzer uygulamalar branş öğretmenleri içinde hazırlanabilir. 

2. Bir farklı uyum süreci geçiren üniversite öğrencileri de eğitim görmek için yeni bir şehre 
gelirler ve eğitim görecekleri şehre adaptasyon sürecinde problem yaşayabilirler. 
Üniversite öğrencilerinin okula ve yaşayacağı yere uyum sağlaması açısından bu 
araştırma kapsamının benzeri niteliğinde bir uygulama yararlı olacaktır. 
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Etkinliklerde Tercih Ettikleri Yöntem- 
Teknikler ve Nedenleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi* 

Doç. Dr. Derya GİRGİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, deryagirgin@comu.edu.tr 
Elvan KİBAR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, kibarelvan18@gmail.com 

Özet: Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adayları, 3. ve 4. sınıflarda dört temel 
dil becerileri derslerinde öğrendikleri yöntem- teknikler kullanarak etkinlikler hazırlamaktadır. Bu 
araştırmanın amacı, Hizmet öncesi eğitimlerini alan Türkçe öğretmeni adaylarının dört temel dil 
becerilerini içselleştirip içselleştiremediğini, öğrencilere ve derse uygun etkinlikler hazırlayıp 
hazırlayamadığını, hazırladıkları etkinliklere uygun yöntem-teknikler seçip seçemediklerini ortaya koymak; 
hem de dil becerileri derslerinden aldıkları verimi nedenleriyle açıklamalarını sağlamaktır. Bu araştırmanın 
evrenini Türkçe öğretmeni adayları oluştururken, örneklemini ise 2021-2022 eğitim- öğretim yılı 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3. ve 4. sınıf Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Bu 
araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çünkü Türkçe öğretmeni adaylarının var olan 
durumları ve düşünceleri nedenleriyle ve açıklayıcı biçimde ortaya koyabilmeleri sağlanmak istenmiştir. 
Bu amaçla literatür de taranarak açık uçlu soruların da yer aldığı “Anket Formu” ile adayların tamamen 
hazırladıkları etkinliklerde tercih ettikleri yöntem teknikleri nedenleriyle açıklayabilecekleri “Görüşme 
Formu” hazırlanmış ve adaylara uygulanmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının problem durumuyla ilgili 
görüşlerini açıklayabilmeleri için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma soruları adaylara 
cevaplandıktan sonra da içerik analizi yapılarak veriler analiz edilmiştir. Daha sonra da elde edilen sonuçlar 
raporlaştırılmıştır. Sonuçlarda da 3. ve 4. sınıf Türkçe öğretmeni adaylarının aldıkları dört temel dil becerisi 
derslerine yönelik etkinliklerinde de sıklıkla kullandıkları yöntem- teknikler tespit edilmiştir 

Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretmeni adayları, Etkinlik, Yöntem- teknik, Öğretmen eğitimi. 
*Bu çalışma “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Etkinliklerde Tercih Ettikleri Yöntem- Teknikler ve Nedenleri: 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi” isimli TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 
tarafından 1919B012101702 numaralı proje kapsamında desteklenerek gerçekleştirilmiştir. 

The Methods, Techniques and Reasons Preferred by Turkish Pre-Service Teachers in 
the Activities They Prepare: Çanakkale Onsekiz Mart University* 

Abstract: Turkish teacher candidates studying in Education Faculties prepare activities using the 
methods and techniques they learned in the four basic language skills lessons in the 3rd and 4th grades. 
The aim of this research is to reveal whether the Turkish teacher candidates who received their pre-service 
training can internalize the four basic language skills, prepare activities suitable for the students and the 
lesson, and choose methods-techniques suitable for the activities they have prepared; and to explain the 
efficiency they have received from the language skills courses with the reasons. While Turkish teacher 
candidates constitute the universe of this research, the sample consists of the 3rd and 4th grade Turkish 
teacher candidates of Çanakkale Onsekiz Mart University in the 2021-2022 academic year. In this study, 
descriptive survey model was used. Because it is aimed to ensure that Turkish teacher candidates can 
present their existing situations and thoughts with their reasons and in an explanatory way. For this 
purpose, the "Questionnaire Form", which also includes semi-structured questions, was prepared by 
scanning the literature, and the "Interview Form", in which the candidates could explain the methods and 
techniques they preferred in the activities they prepared, was prepared and applied to the candidates. 
Qualitative research method was used for Turkish teacher candidates to explain their opinions about the 
problem situation. After the research questions were answered to the candidates, the data were analyzed 
by making content analysis. Then the obtained results are reported. In the results, the methods-
techniques frequently used by the 3rd and 4th grade Turkish teacher candidates in their activities for the 
four basic language skills lessons were determined. 

Keywords: Turkish teacher candidates, Activity, Method-technique, Teacher training. 
* This study was carried out with the support of TUBITAK 2209-A University Students Research Projects Support Program named 

" The Methods, Techniques and Reasons Preferred by Turkish Pre-Service Teachers in the Activities They Prepare: Çanakkale Onsekiz 
Mart University" within the scope of the project numbered 1919B012101702. 
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1. Giriş 

Her insan, bir dil yetisiyle dünyaya gelir. Gelişimin ilk altı ayında evrensel sesler çıkartır. 
Çevresiyle iletişimini dil sayesinde sağlar. Dil, insanların birbirleriyle olan etkileşimini doğru bir 
şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bir araçtır (Doğan, 2003). Bu etkileşimin amacına uygun 
gerçekleşebilmesi için dili iletişimin amacına uygun olarak kullanmak gerekmektedir. Fakat dilin 
sadece iletişimi sağladığını düşünmek doğru değildir. Çünkü Güneş’e (2007) göre de “Dil, sadece 
insanlar arsında iletişim kurmaya yarayan bir unsur değildir. İnsanların gelişimine zemin 
hazırlayan, onları sosyal bir varlık haline getiren, zihinsel gelişimlerin tamamlanmasını sağlayan 
ve aynı zamanda öğrenmenin kalbi olması yönüyle muazzam bir öneme sahiptir.” Burada önemli 
olan öğrenmenin kalbi diye adlandırdığımız dili; etkili, işlevsel kullanıp kullanamadığımızdır. Bunu 
da ana dil eğitimiyle sağlarız. Güneyli (2007) de ana dil eğitimini, okutulacak tüm derslerin 
kaynağını olduğunu belirtmiş, Türkçe dersinin- okumanın, konuşmanın, yazmanın- diğer 
derslerin anlaşılırlığını arttırdığını ifade etmiştir. 

Erkal ve Çağrıtekin (2020) Türkçe eğitiminin asıl kaynağının dinleme, okuma, konuşma ve 
yazma becerilerini olduğunu ifade ederek bu becerileri öğrencilerinin içselleştirmelerinin 
sağlanması gerektiğini savunmuştur. Şakiroğlu ve Kılıç (2019), dört temel becerinin 
içselleştirilmesin sağladığı en büyük yararın, insanları tüm yönleriyle geliştirdiği olduğunu 
belirterek dört temel becerinin önemini vurgulamıştır. Bu bağlamda kısaca temel dört dil 
becerilerinin tanımlarsak; 

Dinleme becerisi: Gündüz ve Şimşek’e (2014) göre dinleme eğitimi; “Doğum öncesinden 
başlayan dinleme eğitimi, Türkçe öğretiminin temel becerilerinden bir tanesi hatta ilk 
kullanılanıdır. Çocukların dünyaya geldiği ilk yıllardaki çevresini taklit ederek dili kullanmasının 
da temelini oluşturduğunu ifade etmiştir. 

Konuşma Becerisi: Kurudayıoğlu ve Kiraz’a (2020) göre ise konuşma becerisi ise; insanların 
dil edinimiyle paralel olarak konuşma faaliyetlerinin alacakları derslerle, kazanacakları bilgilerle 
geliştirerek tam olmayan ya da eksik kalan noktalarını gidermektir. Çünkü “Konuşmak, yalnızca 
hayatı ileriye götürmekle kalan bir unsur değil, Türkçe eğitiminin de temel kaynağıdır” (Aktaş ve 
Gündüz, 2009). 

Okuma Becerisi: Arıcı ve Taşkın’a (2019) göre okuma becerisinin önemi şudur: “Birçok farklı 
türde bilgiler okuyarak kazanılır. Okuyarak bilgilerimiz katlanarak genişler ve anlamlandırma 
becerimiz artar. Akademik bilgilerden başlayarak birçok basit ya da karmaşık bilgi okuma yoluyla 
anlamlandırılır.” Bireyin hayatı sürecinde akademik, sosyal, bilişsel ve kültürel gelişimini 
etkilemektedir. Bu becerinin içselleşmesiyle akademik açıdan bir sürecin kaynağını 
oluşturacaktır (Akyol ve Yıldız, 2013). 

Yazma Becerisi: İnsanların fikirlerini, yaşadıklarını, gözlemlediklerini kurgulayarak dille ifade 
etme becerisidir (İpşiroğlu, 2007). 

Burada bu dil becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan Türkçe öğretimi, gelişigüzel bir 
şekilde yapılmamalı, öğrencilere kazandırılacak kazanımlar, uygulamalar, etkinlikler, yöntem- 
teknikler belirli olmalı, öğretmen kendi yaratıcılığını da kullanarak bu unsurlara dikkat edip ders 
planı hazırlamalıdır. Öğretim programları bir dersin neler içerdiğini, bu dersin hangi stratejiler, 
yöntem teknikler kullanılarak planlanabileceğini ve öğretim için bir kılavuz şekilde oluşturduğunu 
ifade ederler. Türkçe öğretim programında dört temel beceriler ve bu becerilerin kazanımları yer 
almaktadır. Buradaki kazanımlara göre etkinlikler düzenlenmekte ve öğrencilerin bu becerileri 
içselleştirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır (Deniz, Tarakçı ve Karagöl, 2019; Doğan, 2008). 

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) Ocak 2020’ de yayımlanan Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: 
Pilot Çalışma Sonuçları raporunda Türkçe dersinin dört beceri üzerine oluşturulduğu ifade 
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edilmiştir (MEB, 2020). Bu programda öğrencinin başka kişi, iletişim araçları ve kitaplardan yeni 
bilgiler edinmesi için dinleme ve okuma becerilerini geliştirmesi ve içselleştirmesi amacıyla 
yapılması gerekenler anlatılmıştır. Ayrıca öğrendiği bilgiler doğrultusunda kendini en iyi şekilde 
ifade etmesi için konuşma ve yazma becerilerini geliştirip etkili kullanması ve içselleştirmesi 
amacıyla yapılması gerekenler belirtilmiştir. Bu işlevi açısından bakıldığında öğrenciler, diğer 
derslerin içeriğini ve kazanımlarını elde etmek için Türkçe aldıkları bilgi ve birikimden 
yararlanırlar (Aydeniz ve Haydaroğlu, 2021). Çocukların ilk kazandıkları beceri olan dinleme 
becerisi ve eğitim- öğretim faaliyetleriyle kazandıkları okuma becerisi, “Anlama becerileri” olarak 
adlandırılır (Göçer, 2016). Konuşma ve yazma becerileriyle de kendi duygu, düşünce, tutumlarını 
ifade etmek, insanlara ifade edebilmek için kendilerinin aktif olduğu konuşma ve yazma 
becerileri, “Anlatma becerileri” diye adlandırılır. Çocukların bu becerileri içselleştirebilmesi çok 
önemlidir. Çünkü İnsanların eğitim aldıkları süreç boyunca başarıları ve kendi hayatlarındaki 
başarıları temel dil becerilerini etkin kullanıp kullanamamalarına bağlıdır (Göçer, 2018).  

Türkçe öğretmenlerinin bu becerileri öğrencilere kazandırma biçimi çok önemlidir ve 
uyguladıkları yöntemlerin Yapılandırmacı eğitim anlayışına da uygun olması gerekir (Ülper, 2011). 
Öğretim programlarında öğrenciye kazandırılması hedeflenen beceriler, öğretim ortamlarında, 
öğretim/öğrenim etkinlikleriyle gerçekleşir. Türkçe eğitiminin dört temel becerilerinin 
öğrencilere kazandırılması, etkinliklerle yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin bu etkinliklerle 
etkin katılımının sağlanması çalışılmalıdır (Çer, 2016). Türkçe öğretmenlerinin derslerini 
öğrencileri merkeze alarak, onları ilgi ve ihtiyaçlarına göre planlamaları gerektiğini dile 
getirmiştir. Dersi, tek bir yöntemle ya da tek bir stratejiyle işlememeleri gerektiğini savunmuştur 
(Maden,2012). Bu şekilde öğrenciler hem kendi yaşamlarında hem de okul sürecinde kendilerini 
daha iyi ifade edebilecek ve etkin bireyler olacaklardır. Kendilerini ifade etme düzeyleri, hayal 
güçleri, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk alma gibi becerilerini de gittikçe içselleştirip 
kazanacaklardır.  

Bir dersin bir kazanımın amacına ulaşılabilmesi için o derse o kazanıma uygun; öğrenci ilgi, 
istek, tutumlarını da dikkate alan bir etkinlik hazırlanmalıdır. Herhangi bir ders gelişigüzel bir 
şekilde işlendiğinde istenilen verimi almak zordur. Bir ders saatinde işlenecek konunun amacına 
uygun olarak işlenmesini sağlayacak en temel şey hazırlık yapmak, yöntem-teknik, strateji 
belirlemektir (Arıcı ve Taşkın, 2019). Burada önemli dersin ve konunun amacına uygun olarak 
yöntem belirlemek ve bunu hazırlanan plana uygun olarak konuyu işlemektir. Bu şekilde 
konunun anlaşılırlığı artacaktır. Bu yöntem- teknikler 2019 Türkçe Öğretim Programı’nda 
dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarına yönelik kazanımlar da yer almaktadır. Türkçe 
öğretim programının 5. 6. 7. ve 8.sınıflarında yer alan dört temel beceri ve bu becerilere yönelik 
yöntem- teknikler ayrı ayrı belirtilmiş ve gittikçe daha gelişmiştir. Burada Türkçe öğretmenleri 
hazırladıkları etkinliklerine uygun yöntem teknikleri seçerken, tüm yöntem tekniklerin farkında 
olması ve etkinliklere uygun olarak kullanabilmesi gerekir. Bu da öğretimin kalitesinin 
arttırılmasını ve dersin amaçlarına ulaşılmasını sağlar (Süğümlü ve Sulak, 2020).  

Ülkemizde ortaokul ve lise düzeylerinde gerek anadil eğitiminde gerekse dil alanlarının 
kazandırılmasında eksiklikler vardır (Yılman, 2006). Bu eksikleri kapatacak olan ise 
öğretmenlerdir. Burada öğretmenler, eğer dil becerilerinin kazanımlarına ya da derse uygun 
yöntem- teknikler seçilmezse, ders bütünlüğü sağlanmamış olur. Öğrenciler bu şekilde 
olduğunda kendilerini derse veremezler; kendilerini o derse, etkinliğe ait hissedemezler. Dil 
becerilerini de içselleştiremezler. Bu durum da onların diğer derslerdeki başarılarını, sonraki 
öğrenmelerini olumsuz etkiler. Bu noktada da öğretmenlerin hizmet öncesi aldıkları eğitimin 
niteliği yadsınamayacak kadar büyük önem taşır.  

Türkçe öğretmeni adaylarının meslek hayatlarında sorumluluklarını yerine getirirken dersin 
amacına uygun olarak planlayabilmeleri, lisans eğitiminde aldıkları derslere tabiidir. Burada da 
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Türkçe öğretmeni adaylarının lisans eğitimleri boyunca aldıkları dil becerileri dersleri ile ilk olarak 
dil becerilerini kendilerinin içselleştirmesi gerekir. Bu adaylar, dil becerileri dersleri kapsamında 
Türkçe Öğretim Programını irdelemeliler, dil becerilerine ait kazanımlara ve dil becerilerinin 
uygulanışını sağlayan yöntem-tekniklere hâkim olmalılar, nasıl etkinlik hazırlanacağını 
uygulamalı olarak öğrenmeliler. Burada en önemli görev, bu dersin öğretmenlerine düşmektedir. 
Öğretmen adaylarını “bir öğretmen bilinciyle” yetiştirerek dil becerilerini yaparak- yaşayarak 
içselleştirebilmelerini sağlayacak öğrenme ortamları oluşturmaları gerekir. Bu noktada Türkçe 
öğretmeni adaylarına dil becerilerini kazandırmaya yönelik özgün etkinlikler hazırlamalarını 
sağlanmalıdır. Bu etkinliklerde de Türkçe öğretmeni adaylarının konuya ve kazanıma uygun 
yöntem teknikler kullanabilip kullanamadığı test edilmelidir. Varsa öğrenme yanlışı da anında 
düzeltilmelidir. Çünkü etkinliklerin verimliliği, uygulanış şekline ve kullanılan yöntem-tekniğe 
bağlıdır. Bu bağlamda öğretmenlerin derslerinin planını hazırlarken dersin ve konunun amacına 
uygun strateji, yöntem- teknik seçebilmesi dersin pratikliğini ve anlaşılırlığını arttırması açısından 
oldukça önemlidir (Duman, 2015). 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Nitel 
araştırmalar, bir sorunu açığa çıkarma ve bir konuyla ilgili ayrıntılı düşünce geliştirme gayesiyle 
yürütülen araştırmalardır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı ve araştırma soruları katılımcıların 
tecrübelerini öğrenmek için bütünsel bir şekilde ifade edilir (Creswell,2012) Bu araştırmada 
Türkçe öğretmeni adaylarının etkinliklerinde kullandıkları yöntem teknikler ve etkinlikleri 
betimlenmeye çalışıldığı için durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, bir 
araştırmacının belli bir sürede birçok kaynaktan verileri toplayıp en ince detayına kadar 
araştırdığı, tanımlarının yapıldığı bir araştırmadır. Bir tane durum en ince detayına kadar 
boylamsal olarak incelendiği, sonuçların sistemli bir şekilde bir ardaya getirdiği, incelenen 
durumun gerçekleştiği yerde nasıl olduğuna bakıldığı bir araştırmadır (Creswell, 2007). Bu 
araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının etkinliklerinde kullandıkları yöntem teknikler ve 
etkinlikleri betimlenmeye çalışıldığı için durum çalışması deseni kullanılmıştır.  

2.2. Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılı içerisinde Marmara bölgesinde 
bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, 3. ve 4. sınıf 
Türkçe öğretmeni adaylarından oluşmaktadır. 

Tablo 1 
Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Cinsiyet  Kız Erkek 

3. Sınıf 35 37 
4. Sınıf 37 30 
Toplam 72 67 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya 72 üçüncü sınıf, 67 dördüncü sınıf öğrencilerin katıldığı 
görülmektedir.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğenim 
gören 3. ve 4. sınıf Türkçe öğretmeni adaylarına hazırladıkları etkinliklerde tercih ettikleri 
yöntem-tekniklerin belirlenmesi için onların görüşlerini açıkça ifade edebilecekleri 4 sorudan 
oluşan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” iki aşamada hazırlanmıştır. Görüşme formunun 
kapsam ve yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla alan uzmanı 3 öğretim elemanına gönderilmiştir. 
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Araştırmadan elde edilen form pilot uygulama için 3. ve 4. sınıf Türkçe öğretmeni adaylarına 
uygulanmıştır. Bu uygulamadan sonra görüşme formuna son hali verilip form uygulama 
aşamasına geçmiştir. Araştırmada kişisel bilgilerin yer aldığı bir form da bulunmaktadır. Bu 
formda genel olarak öğretmen adaylarının kişisel bilgileri ve dört temel beceriyle ilgili aldıkları 
derslerin verimliliğiyle ilgili sorular yer almaktadır.  

Türkçe öğretmeni adaylarına formlar uygulanmadan önce araştırmanın önemi anlatılmıştır. 
Araştırmaya katılımlarının gönüllülük esasına dayandığının ve araştırma sorularına verdikleri 
cevaplarda adlarının yazılı olmayacağını, araştırma yürütücüsü dışında kimseyle 
paylaşılmayacağını, genel bir analiz yapılarak sonuca ulaşılacağı anlatılmıştır. 3. ve 4. sınıf Türkçe 
öğretmeni adaylarına sınıf ortamında 30-40 dakika süre verilerek görüşme formunu ve açık uçlu 
soruların da yer aldığı anket formunu tamamlamaları sağlanmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada görüşme formu ve açık uçlu soruların da yer aldığı anket formu yöntemiyle 3.ve 
4. Sınıf Türkçe öğretmeni adaylarının cevaplarından alınan veriler içerik analizi yöntemiyle 
çözümlenmiştir. İçerik analizi birbirlerini andıran terimleri belli başlı kavram ve temalarla bir 
grupta toplamak ve bu terimleri okuyan herkesin anlayabilmesini sağlama işlemidir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2016). Türkçe öğretmeni adaylarının etkinliklerde tercih ettikleri yöntem- tekniklerin 
belirlenmesini amaçlayan görüşme formunda yazdıkları yöntem-tekniklerden en çok ve en az 
kullanılan yöntem- teknikler belirlenmiştir. 3. ve 4. Sınıf Türkçe öğretmeni adaylarının aldıkları 
dört temel dil becerisi derslerinin etkililiğini yorumladıkları açık uçlu soruların da yer aldığı anket 
formu üç aşamada içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. daha sonra verilen 
cevaplar “EVET, KISMEN, HAYIR” cevapları ölçütünde toplanmıştır. Daha sonra da önceden 
belirlenen derslerin verimliği üzerine yapılan ölçüte göre cevaplar tekrar değerlendirilmiş ve en 
son da yorumlanmıştır. 

Öğretmen adaylarıyla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeleri analiz etmek için içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada içerik analizinin kullanılmasının nedeni, araştırmada yer alan 
her bir öğretmen adayının görüşme formundan elde edinilen verileri açıklayabilecek kavramlara 
ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

Bu çalışma için geçerlilik ve güvenirlik ölçütleri için sonuçlar net ve anlaşılır şekilde ortaya 
konmaya çalışılmış, araştırmaya katılan ÖA1, ÖA2, ÖA3, …., ÖA20, …., ÖA72 şeklinde kodlanarak, 
doğrudan alıntılarla görüşlerine yer verilmiştir.  

Araştırmada araştırmacılar arasındaki görüş birliği ve ayrılıklarının, araştırmanın güvenirliği 
üzerindeki etkisi Miles ve Huberman’ın (2015) formülünden [Görüş birliği/(Görüş birliği+Görüş 
ayrılığı)x100] yararlanılarak hesaplama yapılmış ve bu inceleme sonucunda araştırmacıların bu 
katsayı %87 olarak bulunmuştur. Hesaplanan katsayısının %70’in üzerinde olması sebebiyle 
uzmanlar tarafından ortaya konulan kodlamaların tutarlı olduğu kabul edilmiştir (Miles ve 
Huberman, 2015). Araştırmanın teyit edilebilirliği açısından öğretmen adaylarıyla 
gerçekleştirilen görüşmelere ait ham veriler bilgisayar ortamında saklanmaktadır. 

3. Bulgular 

Araştırmada öğretmen adaylarının okuma eğitimi etkinliklerini hazırlarken kullandıkları 
yöntem, teknikler ile bu yöntem ve teknikleri kullanma nedenleri Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2 
Öğretmen Adaylarının Okuma Eğitimi Etkinliklerini Hazırlarken Kullandıkları Yöntem, Teknikler 
ve Nedenleri 

Kullanılan Teknikler f Nedenleri f 

Sessiz okuma 31 

Anlamayı kolaylaştırdığı için 
- 
Sınıfa en uygun olduğu için 
Temel becerileri etken biçimde kullanmakta kolay olması. 
Okumayı geliştirdiği için. 
Etkin katılımı sağladığı için 

10 
10 
5 
3 
2 
1 

Sesli okuma 30 

Öğrencinin kendini okurken dinlemesini sağlamak 
Eğlenerek okuyabilmelerini sağladığı için 
Sınıfa en uygun olduğu için 
Nedensiz 
Anlaşılırlığı daha yüksek olduğu için. 
Öğrencinin toplum için heyecanına katkıda bulunması için. 
Öğrencilerin yaptıkları hataları daha kolay düzeltebilme 
olanağı olduğu için 
Öğrencilerin noktalama işaretlerini yerinde kullanmayı 
sezebilmesi ve okuma hızlarının tespit edilebildiği için. 
Öğrencilerin dikkatini toplayabilmek için 

 3 
1 
7 
8 
6 
2 
 
2 
 
1 

İstasyon 6 

Metinlerin yanıtlarının öğrenciye kolay buldurulması 
Önceki metinler ile ilişkilendirilmesini kolaylaştırır 
- 
Sınıf hakimiyeti etkili 

1 
1 
3 
1 

Soru cevap 

 
 
18 
 

Az zamanda daha fazla öğrenciye ulaşma 
Düşündürme ve fikir üretiminde yararlı olduğu için 
Daha kolay anlaşılması için. 
- 
Dikkati konuşmacının üzerine toplamayı sağladığı için. 
Kalabalık sınıflarda pratik yapılabileceği için 
Okumanın verimli olup olmadığını belirlemek için 

2 
2 
5 
5 
1 
2 
1 

Anlatım 1 Okuma becerisi kullanımının verimli olması 1 

Beyin fırtınası 

9 
 
 
 

Az zamanda daha fazla öğrenciye ulaşma 
Öğrencilerin hazırbulunuşluğunu arttırmak 
- 
Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirdiği için 
Kalabalık sınıflarda yapılması daha uygun olduğu için 
Etkin katılımı sağlamak için 
Faydalı olduğunu düşündüğüm için 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

Tahmin ederek okuma 1 Az zamanda daha fazla öğrenciye ulaşma 1 

Göz atarak okuma 7 
Az zamanda daha fazla öğrenciye ulaşma 
Hızlı okunmayı sağladığı için 
Daha kısa sürdüğü için 

1 
2 
4 

Okuma yöntemi  1 - 1 

Drama 3 - 3 

Paylaşarak okuma 1 Sınıf ortamında daha rahat gerçekleştirilebileceği için 1 

Not alarak okuma 4 
Sınıf ortamında daha rahat gerçekleştirilebileceği için 
Akılda tutmayı kolaylaştırdığı için. 
- 

1 
2 
1 

Serbest Okuma 1 - 1 

Hızlı Okuma 2 -  2 

Soru- cevap 2 
Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirdiği için 
- 

2 
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Güdümlü okuma 2 - 2 

Özetleyerek Okuma 1 - 1 
Eleştirel Okuma 1 - 1 

Görsellerle desteklenmiş 
okuma etkinliği 

1 
 

- 1 
 

Sıralı Okuma Tekniği 1 Derse katılımın önemli olduğu için 1 

Tartışarak Okuma 3 
- 
Öğrencilerin daha fazla odaklandığı için 

2 
1 

Sunuş yolu ile öğretim 3 
- 
Daha çok okuyabilmelerini sağlamak için 

2 
1 

Söz korosu 1 Faydalı  1 
Balık kılçığı 2 - 2 

Bireysel çalışma yöntemi 1 Etkili olduğu için 1 

Sezdirme yöntemi 3 Kolay ve pratik bir yöntem 3 

Dijital etkinlikler 1 - 1 
Düz anlatım 4 - 4 
Kaymağını alma 1 - 1 

*(-) ifadesi Öğretmen adayları tarafından okuma eğitimi etkinliklerini hazırlarken kullandıkları yöntem, tekniklerin 
nedenleri belirtilmeyen durumlar için kullanılmıştır. 

Tablo 2’de araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adaylarının okuma eğitimi etkinliklerini 
hazırlarken Sessiz okuma (f=31), Sesli okuma (f=10), İstasyon(f:6 ), Soru cevap (f=18), Anlatım 
tekniği(f=1), Beyin fırtınası(f=9), Tahmin ederek okuma (f=1),Göz atarak okuma (f= 7 ), Okuma 
yöntemi (f=1), Drama (f=3), Paylaşarak okuma (f=1), Not alarak okuma (f=4), Serbest Okuma 
(f=1), Hızlı Okuma (f=2), Soru- cevap (f=2), Güdümlü okuma (f=2) , Özetleyerek Okuma (f=1), 
Eleştirel Okuma (f=1), Görsellerle desteklenmiş okuma (f=1), Sıralı Okuma Tekniği (f=1), 
Tartışarak Okuma (f=3), Sunuş Yolu (f=3), Söz korosu (f=1), Balık kılçığı (f=2), Bireysel çalışma 
yöntemi (f=1), Sezdirme yöntemi (f=3), Dijital etkinlikler (f=1), Düz anlatım (f=4), Kaymağını alma 
(f=1) tekniklerini kullandıkları görülmektedir.  

Tablo 2 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının okuma eğitimi etkinliklerini 
hazırlarken en fazla tercih ettikleri yöntem-tekniklerin “Sessiz Okuma”, “Sesli Okuma”, “Soru- 
Cevap” ve olduğu görülmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının sesli okuma yöntem- tekniğini 
tercih etmelerinin sebebini ise “Anlamayı kolaylaştırması ve sınıfa uygun olması”; sesli okuma 
yöntem-tekniğini tercih etmelerinin sebebini ise “anlaşılırlığının daha yüksek olması, sınıfa uygun 
olması ve öğrencilerin toplum içinde iletişim sırasındaki heyecanına katkıda bulunması”; soru- 
cevap tekniğini kullanmalarının sebebini ise “Daha kolay anlaşılırlığı sağlaması” şeklinde ifade 
ettikleri ifade ettikleri görülmüştür. 

“Araştırmada sessiz okumayı kullanan öğretmen adayları bu teknikleri; 
anlamayı kolaylaştırdığı için, sınıfa en uygun olduğu için, temel becerileri etken 
biçimde kullanmakta kolay olması, okumayı geliştirdiği için ve etkin katılımı 
sağladığı için kullandıklarını ifade etmişlerdir” (ÖA1, ÖA6). 

“Araştırmada sesli okumayı kullanan öğretmen adayları bu teknikleri; 
öğrencinin okurken kendini dinlemesini sağladığı için, eğlenerek okuyabilmelerini 
sağladığı için, sınıfa en uygun olduğu için, anlaşılırlığı daha yüksek olduğu için, 
öğrencinin toplum için heyecanına katkıda bulunduğu için, öğrencilerin yaptıkları 
hataları daha kolay düzeltebilme olanağı olduğu için, öğrencilerin noktalama 
işaretlerini yerinde kullanmayı sezebilmesi ve okuma hızlarının tespit edilebildiği için, 
öğrencilerin dikkatini toplayabilmek için kullandıklarını ifade etmişlerdir” (ÖA15, 
ÖA57). 
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“Araştırmada soru-cevap tekniğini kullanan öğretmen adayları bu teknikleri; az 
zamanda daha fazla öğrenciye ulaşma olanağı sağladığı için, düşündürme ve fikir 
üretiminde yararlı olduğu için, daha kolay anlaşılması için, dikkati konuşmacının 
üzerine toplamayı sağladığı için, kalabalık sınıflarda pratik yapılabileceği için, 
okumanın verimli olup olmadığını belirlemek için kullandıklarını ifade etmişlerdir” 
(ÖA26, ÖA63). 

“Araştırmada beyin fırtınası tekniğini kullanan öğretmen adayları bu tekniği; 
az zamanda daha fazla öğrenciye ulaşabilmeyi sağladığı için, öğrencilerin 
hazırbulunuşluğunu arttırdığı için, öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirdiği için, 
kalabalık sınıflarda yapılması daha uygun olduğu için, etkin katılımı sağlamak için, 
faydalı olduğunu düşündüğüm için kullandıklarını ifade etmişlerdir” (ÖA42, ÖA36). 

Araştırmada öğretmen adaylarının dinleme eğitimi etkinliklerini hazırlarken 
kullandıkları yöntem, teknikler ile bu yöntem ve teknikleri kullanma nedenleri Tablo 3’te 
verilmiştir. 

Tablo 3 
Öğretmen Adaylarının Dinleme Eğitimi Etkinliklerini Hazırlarken Kullanılan Yöntem, Teknikler ve 
Nedenleri 

Kullanılan teknikler f Nedenleri f 

Soru- cevap 19 

Dinleme metinlerinin yanıtını öğrenciye kolay buldurmak 
Dinleme öncesi, sırası ve sonrası için kullanmaya uygun 
- 
Öğrencilerin dinlemediğini daha kolay anlamak için 
Daha akıcı olduğu için. 
Öğrencilerin etkin katılımını sağlamak için. 

2 
1 
10 
2 
2 
2 

İstasyon 2 
Metinlerin yanıtlarının öğrenciye kolay buldurulabildiği için  
Bu tekniğin önemli olduğunu düşündüğüm için 

1 
1 

Katılımlı Dinleme 19 
Etkin katılımı sağladığı için 
- 
Öğrencilerin tahmin mekanizmaları canlı tuttuğu için  

8 
8 
3 

Sesli okuma 6 

Öğrencilerin diksiyon vurgu tonlama unsurlarına dikkat 
etmelerini sağladığı için 
-  
Öğrencilerin dikkatini canlı tutmayı sağladığı için  

1 
3 
2 

Dinleme yöntemi 2 - 2 

Dikte yöntemi 2 
Daha kolay etkinlik hazırlayabilmeyi sağladığı için  
Karşıdakini anlayıp anlamadığımızı daha kolay ölçebilmeyi 
sağladığı için  

1 
 1 

Serbest okuma 1 - 1 

Tahmin ederek dinleme 2 - 2 

Eleştirel dinleme 1 Öğrencilerin analitik düşünmelerini sağladığı için 1 

Estetik dinleme 1 Öğrencilerin yeteneklerini geliştirdiği için  1 

Görüş geliştirme 2 - 2 

Not alarak dinleme 
 
 
17 

Etkinliklere uygun olduğu için 
Yararlı olduğu için. 
Daha kolay hatırlandığı için. 
- 
Öğrencinin dikkatli dinleme yapıp yapmadığını ölçmek için. 
Öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için 
Öğrencilerin etkin katılımını sağlamak için 

1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 

Katılımsız dinleme 
3 
 

Zihinsel becerilerini aktif tutmak için 
Gürültü az olduğu için  

2 
 1 
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Seçici dinleme 3 Zihinsel becerilerini aktif tutabilmek için 3 

Güdümlü dinleme 1 - 1 

Tartışma Yöntemi 
 
6 
 

- 
Daha etkili olduğu için 
Etkileşimi sağladığı için. 

4 
1 
1 

Akvaryum tekniği 1 Aktif katılım açısından önemli olduğu için. 1 

Sokrates semineri 2 Öğrencileri dinleme esnasında düşündürebilmek için 2 

Konuşma Halkası 1 Aktif katılım açısından önemli olduğu için. 1 

Karşıdakinin Yerine 
Koyarak Konuşma 

1 
- 1 

Etkin Dinleme 1 - 1 
*(-) ifadesi Öğretmen adayları tarafından dinleme eğitimi etkinliklerini hazırlarken kullandıkları yöntem, tekniklerin nedenleri 
belirtilmeyen durumlar için kullanılmıştır. 

Tablo 3’de araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme eğitimi etkinliklerini 
hazırlarken Soru-cevap (f=19), İstasyon (f=2), Katılımlı dinleme (f=19), Sesli okuma (f=6), Dinleme 
yöntemi (f=2), Dikte yöntemi (f=2), Serbest okuma(f=1), Tahmin ederek dinleme (f=2), Eleştirel 
dinleme (f=1), Estetik dinleme (f=1), Görüş geliştirme (f=2), Not alarak dinleme (f=17), Katılımsız 
dinleme (f=3), Seçici dinleme (f=3), Güdümlü dinleme(f=1), Tartışma yöntemi (f=6), Akvaryum 
tekniği (f=1), Sokrates semineri (f=2), Konuşma Halkası (f=1), karşındakinin yerine koyarak 
konuşma (f=1), Etkili dinleme (f=1) tekniklerini kullandıkları görülmektedir.  

Tablo 3 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme eğitimi etkinliklerini 
hazırlarken en fazla tercih ettikleri yöntem-tekniklerin “Soru- Cevap”, “Katılımlı Dinleme” ve 
“Not Alarak Dinleme” olduğu görülmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının soru- cevap ve 
katılımlı dinleme yöntem- tekniğini tercih etmelerinin sebeplerini ise “Öğrencilerin derse etkin 
katılımını sağlaması”; not alarak dinleme yöntem tekniğini tercih etmelerinin sebebini ise 
“Öğrencilere faydalı olması” şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. 

“Araştırmada soru- cevap tekniğini kullanan öğretmen adayları bu teknikleri; 
dinleme metinlerinin yanıtını öğrenciye daha kolay buldurulabilmeyi sağladığı için, 
dinleme öncesi, sırası ve sonrası için kullanmaya uygun olduğu için, öğrencilerin 
dinlemediğini daha kolay anlamak için, daha akıcı olduğu için, öğrencilerin etkin 
katılımını sağlamak için kullandıklarını ifade etmişlerdir” (ÖA23, ÖA49). 

“Araştırmada istasyon tekniğini kullanan öğretmen adayları bu teknikleri; 
metinlerin yanıtlarının öğrenciye kolay buldurulabildiği için, bu tekniğin önemli 
olduğunu düşündüğüm için kullandıklarını ifade etmişlerdir” (ÖA17, ÖA37). 

Araştırmada öğretmen adaylarının konuşma eğitimi etkinliklerini hazırlarken kullandıkları 
yöntem, teknikler ile bu yöntem ve teknikleri kullanma nedenleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4 
Öğretmen Adaylarının Konuşma Eğitimi Etkinliklerini Hazırlarken Kullanılan Yöntem, Teknikler 
ve Nedenleri 

Kullanılan teknikler f Nedenleri f 

Hazırlıksız Konuşma 21 

Öğrencilerin doğaçlama ile kolay öğrenmesini 
sağlayabilmek için 
Etkin katılımı sağlayabilmek için 
Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını arttırabilmek için 
- 
Günlük yaşama daha kolay uyum sağlayabilmeleri için 
Hazırlıklı konuşma arasındaki farkı anlayabilmesi için. 

2 
2 
3 
5 
4 
2 

Gezi Tekniği 1 - 1 
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Katılımlı Konuşma  
 
3 

Öğrencilerin derse aktif olarak katılmasının sağlanabilmesi 
için 
Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinin sağlanması 

2 
1 

Nesi var? 1 Aktif katılımı sağlayabilmek için  1 

Pazar yeri 3 
Aktif katılımı sağlayabilmek için  
- 

2 
1 

Aktif konuşma  1 - 1 

Sokratik tartışma 1 
Öğrencileri şüpheye düşürüp doğru cevabı bulmalarını 
sağlamak için  

1 

Konuşma yöntemi  2 - 2 

Soru cevap tekniği 23 

- 
Etkin katılımı sağlayabilmek için  
Konuların pekişmesini sağladığı için 
Daha kısa sürdüğü için 
Öğrencilerin toplum içinde konuşma yapıp yapmadığını 
anlayabilmek için 

11 
5 
1 
2 
4 

Beyin fırtınası 
 
 

5 
Tartışma ortamlarında etkin katılımı sağladığı için 
Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebildiği için 
- 

3 
1 
1 

Altı şapkalı düşünme 4 
- 
Kendini ifade etme becerisini geliştirdiği için 

2 
2 

Tereyağı ekmek 1 Tartışma ortamlarında etkin katılımı sağladığı için 1 

Drama 
2 
2 

Öğrencilerin kendilerini ifade etmesini sağladığı için 
- 

2 
2 

Hazırlıklı konuşma 9 

Öğrencilerin hazırbulunuşluğu arttırabilmek için  
- 
Öğrencilerin hazırlıksız konuşma ile arasındaki farkı 
anlamasını sağlamak için 
Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini tespit ederek 
kendilerini ifade etmelerini sağlamak için 

2 
 
5 
1 
1 

Güdümlü konuşma 2 Öğrencilerin hazırbulunuşluğunu arttırabilmek için  2 

Eleştirel Konuşma 3 - 3 

Düz anlatım 4 
- 
Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini 
sağlamak için 

3 
1 

Gösterip Yaptırma 1 - 1 

Yaratıcı konuşma 2 Öğrencilerin kendini daha kolay ifade edebildikleri için 2 

Serbest Konuşma 3 - 3 

Yöntem-teknik bilmiyor. 1 - 1 

Konuşma halkası 2 Aktif katılım önemli 2 

Akvaryum tekniği 2 
Öğrencilerin kendilerini ifade etme becerisini geliştirdiği için 
- 

1 
1 

Altı ayakkabı 3 
Öğrencilerin kendilerini ifade etme becerisini 
geliştirebilmek için 
- 

1 
2 

Tartışma Yöntemi 2 Öğrencilerin daha çok konuşabilmesini sağlamak için 2 

Rulman 1 
Öğrencilerin kendilerini ifade etme becerisini 
geliştirebilmek için 

1 

Ayrılıp Birleşme 1 Kalabalık gruplarda aktif katılımı sağladığı için. 1 

İkna Ederek Konuşma 1 Öğrencilerin etkin katılımını sağlamak için. 1 

İstasyon 1 Öğrencilerin etkin katılımını sağlamak için 1 

Hafızada tutma 1 - 1 
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*(-) ifadesi Öğretmen adayları tarafından konuşma eğitimi etkinliklerini hazırlarken kullandıkları yöntem, tekniklerin 
nedenleri belirtilmeyen durumlar için kullanılmıştır. 

Tablo 4’de araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi etkinliklerini 
hazırlarken Hazırlıksız konuşma (f=21), Gezi tekniği (f=1),Katılımlı konuşma (f=3), Nesi var?(f=1), 
Pazar Yeri(f=3), Aktif konuşma (f=1),Sokratik tartışma (f=1), Konuşma yöntemi (f=2),Soru-cevap 
(f=23),Beyin fırtınası (f=5),Altı şapkalı düşünme (f=4), Tereyağı ekmek(f=1), Drama(f=4), Hazırlıklı 
konuşma (f=9), Güdümlü konuşma(f=2), Eleştirel konuşma (f=3), üz anlatım (f=4), Gösterip 
yaptırma(f=1), Yaratıcı konuşma(f=2), Serbest konuşma (1f=3), Konuşma halkası (f=2), 
Akvaryum(f=2), Altı ayakkabı(f=), Tartışma yöntemi(f=2), Rulman(f=1), Ayrılıp birleşe (f=1), İkna 
ederek konuşma (f=1), İstasyon (f=1), Hafızada tutma (f=1) tekniklerini kullandıkları 
görülmektedir. 

Tablo 4 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi etkinliklerini 
hazırlarken en fazla tercih ettikleri yöntem-tekniklerin “Soru- Cevap”, “Hazırlıksız Konuşma” ve 
“Hazırlıklı Konuşma” olduğu görülmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının soru- cevap yöntem- 
tekniğini tercih etmelerinin sebebini ise “Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlaması”; 
hazırlıksız konuşma yöntem tekniğini tercih etmelerinin sebebini ise “Öğrencilerin günlük 
yaşama daha kolay uyum saylamasına yardımcı olması” hazırlıklı konuşma yöntem- tekniğini 
tercih etmelerinin sebebini ise “Öğrencilerin hazırlıksız konuşma ile hazırlıklı konuşmanın 
farklarını anlayabilmeleri” şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. 

“Araştırmada hazırlıksız konuşma tekniğini kullanan öğretmen adayları bu 
tekniği; öğrencilerin doğaçlama ile kolay öğrenmesini sağlayabilmek için, etkin 
katılımı sağlayabilmek için, öğrencilerin hazırbulunuşluklarını arttırabilmek için, 
günlük yaşama daha kolay uyum sağlayabilmeleri için, hazırlıklı konuşma arasındaki 
farkı anlayabilmesi için kullandıklarını ifade etmişlerdir” (ÖA14, ÖA60). 

“Araştırmada nesi var? tekniğini kullanan öğretmen adayları bu tekniği; 
öğrencilerin derse aktif olarak katılmasının sağlanabilmesi için, öğrencilerin 
kendilerini ifade etmelerinin sağlanabilmesi için kullandıklarını ifade etmişlerdir” 
(ÖA6, ÖA13). 

“Araştırmada pazar yeri tekniğini kullanan öğretmen adayları bu tekniği; 
öğrencilerin derse aktif olarak katılmasının sağlanabilmesi için, öğrencilerin 
kendilerini ifade etmelerinin sağlanabilmesi için kullandıklarını ifade etmişlerdir” 
(ÖA24, ÖA27). 

Araştırmada öğretmen adaylarının yazma eğitimi etkinliklerini hazırlarken kullandıkları 
yöntem, teknikler ile bu yöntem ve teknikleri kullanma nedenleri Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5 
Öğretmen Adaylarının Yazma Eğitimi Etkinliklerini Hazırlarken Kullanılan Yöntem, Teknikler ve 
Nedenleri 

Kullanılan teknikler f Nedenleri f 

Beyin Fırtınası 4 

Konuya uygun yazılar yazdırılabildiği için 
Kompozisyon yazmada faydalı olduğu için 
Konuyu özgün yazmasına yardımcı olduğu için 
- 

1 
1 
1 
1 

Gösterip Yaptırma 13 

İstenen kazanım kazandırabileceği için 
Mantığa uygun düşünce gücünü geliştirebildiği için 
- 
Hayal dünyasını geliştirdiği için. 

1 
2 
6 
3 
1 
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Metin türlerine ilişkin örnek oluşturmalarını sağlamak 
için 

Not alarak yazma 10 
Akılda kalması kolay olduğu için 
- 
Öğrencilerin aktif katılımını sağladığı için 

3 
5 
2 

İstasyon 7 
Öğrencilerin aktif katılımını sağladığı için 
- 
Grup bilincini aşıladığı için 

2 
4 
1 

Tereyağı ekmek 1 Bireysel ve grupla düşünmeyi kolaylaştırdığı için 1 

Balık kılçığı 1 
Öğrencilerin ana nedenler ve alt nedenleri verip güzel 
bir yazı yazabilmelerini sağlayabilmek için 

1 

Yazma yöntemi  4 
- 
 

4 

Serbest yazma 17 

Öğrencilerin özgür olarak yazabildikleri için 
- 
Öğrencilerin Türkçeyi daha iyi kullanabilmelerini 
sağlamak için 

8 
7 
2 

Arkası yarın 1 - 1 

Yaratıcı yazma 
10 
 

Öğrencilerin üretim becerilerini geliştirebilmek için 
- 
Öğrencilerin Türkçeyi daha iyi kullanabilmelerini 
sağlamak için. 

6 
3 
1 

Kontrollü yazma 5 
- 
Öğrencilerin derse aktif katılmasını sağladığı için 

2 
3 

Düz anlatım 3 - 3 

Özet Çıkarma 5 
Konuların pekişmesini sağladığı için 
Daha kısa sürdüğü için 
- 

1 
1 
3 

Kelime Havuzundan 
Seçerek Yazma 

1 
- 
 

1 

Soru Cevap 2  - 2 

Yöntem-teknik bilmiyor. 1 
- 
 

1 

Hikâye yazma tekniği 3 
- 
 

3 

Görüş geliştirme 1 
- 
 

1 

Güdümlü yazma 10 
- 
Konuya dönük yazma çalışmaları çalışmalarında 
konunun daha etkili olabileceği için 

4 
6 

Köşelenme 2 - 2 

Bireysel Çalışma yöntemi 1 Öğrenmenin daha kolay olduğu için 1 
*(-) ifadesi Öğretmen adayları tarafından yazma eğitimi etkinliklerini hazırlarken kullandıkları yöntem, tekniklerin nedenleri 
belirtilmeyen durumlar için kullanılmıştır. 

Tablo 5’de araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi etkinliklerini 
hazırlarken Beyin fırtınası (f=4), Gösterip Yaptırma (f=13), Not alarak yazma (f=10), İstasyon (f=7), 
Tereyağı ekmek(f= 1), Balık kılçığı (f=1), Yazma yöntemi(f=4), Serbest yazma (f=17), Arkası yarın 
(f=1), Yaratıcı yazma(f=10), Kontrollü yazma (f=5), (f=), Düz anlatım(f=3), Özet çıkarma (f=5), 
Kelime havuzundan seçerek yazma (f=1), Soru- cevap(f=2), Hikaye yazma (f=3),Görüş geliştirme 
(f=1),Güdümlü yazma (f=10), Köşelenme (f=2), Bireysel çalışma yöntemi tekniklerini kullandıkları 
görülmektedir. 
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Tablo 5 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının yazma eğitimi etkinliklerini 
hazırlarken en fazla tercih ettikleri yöntem-tekniklerin “Serbest Yazma”, “Gösterip Yaptırma”, 
“Yaratıcı Yazma” ve “Güdümlü Yazma” olduğu görülmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının 
serbest yazma yöntem- tekniğini tercih etmelerinin sebebini ise “Öğrencilerin özgür olarak 
yazabilmelerini sağlaması”; gösterip yaptırma yöntem tekniğini tercih etmelerinin sebebini ise 
“Öğrencilerin hayal dünyalarının gelişmesine katkı sağlaması” yaratıcı yazma yöntem- tekniğini 
tercih etmelerinin sebebini ise “Öğrencilerin üretim becerilerinin geliştirmesi” ; not alarak yazma 
yöntem- tekniğini tercih etmelerinin sebebini ise “Akılda kalmayı kolaylaştırması” şeklinde ifade 
ettikleri görülmüştür. 

“Araştırmada beyin fırtınası tekniğini kullanan öğretmen adayları bu tekniği; 
konuya uygun yazılar yazdırılabildiği için, kompozisyon yazmada faydalı olduğu için, 
konuyu özgün yazmasına yardımcı olduğu için kullandıklarını ifade etmişlerdir” 
(ÖA40, Ö16). 

“Araştırmada gösterip yaptırma tekniğini kullanan öğretmen adayları bu 
tekniği; İstenen kazanım kazandırabileceği için, mantığa uygun düşünce gücünü 
geliştirebildiği için, hayal dünyasını geliştirdiği için, metin türlerine ilişkin örnek 
oluşturmalarını sağlamak için kullandıklarını ifade etmişlerdir” (ÖA11, ÖA58). 

Araştırmada öğretmen adaylarının okuma eğitiminin verimliliğine ilişkin görüşlerine Tablo 
6’da verilmiştir. 

Tablo 6 
Öğretmen adaylarının Okuma Eğitiminin Verimliliğine İlişkin Görüşleri 

 f Nedenleri f 

Okuma 
Eğitiminin 
Verimliliği 
 

Evet 
(55) 

Hem teorik hem uygulama yapıldığı için 
Kazanımlara uygun etkinlikler hazırlamayı öğrenebildiğim için 
Makale okuma ile öğrencilerin eksiklerini tespit edebilmeyi 
öğrendiğim için 
Dersten keyif aldığım için 
- 
Doğru bir şekilde okuma yapmayı öğrendiğim için 
Dersi sevdiğim için 

5 
11 
2 
 
15 
15 
3         
4 

Kısmen 
(45) 

Bir şey hatırlamadığım için 
Az okuma yaptığımız için 
Etkinlik hazırlarken zorlandığım için 
Teorikte kaldığı için 
Uzaktan eğitim olduğu için 
- 
Eksiklikler olduğunu düşündüğüm için 
Teknikleri iyi öğrendiğimi düşünmediğim için 
Dersin KPSS’ye yönelik işlenmediği için 

2 
1 
8 
12 
14 
2 
3 
1 
2 

Hayır 
(16) 

Uzaktan eğitim olduğu için 
Verimli geçmediğini düşündüğüm için 
İlgimi çekmediği için 
- 
Sadece etkinliklerle sınırlı kaldığı için ve etkili okumayı 
öğrenemediğimiz için 

3 
8 
1 
2 
1 

*(-) ifadesi Öğretmen adayları tarafından konuşma eğitiminin verimliliğine ilişkin nedenleri belirtilmeyen durumlar için kullanılmıştır. 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının (f=55) okuma eğitimi 
dersinin verimli geçtiğini belirtmiştir. Bunun sebeplerini ise hem teorik hem uygulama yapıldığı 
için, kazanımlara uygun etkinlikler hazırlamayı öğrenebildiğim için, makale okuma ile 
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öğrencilerin eksiklerini tespit edebilmeyi öğrendiğim için, dersten keyif aldığım için, doğru bir 
şekilde okuma yapmayı öğrendiğim için dersi sevdiğim için şekilde ifade etmişlerdir. 

Tablo 6’da araştırmaya katılan öğretmen adaylarının (f=45) okuma eğitimi dersinin kısmen 
verimli geçtiğini belirtmiştir. Bunun sebeplerini ise bir şey hatırlamadığım için, az okuma 
yaptığımız için, etkinlik hazırlarken zorlandığım için, teorikte kaldığı için uzaktan eğitim olduğu 
için, eksiklikler olduğunu düşündüğüm için, teknikleri iyi öğrendiğimi düşünmediğim için, dersin 
KPSS’ye yönelik işlenmediği için şekilde ifade etmişlerdir. 

Tablo 6’da öğretmen adaylarının (f=16) okuma eğitimi dersinin verimli geçmediğini 
belirtmiştir. Bunun sebeplerini ise uzaktan eğitim olduğu için, verimli geçmediğini düşündüğüm 
için, ilgimi çekmediği için, sadece etkinliklerle sınırlı kaldığı için ve etkili okumayı 
öğrenemediğimiz için şekilde ifade etmişlerdir. 

Tablo 7 
Öğretmen adaylarının Dinleme Eğitiminin Verimliliğine İlişkin Görüşleri 

 f Nedenleri f 

Dinleme 
Eğitiminin 
Verimliliği 

Evet (63) 

Hem teorik hem uygulama yapıldığı için 
Etkili konuşabilmeyi öğrenmeyi öğrendiğim için 
Dinlemenin ve işitmenin farkını ve önemini öğrenebildiğim için 
Verimli geçtiğini düşündüğüm için 
Teknikleri öğrendiğim için 
Dinleme eğitimine bakış açım değiştiği için 
Neden belirtilmemiş 
Dinlemenin insan yaşamına katkısını öğrendiğim için 
İnsanların anlamalarını yönlendirmenin yollarını öğrendiğim için 
Dersi sevdiğim için 
Farklı farklı etkinler yaptığımız için 

8 
3 
2 
11 
3 
11 
11 
10 
1 
1 
 2 

Kısmen 
(51) 

Bir şey hatırlamadığım için 
Az dinleme yaptığımız için 
Teoride kaldığı için 
Uzaktan eğitim olduğu için 
Dinlemenin önemini öğrendiğim için 
Eksiklerin olduğunu düşündüğüm için 
Neden belirtilmemiş 
Kendi hazırladığımız etkinlikleri hazırladık ve akılda kalıcı bir anlatım 
değildi. 
Verimli olduğu için. 
KPSS’ ye yönelik işlenmediği için 

1 
1 
13 
11 
1 
10 
11 
1 
 
1 
1 

Hayır 
(13) 

- 
Verimli olmadığını düşündüğüm için  
Uzaktan eğitimle ders işlendiği için 
İlgimi çekmediği için 

2 
6 
3 
2 

*(-) ifadesi Öğretmen adayları tarafından dinleme eğitiminin verimliliğine ilişkin nedenleri belirtilmeyen durumlar için kullanılmıştır. 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmen adaylarının (f=63) dinleme eğitimi dersinin verimli 
geçtiğini belirtmiştir. Bunun sebeplerini ise hem teorik hem uygulama yapıldığı için, etkili 
konuşabilmeyi öğrenmeyi öğrendiğim için, dinlemenin ve işitmenin farkını ve önemini 
öğrenebildiğim için, verimli geçtiğini düşündüğüm için, teknikleri öğrendiğim için, dinleme 
eğitimine bakış açım değiştiği için, dinlemenin insan yaşamına katkısını öğrendiğim için, 
insanların anlamalarını yönlendirmenin yollarını öğrendiğim için, dersi sevdiğim için, farklı farklı 
etkinler yaptığımız için şekilde ifade etmişlerdir. 

Tablo 7’de öğretmen adaylarının (f=51) dinleme eğitimi dersinin kısmen verimli geçtiğini 
belirtmiştir. Bunun sebeplerini ise bir şey hatırlamadığım için, az dinleme yaptığımız için, teoride 
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kaldığı için, uzaktan eğitim olduğu için, dinlemenin önemini öğrendiğim için, eksiklerin olduğunu 
düşündüğüm için, kendi hazırladığımız etkinlikleri hazırladık ve akılda kalıcı bir anlatım olmadığını 
düşündüğüm için, verimli olduğunu düşündüğüm için, KPSS’ ye yönelik işlenmediği için şekilde 
ifade etmişlerdir. 

Tablo 7’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretmen adaylarının (f=13) dinleme eğitimi 
dersinin verimli geçmediğini belirtmiştir. Bunun sebeplerini ise uzaktan eğitim olduğu için, 
verimli geçmediğini düşündüğüm için, ilgimi çekmediği için, sadece etkinliklerle sınırlı kaldığı için 
ve etkili okumayı öğrenemediğimiz için şekilde ifade etmişlerdir. 

Tablo 8 
Öğretmen adaylarının Konuşma Eğitiminin Verimliliğine İlişkin Görüşleri 

 f Nedenleri f 

Konuşma 
Eğitiminin 
Verimliliği 
 

Evet (72) 

Hem teorik hem uygulama yapıldığı için 
Topluluk önünde konuşabilmeyi öğrenebildiğim için 
Verimli geçtiğini düşündüğüm için 
Şiir etkinlikleri sayesinde kendimi geliştirdiğim için 
- 
Konuşma eğitiminin önemini fark ettiğim için.  
Konuşma eğitimi tekniklerini öğrendiğim için. 
Kendimi doğru bir şekilde ifade edebilmeyi öğrendiğim için 
Dersi Sevdiğim için 
Etkili konuşma kurallarını öğrendiğim için 

12 
8 
13 
7 
20 
2 
3 
2 
4 
1 

Kısmen 
(39) 

Bir şey hatırlamadığım için 
Az konuşma yaptığımız için 
Verilen bilgileri yeterli bulmadığım için 
- 
Teoride kaldığı için 
Uzaktan eğitim olduğu için 
Hazırlıklı konuşma yapmamı sağladığı için 
Eksikliklerin olduğunu düşündüğüm için 
Kendi hazırladığımız etkinlikleri hazırladık ve akılda kalıcı bir 
hazırlamayı öğrenemediğim için, 
KPSS’ ye yönelik işlenmediği için 

2 
1 
2 
12 
7 
10 
1 
2 
1 
1 
 

Hayır 
(12) 

Verimli olmadığını düşündüğüm için 
Ders uzaktan eğitimde işlendiği için 
İlgimi çekmediği için 

8 
3 
1 
 

*(-) ifadesi Öğretmen adayları tarafından konuşma eğitiminin verimliliğine ilişkin nedenleri belirtilmeyen durumlar için kullanılmıştır. 

Tablo 8’de araştırmaya katılan öğretmen adaylarının (f=72) konuşma eğitimi dersinin verimli 
geçtiğini belirtmiştir. Bunun sebeplerini hem teorik hem uygulama yapıldığı için, topluluk 
önünde konuşabilmeyi öğrenebildiğim için, verimli geçtiğini düşündüğüm için, şiir etkinlikleri 
sayesinde kendimi geliştirdiğim için, konuşma eğitiminin önemini fark ettiğim için konuşma 
eğitimi tekniklerini öğrendiğim için, kendimi doğru bir şekilde ifade edebilmeyi öğrendiğim için 
dersi sevdiğim için etkili konuşma kurallarını öğrendiğim için şekilde ifade etmişlerdir. 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmen adaylarının (f=39) konuşma eğitimi dersinin kısmen verimli 
geçtiğini belirtmiştir. Bunun sebeplerini ise Bir şey hatırlamadığım için, az konuşma yaptığımız 
için, verilen bilgileri yeterli bulmadığım için, teoride kaldığı için, uzaktan eğitim olduğu için, 
hazırlıklı konuşma yapmamı sağladığı için, eksikliklerin olduğunu düşündüğüm için, kendi 
hazırladığımız etkinlikleri hazırladık ve akılda kalıcı bir hazırlamayı öğrenemediğim için, KPSS’ ye 
yönelik işlenmediği için şekilde ifade etmişlerdir. 
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Tablo 8’de öğretmen adaylarının (f=12) konuşma eğitimi dersinin verimli geçmediğini 
belirtmiştir. Bunun sebeplerini verimli olmadığını düşündüğüm için, ders uzaktan eğitimde 
işlendiği için, ilgimi çekmediği için şekilde ifade etmişlerdir. 

Tablo 9 
Öğretmen adaylarının Yazma Eğitiminin Verimliliğine İlişkin Görüşleri 

 f Nedenleri f 

Yazma 
Eğitiminin 
Verimliliği 
 

Evet 
(60) 

Hem teorik hem uygulama yapıldığı için 
Etkin yazı yazmayı öğrendiğim için 
Yazma pratiği yaptığımız için 
- 
Makale incelediğimiz için 
Verimli geçtiğini düşündüğüm için 
Yaratıcılığım geliştiği için 
Dersi sevdiğim için 

7 
10 
7 
3 
5 
9 
14 
5        

Kısmen 
(40) 

Bir şey hatırlamadığım için 
Az yazma çalışma yaptığımız için 
Teoride kaldığı için 
- 
Uzaktan eğitim olduğu için 
Eksiklikler olduğunu düşündüğüm için 
Farklı yazılar yazmamı sağladı 
Yazma eğitimi sürecinde kendimi geliştirebileceğim düşüncesini 
kazandırmadığı için 
Verimli olduğunu düşündüğüm için 
KPSS’ye yönelik işlenmediği için 

3 
2 
7 
6 
9 
7 
2 
1 
 
1 
1 

Hayır 
(15) 

Verimli olduğunu düşünmediğim için 
Dersi uzaktan eğitimde işlediğimiz için 
- 
İlgimi çekmediği için 

7 
4 
3 
1 

*(-) ifadesi Öğretmen adayları tarafından yazma eğitiminin verimliliğine ilişkin nedenleri belirtilmeyen durumlar için kullanılmıştır. 

Tablo 9’da görüldüğü üzere öğretmen adaylarının bazıları (f=60) yazma eğitimi dersinin 
verimli geçtiğini belirtmiştir. Bunun sebeplerini hem teorik hem uygulama yapıldığı için, etkin 
yazı yazmayı öğrendiğim için, yazma pratiği yaptığımız için, makale incelediğimiz için, verimli 
geçtiğini düşündüğüm için, yaratıcılığım geliştiği için, dersi sevdiğim için şekilde ifade etmişlerdir. 

Tablo 9’da öğretmen adaylarının bazıları (f=40) yazma eğitimi dersinin kısmen verimli 
geçtiğini belirtmiştir. Bunun sebeplerini ise bir şey hatırlamadığım için, az yazma çalışma 
yaptığımız için, teoride kaldığı için, uzaktan eğitim olduğu için, eksiklikler olduğunu düşündüğüm 
için, farklı yazılar yazmamı sağladığı için, yazma eğitimi sürecinde kendimi geliştirebileceğim 
düşüncesini kazandırmadığı için, verimli olduğunu düşündüğüm için, KPSS’ye yönelik işlenmediği 
için şekilde ifade etmişlerdir. 

Tablo 9’da araştırmaya katılan öğretmen adaylarının bazıları (f=15) yazma eğitimi dersinin 
verimli geçmediğini belirtmiştir. Bunun sebeplerin verimli olduğunu düşünmediğim için, dersi 
uzaktan eğitimde işlediğimiz için, ilgimi çekmediği için şekilde ifade etmişlerdir. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmaya genel olarak bakıldığında Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma, dinleme, 
okuma ve yazma eğitimlerinde farklı yöntem ve teknikleri bildikleri görülmektedir. Bununla 
birlikte Türkçe öğretmeni adayları hem öğretmen merkezli hem de öğrenci merkezli birçok 
yöntem ve tekniğe yer verdiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının sıklıkla soru-cevap 
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tekniğini öğrencileri aktif kılmak amacıyla ele alınması alan yazında yapılan farklı çalışmalarla da 
benzer niteliktedir (Gökçe, 2004; Kavcar, Oğuzkan ve Sever, 1995; Özer, 2002; Taşkaya ve Muşta, 
2008). Öğretmen adayları özellikle dinleme eğitiminde anlatım yöntemini de sıklıkla 
kullandıklarını belirtmiştir, bu sonuç alan yazında Demirel (2003) tarafından da betimlendiği gibi 
Türkçe öğretimde en çok kullanılan üç yöntemden biri olduğunu bulgusunu desteklemektedir. 
Öğretmen adaylarının okuma, yazma, konuşma eğitimlerinde öğrencileri etkin kılacak ve onların 
farklı düşünme biçimlerini destekleyecek yöntem ve tekniklere yer verdikleri görülmüştür. 
Araştırma bu bulgusu ile Şahin (2004) araştırma bulguları birbirleriyle örtüşmektedir. 

Türkçe öğretmeni adalarının çoğunluğu okuma eğitimi dersini verimli bulduğu görülmüştür. 
Verimli bulma sebeplerini ise “Dersten keyif almaları ve kazanımlara uygun etkinlikler 
tasarlamayı öğrenebilmeleri” şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. Fakat Öğretmen adaylarının 
bir kısmının da kısmen verimli bulduğu ve verimli bulmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının 
kısmen verimli bulmalarının sebeplerini ise “Derslerin teorikte kalması ve uzaktan eğitimde 
işlenmiş olması”; verimli bulmamalarının sebeplerini ise “Dersin verimli geçmemesi ve uzaktan 
eğitimde işlenmiş olması” şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. 

Türkçe öğretmeni adalarının çoğunluğu dinleme eğitimi dersini verimli bulduğu görülmüştür. 
Verimli bulma sebeplerini ise “Dinleme eğitimine bakış açılarının değişmesi, dinlemenin insan 
yaşamına katkısının öğrenilmesi ve dersin hem teorik hem de uygulama yapılarak işlenmesi” 
şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. Fakat Öğretmen adaylarının bir kısmının da kısmen verimli 
bulduğu ve verimli bulmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının kısmen verimli bulmalarının 
sebeplerini ise “Derslerin teorikte kalması ve uzaktan eğitimde işlenmiş olması”; verimli 
bulmamalarının sebeplerini ise “Dersin verimli geçmemesi ve uzaktan eğitimde işlenmiş olması” 
şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. 

Türkçe öğretmeni adalarının çoğunluğu konuşma eğitimi dersini verimli bulduğu 
görülmüştür. Verimli bulma sebeplerini ise “Konuşma eğitimi dersinin hem teorik hem de 
uygulama yapılarak işlenmesi ve öğretmen adaylarının dersten keyif almaları” şeklinde ifade 
ettikleri görülmüştür. Fakat Öğretmen adaylarının bir kısmının da konuşma eğitimi dersini 
kısmen verimli bulduğu ve verimli bulmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının kısmen verimli 
bulmalarının sebeplerini ise “Derslerin teorikte kalması ve uzaktan eğitimde işlenmiş olması”; 
verimli bulmamalarının sebeplerini ise “Dersin verimli geçmemesi ve uzaktan eğitimde işlenmiş 
olması” şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. 

Türkçe öğretmeni adalarının çoğunluğu yazma eğitimi dersini verimli bulduğu görülmüştür. 
Verimli bulma sebeplerini ise “Yaratıcılığı geliştirmesi, etkin yazı yazmanın öğrenilmesi ve hem 
teorik hem de uygulama yapılması” şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. Fakat Öğretmen 
adaylarının bir kısmının da yazma eğitimi dersini kısmen verimli bulduğu ve verimli bulmadığı 
görülmüştür. Öğretmen adaylarının kısmen verimli bulmalarının sebeplerini ise “Derslerin 
teorikte kalması ve uzaktan eğitimde işlenmiş olması ve dersin işlenirken eksiklikler olduğu 
düşünülmesi”; verimli bulmamalarının sebeplerini ise “Dersin verimli geçmemesi ve uzaktan 
eğitimde işlenmiş olması” şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. 

Araştırma bulgularına göre öğretmen adayları dört temel dil eğitimini etkili yöntem ve 
teknikler seçildiğinde verimli bulmuşlardır. Özbay’a (2013) göre, nitelikli bir öğretme süreci 
sağlanmasında etkili yöntem ve tekniklerin seçimi esastır. 

Araştırma sonuçları çerçevesinde şu önerilerde bulunulabilir: 

Türkçe öğretmeni adaylarının “Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma Eğitimi” derslerinde 
tercih ettikleri yöntem- teknikler ve sebeplerine bakıldığında yöntem- teknik bilgisinin olduğu 
fakat yöntem- tekniklerin tam olarak amaçları bilinmediği görülmüştür. Bu sebeple de dört temel 
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dil becerileri derslerinde öğrencilerin etkinlik hazırlamaya başlamadan önce ilk haftalarda her 
becerinin yöntem- tekniklerinin anlatılması yararlı olacaktır. Böylece öğretmen adayları 
etkinliklerin amacını ve uygulanışını bilerek daha etkin etkinlikler hazırlayabileceklerdir.  

Türkçe öğretmeni adaylarının “Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma Eğitimi” derslerinden 
aldıkları verim ile ilgili görüşlerine baktığımızda çoğunluğu derslerde uygulama yapıldığı için 
verimli bulmuştur. Bu şekilde öğrencileri bu derslere daha çok katarak, onların daha çok 
uygulama yapmasını sağlayarak öğretmen adaylarının dil becerileri derslerinden aldıkları verim 
artmış olacaktır. 
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“Kendi kendine öğrenme modeli ile girişimcilik yetkinliği geliştirilebilir mi?” Sorusu 
Üzerine Bir Nitel Araştırma 

Doç.Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, nevin.akkaya@deu.edu.tr, Türkiye  
Yasemin YAĞCI, Dokuz Eylül Üniversitesi, yaso274.yyc@gmail.com, Türkiye  

Özet: Kendi kendine öğrenme bireyin kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu ve kontrolünü kendi 
üzerine almasıdır. Bu becerisi gelişmiş olan bireyler hayatın değişim basamaklarını fark eder ve kendini bu 
basamaklara çıkmak için geliştirir. Kendi kendine öğrenme becerisi gelişmemiş olan bireyler ise kendi 
öğrenme kontrolünü eline alamadığı için öğrenme sorumluluğunu eline almada çekingen kalabilmekte ve 
arkadaşlarının, ailesinin başka bir deyişle çevresinde bulunan diğer kişilerin yardımına gereksinim 
duyabilmektedir. Bu durumun içsel olması ise girişimci ruh ile ilgili olup kişilerin atılganlık, girişkenlik ve 
dolayısıyla girişimcilik yetkinliğini geliştirebilmesi için ilk önce aynayı kendine çevirmesi, kendisini gözden 
geçirmesi, neyi isteyip neyi istemediğine karar vermesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı 
“Kendi kendine öğrenme modeli ile girişimcilik yetkinliğinin geliştirebilir mi?" soru cümlesine cevap 
aramak ve elde edilen verileri betimlemektir. İlk olarak bibliyografyada kendi kendine öğrenme modeli ile 
girişimcilik becerisi konularını içeren, makalenin ana problem cümlesine yanıt olabilecek kaynaklar ve 
güncel TÖP (Türkçe Öğretim Programı) bu araştırmanın temel kaynakları seçilmiş olup bu kaynaklar 
tanıtılırken girişimcilik becerisinin ve kendi kendine öğrenme modelinin ne olduğu tanımlanmış olup 
sonrasında ise kendi kendine öğrenme modelinin girişimcilik becerisine ne gibi katkısının olabileceği ve 
girişimcilik beceresi ile kendi kendine öğrenme modelinin ortak yönleri incelenerek tartışılmış ve 
yorumlanmıştır. Araştırmanın bulguları kısmında “Kendi kendine öğrenme modeli ile girişimcilik yetkinliği 
geliştirilebilir mi?” soru cümlesini göz önünde bulundurarak öğretmenlerin bu soruya yanıt olabilecek 
deneysel ve uygulamaya dayalı çalışmalar yapabilir olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Girişimcilik, bağımsız düşünme, kendi kendine öğrenme, eğitim  

A Qualitative Research On Question of “Can entrepreneurial competency be 
developed with the autonomous learning model?” 

Abstract: Autonomous learning is taking responsibility and control of one's own learning process. 
Individuals who have developed this skill notice the steps of change in life and develop themselves to 
climb these steps. Individuals who do not have autonomous learning skills, on the other hand, cannot take 
control of their own learning, and may remain shy in taking the responsibility of learning and may need 
the help of their friends, family, in other words, other people around them. The fact that this situation is 
internal is related to the entrepreneurial spirit, and in order for people to develop assertiveness, 
assertiveness and therefore entrepreneurial competence, they must first turn the mirror to themselves, 
review themselves, and decide what they want and don't want. In this context, the aim of this study is to 
seek an answer to the question "Can autonomous learning model develop entrepreneurial competence?" 
and to describe the data obtained. First of all, the sources that can answer the main problem sentence of 
the article, including the autonomous learning model and entrepreneurship skills in the bibliography, and 
the current Turkish Teaching Program were selected as the main sources of this research. Afterwards, the 
contribution of the autonomous learning model to entrepreneurship skills and the common aspects of 
entrepreneurship skills and autonomous learning model were discussed and interpreted. While 
introducing these resources, it was defined what the entrepreneurial skill is and what the self-learning 
model is. Afterwards, the contribution of the autonomous learning model to entrepreneurship skills and 
the common aspects of entrepreneurship skills and autonomous learning model were discussed and 
interpreted. . In the findings section of the research, “Can entrepreneurial competence be developed with 
the autonomous learning model?” Considering the question sentence, it has been concluded that 
teachers can do experimental and practice-based studies that can answer this question.       

Keywords: Entrepreneurship, independent thinking, autonomous learning, education 
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1. Giriş  

2019 Türkçe Öğretim Programında girişimcilik bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme 
becerisidir ve geliştirilmesi gereken yetkinlikler arasındadır. Bu kavram içinde yaratıcılık, 
bağımsız düşünme, yenilik, risk ve sorumluluk alma, girişkenlik ve atılganlık özelliklerini de 
barındıran bir kavramdır ve bu genel tanımdan yola çıkacak olursak girişimciliğin sadece 
ekonomik bir olguya indirgemenin aksine aslında sosyal bir olgu olduğu da ortaya çıkmaktadır. 
Bir bireyin atılgan ve girişken bir yapıya sahip olmasının üzerinde çevrenin etkili olması kadar 
kişinin kendisinden kaynaklanan bir etki de kaçınılmazdır. Girişimcilik yetkinliğinin çatısı altında 
bulunan atılganlık ve bağımsız düşünme gibi kavramlar daha çok kişinin isteği ve niyeti ile ilgilidir. 
Girişimcilik arzu ve bilgiye muhtaçtır (Eren, 2019). 

Niyetler insan davranışlarının esas belirleyicisi olarak kabul edilmektedir (Ajzen, 1991). 
Mesela seyahate çıkma niyeti ile seyahate çıkma eylemi arasında güçlü bir bağ mevcuttur. 

Bu bağlamda bireylerin içsel özelliği olan niyet ve istediği göz önüne alındığında her ne kadar 
birey bir işi yapmaya çevresi tarafından teşvik edilse de kendi istemediği sürece istenilen bir 
davranışta bulunması zor bir durumdur. Bu durum zihinsel süreçler için de geçerlidir. Kişi pek de 
atılgan davranamadığı konuları öğrenmekte güçlük çekebilir. Böyle bir durumda ise birey o 
konuyu öğrenmiş değil ezberlemiş olur. Oysaki yapılandırmacı yaklaşımda bilginin 
anlamlandırılması, öğrenme sürecinin anahtar kavramıdır. Öğrenme, ezberlemeye değil, yeni 
bilgilerin önceki bilgiler ile beraber yeniden kurulmasına dayanır. 

Küresel Girişimcilik Endeksi (GEM, 2010) raporunda girişimcilik sürecinde en etkili unsurun 
eğitim olduğu ve eğitimin girişimcilik kültürü, iklimi ve becerilerinin yaygınlaşmasında kilit bir 
öneme sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Girişimcilik çatısı altında bulunan bir diğer kavram 
olan bağımsız düşüme kavramı ise özgürce ve bir olgu, durum, nesne ve olaya bağlı kalmadan 
bilgiyi, konuyu veya durumu seçebilme, karar verebilme, kararda direnebilme, gereğinde 
kararları yeni bilgilerle değiştirebilme, düzeltebilme başarısıdır ve bu düşünme tarzı kendi 
kendine öğrenme modelinde çok kez karşımıza çıkmaktadır. 

Eğitimin bireyin becerilerini, bilgilerini düzenleyen bir süreç olduğu ve buna ilaveten kişinin 
niyeti de önemli olduğu için kendi kendine öğrenme kavramına bakmakta fayda vardır. Kendi 
kendine öğrenme bireyin kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunun ve kontrolünün kendi 
üzerine almasıdır. Bu becerisi gelişmiş olan bireyler değişen toplumsal konular altında kendi 
bireysel ihtiyaçlarını bilir ve bu ihtiyacı gidermeye yönelik eylemlerde bulunabilmektedir. Kendi 
kendine öğrenme öğrenci merkezli öğrenmelerde ve özerk davranışların yürütülmesinde temel 
bir kavramdır ( Yılmaz & Yılmaz, 2019). Bu durumda bireyin kendi kendine öğrenme özeliğini 
geliştirebilmesi için kişinin kendi öğrenme eylemi için adım atması diğer bir deyişle girişimde 
bulunması gerekmektedir. Kişilerin atılganlık, girişkenlik ve dolayısıyla girişimcilik yetkinliğini 
geliştirebilmesi için ilk önce aynayı kendine çevirmesi, kendisini gözden geçirmesi, neyi isteyip 
neyi istemediğine karar vermesi, niyet ve isteğini bu yöne çevirmesi, kurguyu kendi kontrol ve 
özdenetimi ile planlaması gerekmektedir. 

Girişimcilik bir tür davranış özelliğidir ve herkeste bulunmadığı gibi her bireyde de benzer 
şekilde ortaya çıkmayabilir çünkü davranışlar çeşitli faktörlerden oluşmakta ve bu faktörlerden 
(çevre, algı, zihin, kullanılan dil vs.) etkilenerek şekillenmektedir (Aşkın vd. 2011). Her birey onu 
etkileyen faktörleri kendine göre algıladığı için girişimciliğin bireysel boyutu ortaya çıkmaktadır. 
Bireysel boyut ise bağımsız düşünceyi beraberinde getirmektedir.  

Girişimciliği etkileyen önemli bir faktör olan eğitim girişimciliğin ortaya çıkmasında ve 
trafikte geliştirilmesinde bir etken olduğu için eğitimin bireylerin girişimciliğini geliştirebilecek 
nitelikte olması gerekir (Lekoko & Ras, 2012/ akt. Sart, 2020). Eğitim; bireyin yaradılıştan gelen 
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özelliklerini geliştiren, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandıran en önemli faktördür (Çetin 
&Kurudayıoğlu, 2015). 

Bu bağlamda girişimcilik özelliğinin bireysel boyutunun eğitim ile desteklenmesi açısından 
kendi kendine öğrenme modelini araştırmakta fayda vardır.  

1.1. Amaç ve Yöntem 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı kendi kendine öğrenme modeli ile girişimcilik yetkinliğinin 
geliştirebilir mi?" soru cümlesine cevap aramak ve elde edilen verileri betimlemektir.  

Ana problem cümlesi: Kendi kendine öğrenme modeli ile girişimcilik yetkinliği geliştirilebilir 
mi? 

Alt problemler: 

 Girişimcilik nedir? 

 Girişimcilik yetkinliğinin sahip olduğu nitelikler nelerdir? 

 Kendi kendine öğrenme yöntemi nedir? 

 Bağımsız düşünme nedir? 

 Girişimcilik ve kendi kendine öğrenme yönteminin benzerlikleri nelerdir? 
 

Araştırmanın temel kaynakları 

Bibliyografyada makalenin problem cümlelerinde geçen sorulara yanıt olabilecek ulusal 
kaynaklar ve 2006 yılından itibaren girişimcilik becerisi Türkçe Dersi Öğretim Programında ele 
alınmış olmasının bilgisi dahilinde güncel olan TÖP bu araştırmanın temel kaynakları seçilmiştir. 
Araştırmanın temel kaynaklarından Türkçe Öğretim Programının 2006 yılından itibaren 
sınırlandırılmasının nedeni ise Türkçe Öğretim Programının 2006 yılında yetkinlik olarak ve 
beceri olarak çeşitli öğeleri ve kavramları içine dahil ederek öğrenci merkezli eğitimin lehine 
değişmiş olması ve yapılandırıcı yaklaşımı benimseyerek bireyselliğe önem vermesidir.  

Bibliyografyada makalenin problem cümlelerinde geçen sorulara yanıt olabilecek ulusal 
kaynaklarda ise yine 2006 yılından itibaren olmak üzere bir zaman sınırlamasına gidilmiştir. 
Ülkemiz yapılandırmacı eğitim anlayışını 2006 yılından itibaren uygulamaya koyduğu için bu 
yaklaşımın etkilerinin bu uygulama yılından sonra görmek 2006 yılından önceki yıllara göre daha 
çok mümkün olmaktadır. 

2006 yılında yapılandırıcı yaklaşımı benimseyen ve bu zamana kadar Türkçe Öğretim 
Programına dahil olan yetkinlikler 

 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmak 

 Eleştirel düşünme 

 Yaratıcı düşünme  

 İletişim kurma 

 Problem çözme  

 Araştırma 

 Karar verme 

 Bilgi ve teknolojileri kullanma 

 Girişimcilik  
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İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ile dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını 
anlayan; duygu düşünce ve hayallerini anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen, sorumluluk 
üstlenen, girişimci çevresi ile uyumlu, olay, durum ve bilgileri kendi bilgilerinden hareketle 
araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık haline getiren, estetik zevk kazanmış 
ve milli değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır (MEB, 2006). 

Yapılandırıcı yaklaşımda öğrenme bilgiyi yapılandırma şeklinde gerçekleşir. Bu yaklaşımda 
bireyin öğrenme ve zihin becerilerini geliştirme üzerinde durulur. Dil ve zihinsel becerilerini 
geliştirmiş, düşünen, anlayan, araştıran, sorgulayan, bilgiyi kullanan, yeni bilgiler üreten ve 
kendini her alanda geliştiren bireyler yetiştirme amaçlanır (Güneş, 2011). 

2. Yöntem  

Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modeli araştırma konusu 
ile ilgili var olan bir durumu belirlemek ve incelemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir 
(Büyüköztürk, 2010). Tarama modelinde araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne 
değiştirilmeden, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanır (Karasar, 2009). 

İlk olarak konuyla ilgili ya da ilgili olabilecek ve de mevcut durumu betimleyecek olan ilgili 
literatürün taraması yapılmıştır. Bu kaynaklar tanıtılırken kendi kendine öğrenme modelinin 
girişimcilik becerisine ne gibi katkısının olabileceği incelenerek tartışılmış, yorumlanmış ve bir 
sonuca varılmıştır.  

3. Bulgular ve Tartışma 

2019 yılında Yeni Türkiye SAM tarafından yayımı yapılan ve Ş. Keskin tarafından yazılan 
“Girişimcilik ve Kültür: Kültürel Boyutlarla Girişimcilik” adlı çalışmada “Girişim bir işi yapmak 
üzere harekete geçme, girişimci ise bu işin içerisinde bulunan girişken kişidir.” ifadelerine yer 
verilerek girişim kavramının genel bir tanımını vermiş olup sadece ekonomik boyutta ele 
almamıştır. 

2011 yılında Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nde yayımlanmış olan ve A. Aşkın, S. Nehir ve 
S. Vural tarafından yazılan Tarihsel Süreçte Girişimcilik Kavramı ve Gelişimi adlı çalışmada “Bilgi 
toplumu olarak adlandırılan çağımız kültürel dönüşüm içerisinde girişimcilik kavramında da 
yenilikler getirmiştir.” “Geçmişteki alışagelen kavramlar yerini bilgiye dayalı düşünen ve yenilikçi 
bir anlayışa sahip girişimcilere bırakmıştır. Bunun bir yansıması olarak da bireye ve bireysel 
yeteneğe dayalı girişimcilik ön plana çıkmış ve insanın entelektüel üretkenlik yeteneği önem 
kazanmıştır.” cümlelerine yer verilerek girişimcilik boyutunun bireysellik yönüne vurgu 
yapılmıştır.  

2014 yılında Türkiye Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmış olan ve F. Ö. Yaşar tarafından 
yazılan Nitel Bir Araştırma: Türkçe Dersinde Beceri Eğitimi adlı çalışmada “Öğrenme Ortamından 
Kaynaklanan Etmenler” başlığı altında öğrenci sayısının çok olduğu sınıflarda temel becerileri 
kazandırmadan zorluk yaşayan öğretmenlere vurgu yapılmış olup “Sınıf, laboratuvar ve amfi gibi 
öğrenme ortamları derslerin işlendiği ana yerlerdir. Öğrenme ortamlarından kaynaklanan bazı 
olumsuzluklar öğrencilerde temel becerilerinin kazandırılma sürecini de olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Bazı öğretmenler sınıfların çok kalabalık olduğunu, bu kalabalığın grup 
çalışmalarına izin vermediği, öğrencilerle birebir ilgilenmenin mümkün olmadığını 
düşünmektedir.” cümlesi ile beceri kazanımında grup ile çalışmanın mümkün olmadığı 
zamanlarda bireysel çalışmanın faydalı olabileceği düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Kendi kendine 
öğrenme özelliğini geliştirmiş olan birey için bu durum sorun olmaktan çıkacağı için kendi 
kendine öğrenme modeli ile girişimcilik yetkinliği desteklenebilir, diyebiliriz. Bunlara ek olarak 
bu çalışmada Öğretmenlerin Türkçe dersinde temel becerileri kazandırmada karşılaştıkları 
sorunlara yönelik bulgular” alt başlığında öğretmenlerin bazı temel beceriler hakkında yeterince 
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bilgi sahibi olmaması, ailelerin çocuklarına kayıtsız kalması ve öğrencilerin isteksiz olmaları gibi 
sorunlar sıralanmıştır. Yine bu durum da kendi kendine öğrenme modelinin sınıf mevcudunun 
fazla olması nedeniyle beceri kazanımın istenilen düzeyde olmamasını sorun Yine bu durumda 
da kendi kendine öğrenme modeli bu sorunları bir sorun olmaktan çıkarmaya yardımcı olabilir. 
Çünkü kendi kendine öğrenme modelinde öğrenme kontrolü öğrencinin kendisindedir. Burada 
öğrenim bireyseldir, kendini merkeze alan birey için çevre kendisi kadar etkin değildir. Bu 
yönüyle bu model bireyselliği içinde barındıran girişimcilik yetkinliğinin gelişimi için de uygundur, 
diyebiliriz.  

2019 yılında Kuram ve Uygulamada Girişimcilik adlı kitapta yer verilen ve Z. Eren tarafından 
yazılan “Eğitim ve Girişimcilik” adlı çalışmada çevrenin birey üzerindeki etkisini girişimcinin 
taşıdığı özelliklere bağlamak ile birlikte “Eğitim sayesinde girişimci adayın ilgili alandaki 
entelektüelliği artar. Herhangi bir alanda bilgiye sahip olan bir birey bu alanda yapabilecek işleri 
tahmin edebilir ve süreci planlayabilir. (Roach, 1999).” alıntısı yapılmış ve eğitimin dinamik 
öğrenme modelleri olarak adlandırılan yeni girişimcilik eğitimi modellerinde öğrenmenin 
sürekliliğinin vurgulandığı belirtilmiştir. 

Girişimci öğrenme kavramın kendi deneyimlerinden öğrenme olduğu belirtilerek 
“girişimciler kişisel deneyimlerini bilgiye dönüştürerek bu deneyimlerini yeni girişimler için 
kullanmaktadırlar.” İfadeleri yer almıştır. Sonuç bölümünde ise “Girişimcilik eğitiminde herhangi 
bir alana yönelik eğitim yeterliliğinden ziyade bireylere öğrenmeyi öğretme amacının güdülmesi 
gerekmektedir.” İfadesi kullanılarak girişimcilik özelliğinin geliştirilmesinde bireysel öğrenmenin 
önemi vurgulanmıştır. 

2020 yılında Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi’nde yayımlanmış olan ve R. Yurtseven 
tarafından yazılan “İlkokulda Girişimcilik Eğitimi: Amaç, İçerik ve Öğretim Süreci” adlı çalışmada 
“Literatürde girişimcilik eğitimi uygulamalarında, öğrenci merkezli etkinliklerle öğrencilerin 
süreçte aktif olmasını, sorumluluk almasını sağlamak, öğrenme durumlarını esnek ve etkileşimli 
şekilde gerçekleştirmek ve bilginin çok boyutlu bir şekilde geliştirilmesini sağlamak gerektiği 
belirtilmektedir. (Gibb; 2005; Seikkula-Leino, 2011; Çelik, Gürpınar, Başer & Erdoğan, 2015; Polat, 
Koçak, Çermik, Meral & Boztaş, 2015; Deveci ve Seikkula Leino, 2016).” bulgusu saptanmıştır. Bu 
durum kendi kendine öğrenme modeli ile giişimcilik yetkinliği arasından ortaklık göstermektedir. 

2020 yılında Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Finans Araştırmaları Dergisi’nde 
yayımlanmış olan ve Sart, G. Tarafından yazılan “Bireysel Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: 
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” adlı çalışmada “Girişimcilik bir tür davranış özelliğidir ve bu 
davranış herkeste aynı şekilde bulunmadığı gibi her bireyde benzer şekilde ortaya çıkmayabilir 
çünkü davranışlar çeşitli faktörlerden oluşmakta ve bu faktörlerden etkilenerek şekillenmektedir 
ve toplumsal etkiler de girişimciliği etkileyen ana unsurlardır (Aşkın vd. 2011).” ifadelerini 
Tarihsel Süreçte Girişimcilik Kavramı ve Gelişimi adlı çalışmadan alıntılayarak bu çalışmayı 
destekler nitelikte veri sunmuştur. 

“Bireylerin girişimci olabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve yetenek gibi özelliklerin 
eğitim yoluyla kazanılması mümkün olabilmektedir.” ifadesi ile beceri kazanımında eğitimin 
öneminin vurgulanması ile beraber “Başarılı girişimci özellikleri” başlığı altında ise yüksek 
düzeyde çalışma arzusu, kişisel vizyonu ve misyonunun olması, değişime-dönüşüme açık ve 
istekli olması gibi özelliklerin sıralanmıştır. Bunlar kendi kedine öğrenme modelini kullanabilecek 
kişilerde de olması beklenen özelliklerdir. Bunlara ek olarak “Girişimciliğin başlangıcı daha çok 
bireysel bir karardır.” ifadelerine yer verilerek iç kontrol odağı isimli bir kavramdan 
bahsedilmiştir. “İç kontrol odağı, bireylerin yaşadıkları olayların sonuçlarından kendilerini 
sorumlu tutmaları ve olayların sonuçlarının kendi kişisel özelliklerine ve davranışlarına bağlı 
olduğu beklentisi olarak tanımlanabilir. İç kontrol odağı kişinin meydana gelen durumlar 
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karşısında kendisini kontrol edebilmesini ve yaşantılarının kendi kontrollerinde bulunmasını 
ifade eder.”  

Yukarıdaki ifadelere baktığımızda buradaki anahtar sözcüklerin kendi kendine öğrenme 
modeli için de kullanılan anahtar sözcükler olduğu göze çarpmaktadır. 

2015 yılında Ana Dili Eğitimi Dergisi’nde yayımlanmış olan ve Ö. Çetin tarafından yazılan 
“Temel Beceriler ve Türkçe Öğretimi” adlı çalışmada “Derslerde öğrencilerin bilgi teknolojilerini 
kullanabilecekleri ortamlar yaratmak, öğrencilere bilgiyi değil, bilgiye ulaşma yollarını öğretmek, 
yapılandırmacı anlayışla hazırlanan programa da uyum sağlamaktadır.” ifadesinden kendi 
kendine öğrenme modelinin de içeriğini oluşturur ve bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretilen birey 
neyi nasıl yapacağını bildiği için kendi öğrenme sorumluluğunu ele almakta atılgan bir hale 
gelmektedir, çıkarımını yapabiliriz. 

2019 yılında Ege Eğitim Dergisi’nde yayımlanmış olan ve F. G. Yılmaz ve R. Yılmaz tarafından 
yazılan “Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi” adlı çalışmada 
“Kendi kendine öğrenme becerileri gelişmiş olan bireyler değişen toplumsal koşullar altında 
kendi bireysel öğrenme ihtiyaçlarını bilir ve bu ihtiyacı gidermeye yönelik eylemlerde 
bulunabilmektedir.” ifadesi ile “Kendi kendine öğrenme, öğrenci merkezli öğrenmede ve özerk 
davranışların yürütülmesinde temel bir kavramdır.” İfadesi desteklenmiştir. İçinde eylem 
barındıran girişimcilik davranışının tanımı da bu ifadeler için anlamlıdır. 

2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde 
yayımlanmış olan ve C. N. Karabey tarafından yazılan Girişimsel Düşünceyi Anlamak: Düşünme 
Tarzı Ve Risk Tercihinin Girişimsel Özyetkinlik Ve Girişimcilik Niyeti İle İlişkisi adlı çalışmada 

İlk olarak biliş kavramının “Bireylerin bilgiyi elde etme, işleme şeklini yansıtan şemsiye bir 
kavram olup içerisinde çok sayıda alt kavram barındırır.” olarak tanımı yapılmıştır. “Girişimciliğe 
bilişsel bakış açısı ile yaklaşmanın girişimcilerin davranışlarının ardında yatan düşünce süreçlerini 
anlamaya ve açıklamaya odaklandığı belirtilmiştir.  

“Genel itibariyle kişinin belirli bir işi yapma konusunda kendi yetkinliğine (yeterliliğine) dair 
inancını ve ilerde ortaya çıkması muhtemel durumlarla mücadele edebilmek için gereken 
faaliyetleri ne kadar iyi yapabileceğine ilişkin düşüncesini ortaya koyan öz-yetkinlik (Bandura, 
1982:122), çeşitli ortamlarda değişmeyen evrensel bir kişilik özelliği olmayıp, durumdan duruma 
değişebilen, göreve özgü bir inançtır. Girişimsel öz-yetkinlik ise, bir bireyin girişimcilik rollerini ve 
görevlerini başarıyla yerine getirebileceğine, yani ne kadar başarılı bir girişimci olacağına ilişkin 
düşüncesini yansıtır (Chen vd., 1998:301).” alıntılarına yer verilerek öz-yetkinliği girişim 
boyutunda ele almış olup bireysel inanç ile bu durum desteklenmiştir. Bu ifadeler niyet ve isteği 
de için de barındıran bir olgu olan kendi kendine öğrenme ile ortak bir çatı altında birleşmektedir. 

2018 yılında R&S - Araştırma Çalışmaları Anadolu Dergisi’nde yayımlanmış olan ve A. Ural 
ve B. Ergören tarafından yazılan “Kendiliğinden Örgütlü Ortamlarda Kendi Kendine Öğrenme 
Süreci” adlı çalışmada “Her insanın çevresini farklı şekillerde algıladığı ve öğrendiği bilinmektedir.” 
“İnsanların yaşam için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin tümünü verebilecek bir okul sistemi 
mevcut değildir. İnsanlar, evde, işte, yolculukta, boş zamanlarında hatta günlük işlerini yerine 
getirirken bile öğrenmek durumundadırlar.” ifadelerini “Toru (2010), Mitra ve Dangwal (2010), 
Malik ve Shabbir (2008), Chakravarthi (2010), Mok ve Lung (2005) gibi bilim adamlarının yapmış 
olduğu çalışmalarda göstermektedir ki kendi kendine öğrenmenin kişilerin eğitimde daha etkili 
olduğu görülmüştür. Çalışmalarda kişilerin kendi kendine öğrenmede daha fazla sorumluluk 
almalarını sağlamış gelen dönütlerde kendi kendine öğrenmenin öğrencilere daha fazla özgürlük 
alanı vermesi sebebiyle daha başarılı olduğunu göstermiştir.” bulguları ile desteklenmiş olup 
kendi kendine öğrenme sürecinin önemini vurgulamıştır. Bu durum sorumluluk alma özelliğini 
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taşıyan girişimcilik yetkinliğini ve girişimcilik yetkinliği çatısı altında bulunan ve özgürlük 
gerektiren bağımsız düşünce kavramını akıllara getirmektedir. 

Çalışmada öğrenciler eğitimlerinde sorumluluk sahibi oldukça öğrenimlerinde de farklılıklar 
ve iyi yönde gelişmeler olacağı vurgulanmış ve bu durumun onların sorumluluk bilincini 
yaşayarak kazanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir. Bunlara ek olarak çalışmadaki nicel 
araştırmada deney grubundaki öğrenciler aslında kendi öğrenmeleri için sorumluluk verilmiş ve 
soruları araştırıp cevaplamaları istenmiştir. “Sorumluluk sahibi öğrencilerin son-test sonuçları da 
orantılı olarak artış göstermektedir.” bulgusu saptanmıştır.  

2020 yılında Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanmış olan ve A. 
İ. Ünal ve Y. İnel tarafından yazılan “Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaokul 7. Sınıf 
Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Başarılarına, Kaygılarına ve Üst Bilişsel Farkındalıklarına Etkisi” 
adlı çalışmada “Yeni öğretim yaklaşımları, öğrencilere bilgiden çok beceriler öğretilmesi eğitim 
sistemleri öğrenciye bilgiyi vermek yerine, bilgiye erişim yollarını ve bu bilgiyi yaratıcı 
kullanabilmeyi öğretme amacında olmalıdır. Bu durumlar, “öğrenmeyi öğrenme” ve “yaşam 
boyu öğrenme” kavramlarının önemini artırmıştır (Demir, 2006). İçinde bulunduğumuz 
yüzyıldaki eğitiminin amacı, günümüz dünyasının gerektirdiği donanıma sahip, değişen 
teknolojiye ayak uydurabilen, üretken, araştırmacı ve öğrenebilen bireyler yetiştirmektir (Kalçık, 
2018). “ alıntıları ile “Bilginin hızlı bir şekilde arttığı günümüzde, bireyin anlamlı bilgileri 
seçebilmesi, bu bilgileri düzenleme yeterliliğinin olması, kendisinin yeterli ve eksik olduklarının 
farkında olması gerekmektedir. Bireysel öğrenmenin önemli olduğu bu süreçte her birey kendi 
öğrenmesini düzenlemektedir.” ifadesi desteklenmiş olup bu durum da kendi kendine öğrenme 
modelinin, içerisinde yaratıcılık ve üretkenlik özelliği bulunan girişimcilik yetkinliğini destekler 
niteliktedir. 

2015 yılında Girişimcilik adlı kitapta yer verilmiş olan ve ve E. Kaygın ve B. Güven tarafından 
yazılan “Girişimcilik, Bilgi Yönetimi Ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi” adlı çalışmada “Başarılı bir 
girişimci olabilmek için başarı ihtiyacı, riske girme eğilimi, kararlılık ve azim, içsel kontrol odağı, 
yaratıcılık ve yenilik, belirsizliğe karşı tolerans, liderlik gibi belli başlı özelliklerin bulunması 
gerekmektedir (Bozkurt ve Erdurur, 2013)” alıntısı yine karşımıza kendi kendine öğrenme 
modelinin tanımında geçen ortak yönleri göz önüne sermekte olup çalışmadan bireysel öğrenme 
için yapılan “Bireyin yeni bilgilere ulaşması, yorumlaması, değerlendirmesi ve davranışlarını ona 
göre değiştirmesi ve geliştirmesi anlamına gelmektedir.” tanım, 2020 yılında İnel ve Ünal 
tarafından yapılan çalışma ile 2020 yılında Sart tarafından yapılan çalışmayı destekler niteliktedir.  

2021 yılında Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi’nde yayımlanmış olan ve M. Tarhan ve A. 
Gülmez tarafından yazılan Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasında Proje Tabanlı Öğrenme 
Yaklaşımı: Japonya Örneği adlı çalışmada Japonya’da eğitim-öğretim faaliyetleri sürecinde 
projelerin sıkça kullanıldığı görülmüş ve bu bağlamda girişimcilik becerisine yönelik proje 
uygulamaları “Proje Tabanlı Öğrenme” çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada geçen “Fikirlerini hayata geçirme becerisi, yaratıcılık becerisi, kendi kendine 
yetebilme becerisi, yönetim becerisi, müzakere becerisi, iş birlikçi çalışma becerisi ve planlama 
becerisi” gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra ilgili projelerde 
“Girişimcilik ruhu geliştirmek, topluma faydalı olmak, çalışkan olmak, özgüven sahibi olmak” gibi 
değerlerin kazandırılmaya çalışıldığı elde edilen bulgular arasında yer almaktadır.” çıkarımı proje 
tabanlı yaklaşımının girişimcilik becerisine doğrudan katkısı olduğu gibi dolaylı olarak da özgüven 
sahibi olmanın önemli olduğu kendi kendine öğrenme kavramını da etkileyebilmektedir, 
diyebiliriz. Aynı makalenin yazarı Tarhan tarafından 2019 yılında yapılan bir çalışmaya başvurarak 
Girişimcilik eğitiminin alt becerileri içerisinde iletişim kurma becerisi, problem çözme becerisi, 
pazar analizi becerisi, tasarım becerisi, yönetim becerisi, yaratıcı düşünme becerisi gibi 
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becerilere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra girişimcilik eğitimi sürecinde bireylere kazandırılması 
gereken değerler arasında sorumluluk sahibi olmak, çalışkan olmak, öz güven sahibi olmak gibi 
değerleri ifade etmiştir. Elde edilen bulgularda bu bilgilerle doğrudan ilişkili beceri ve değerlerin 
projeler aracılığı ile çocuklara kazandırılmaya çalışıldığı görülmüştür. Proje tabanlı öğrenmenin 
tanımına baktığımızda ise otokontrol becerilerini barındırdığını 
görmekteyiz(bkz.https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=68474). Bununla 
beraber otokontrol becerilerinin vurgulandığı diğer bir model de kendi kendine öğrenmedir. 

2017 yılında Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi’nde yayımlanmış 
olan ve A. D. Uçan ve S. Uçan tarafından yazılan Öğrenme ve Öğretimin Geliştirilmesinde 
‘Öğrenme Çalışması’ (Learning Study) modeli: Bir Derleme Çalışması adlı çalışmada Öğrenme 
Çalışması adında bir yaklaşım sunulmuş ve kritik özelliklerin (bir konuyu daha iyi öğrenmede 
kullanılan o konuyu diğer konulardan ayıran farklı ve tanımında belirginleşen yönleri) fark 
edilmesi için kullanılan değişkenlerin öğretmen tarafından doğrudan söylenmesi doğru olmadığı 
ve bu özelliklerin öğrenilmesinin öğrencinin bunları kendilerinin keşfetmesi ile mümkün olduğu 
vurgulanmıştır. Bu yaklaşıma baktığımızda öğrenmenin kişisel bir keşif olduğu vurgusu öğrenme 
çalışmasının kendi kendine öğrenme modeli ile doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.  

“Öğrenme Çalışması öğrenme amaçlıdır, öğrencilere seçim yapmaları, karar vermeleri ve 
kendi öz fikirlerini kullanabilmeleri için imkanlar yaratmayı hedefler.” ifadesi “Öğrenme 
Çalışmasının amaçlarından biri de öğretmenlerin geleneksel bilginin aktarılması yaklaşımı, düz 
anlatım yönteminden öğrenci merkezli/öğrencilerin bilgiyi kullanabileceği bir yaklaşıma 
geçişlerini sağlamaktır (Wood, 2000; Davies ve Dunnill, 2008).” alıntısına sebep olarak 
gösterilmiştir. Bilgiyi kullanmak, kendi öz fikirlerini kullanabilmek, karar vermek girişimcilik 
yetkinliğinin de özelliklerinden olmaktadır.  

2021 yılında Pegem Akademi yayınları ile basılan ve editörlüğü K. Selvi tarafından yapılan 
Kendi Kendine Öğrenme adlı kitapta “21.yüzyılda toplumlar artık “kendi kendini geliştiren” ve 
“yaşam boyu öğrenen” bireylere gereksinim duymaktadırlar” ifadesini çeşitli alıntılarla 
desteklemiştir. “Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler bilginin sürekli 
artmasına ve dolayısıyla bilginin güncelliğini kısa bir süre içerisinde kaybetmesine neden 
olmaktadır. Bu değişim ve gelişimler bilginin bir öğretici veya bir sistem aracılığıyla bireye 
aktarıldığı biçimde öğrenilmesi yerine bireyin ihtiyaç duyduğu ve kendisi için anlamlı olması 
durumunda bilgiyi seçme, yeniden düzenleme, önceki bilgileri ile ilişkilendirme ve yeni öğrenme 
durumlarına transfer edebilme becerilerine sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Öğrenenlerin 
kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmeleri, öğrenmelerini devam ettirebilmeleri ve etkili 
öğrenmeyi sağlayabilmeleri için kendi kendine öğrenmeyi gerçekleştirmeleri ve sürdürmeleri 
gerekmektedir.” ifadelerinin karşılanabilmesi için bireyin bu bilgiyi ulaşmayı kendisine görev 
bilmesinde ve bunun için sorumluluk almasında atılganlık özelliğinin payı vardır. Atılganlık özelliği 
de girişimcilik çatısı altında olan bir kavram olduğu da göz önünde bulundurulduğunda kendi 
kendine öğrenme eylemini gerçekleştirecek olan sürekli değişen bilgiyi yakalayacak ve onu 
ihtiyaçları doğrultusunda seçebilecek olan söz gelimi ihtiyaçlarını bilebilen bireyde kendisi için 
atılgan olması beklenebilmektedir. 

2019 yılında Sürdürülebilir Kalkınma, Kültür, Eğitim için 14. Uluslararası Öğretmen Eğitimi 
adlı konferansta sunulan ve A. Kabadayı ve E. Bozkurt tarafından yazılan Okul Öncesi Öğretmen 
Adaylarının Atılganlık Becerileri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi adlı 
çalışmada atılganlık becerisinin öğrenme stilleri arasındaki ilişki incelenmek istenmiştir ve 
“İnsanların gelişim süreçlerini etkileyen bilişsel gelişimleri ile ilgili farklılıklar onların öğrenme ile 
ilgili süreçlerini de etkilemektedir” ifadesi ile öğrenme stillerinin kullanımında kişisel farka vurgu 
yapılmıştır. Daha sonrasında öğrenme stillerinin çeşitlerine değinilmiştir. 

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=68474
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Bu çalışmada verilerden hareketle “Öğretmen adaylarının atılganlık beceri düzeyleri ile 
öğrenme stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan ki-kare (×²) testi analizi sonucuna 
göre; öğretmen adaylarının atılganlık beceri düzeyleri ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir 
ilişkinin olduğu görülmektedir (p< .05). Bu sonuca göre, çekingen olan okul öncesi öğretmen 
adaylarının %68,9 oranı ile en fazla özümseyen öğrenme stiline sahip oldukları görülürken, 
atılganlık beceri düzeyi orta olan öğretmen adaylarının %47,8 oranı ile en fazla değiştiren 
öğrenme stiline sahip oldukları, atılgan öğretmen adayların ise %51,9 oranı ile en fazla 
yerleştiren öğrenme stiline sahip oldukları bulguna ulaşılmıştır.” bulgusuna ulaşılmıştır.  

Yerleştiren öğrenme stiline ilişkin ise makalede “Yerleştiren öğrenme stiline sahip olanların 
en önemli özellikleri ise değişimler ve yeni deneyimlere daha iyi uyum sağlamalarıdır. Ayrıca bu 
kimseler, plan yapma, fırsat arama risk alma gibi eylemlerde bulunurlar. Yaptıkları planlar 
mantıklı değilse ve gerçeklerle uyuşmuyorsa planı terk ederler. İnsanlarla sosyal ilişkileri ve 
iletişim becerileri gelişmiştir (Kolb ve Kolb, 2005).” alıntısına yer verilerek yerleştiren öğrenme 
stilinin nitelikleri paylaşılmıştır. 

Bu bağlamda atılgan gösteren kişilerin değişime ayak uydurabilmsi kendi kendine öğrenme 
modelinin nitelikleri ile örtüşmektedir. 

2010 yılında KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanmış olan ve N. 
Yelkikalan vd. tarafından yazılan Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: 
Karşılaştırmalı Bir Analiz adlı çalışmada “Girişimciliğin bir disiplin olarak değerlendirilmesiyle 
girişimciliğin öğrenilemeyeceği görüşünü diğer bir ifadeyle girişimciliğin doğuştan geldiğine 
ilişkin ortaya çıkan görüşün değişerek girişimcilik eğitimin yapılabileceği ve böylece girişimciliğin 
değişik yönleri ile öğretilebileceği görüşü kabul görmeye başlamıştır. Drucker, girişimciliği 
tanımlarken “girişimcilik mistik bir durum mudur? Girişimcilik bir sihir değildir, gizem değildir. 
Girişimcilik bir disiplindir ve herhangi bir disiplinde olduğu gibi öğrenilebilir” ifadesi 
“Girişimciliğin öğrenilebilir olduğu yönündeki düşüncelere paralel olarak, girişimcilik eğitimi 
konusunda araştırma ve çalışmalar başlamıştır.” İfadesi ile desteklenerek girişimcilik eğitiminin 
önemi vurgulanmıştır.” ifadesi desteklenmiştir ve yine çalışmada geçen “Girişimcinin başarısı 
onun davranış örüntüsü (yönetsel eğilimleri) ya da kişilik özellikleri ile ilişkilidir. Dinamik bir olgu 
olan girişimciliğin sürekli beslenmesi gerekmektedir.” ifadesi bize bu eğitimin bireysel ve dinamik 
yani değişime açık, hareketli bir süreci içinde barındırması gerektiği hakkında ipucu vermektedir. 
Bu tanımlar da kendi kendine öğrenme süreci ile örtüşmektedir. 

2016 yılında Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmış olan ve T. S. Ay ve Ş. Acar 
tarafından yazılan Sınıf Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisi Kazandırmaya Yönelik Görüşleri adlı 
çalışmada ilk olarak “Girişimcilik kavramı genelde ekonomi alanına ait bir kavram olarak 
algılanmaktadır. Ancak, artık günümüz dünyasında öğretim programları içerisinde yerini almış, 
öğrencilerin girişimci bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiş, bu hedef doğrultusunda da 
girişimcilik programlarda bir beceri olarak yerini almıştır (Akyürek, 2013:54).” ifadeleri ile 
girişimciliğin sadece ekonomi anlamında tanımı olamayacağı yine bu çalışmada vurgulanmıştır. 

Ö.9 “Girişimcilik ruhuna sahip değilim ya da çok düşük düzeyde diyebilirim. Diğer 
öğretmenlerin de benim de öğrencileri girişimciliğe yönlendirmede çok fazla bilgi sahibi 
olduğumuzu düşünmüyorum. Hepimizde şu var. Davranışçı öğretmeniz… Sadece derste anlatırız 
üstümüze düşeni yaparız o kadar.” şeklinde belirtmiştir. 

Ö.1 “Anne, baba, kardeş en önemli faktör çocuk tek kardeşse 2-3 kardeşe göre daha az 
girişimci oluyor, kardeş sayısı önemli.” şeklinde belirtmiştir.  

Ö.1 “Sınıf dışında çok çeşitli uygulamalar yapılmıyor fakat verdiğim görevlerde sorumluluk 
alıyorlar toplumda girişimciliğin en temel unsurlarından bir tanesi zaman yönetimidir. Zaman 
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yönetimiyle alakalı çocuklarımı zamanında işlerini bitirmesi, zamanında gerçekleştirmeleri 
konusunda onları geliştirme çalışmaları yapıyoruz.” şeklinde tekrar belirtmiştir. 

Bu bulgulardan hareketle girişimcilik becerisinin gelişimine ket vuran olguları aile ve kardeş 
sayısından kaynaklanan sorunlar, sınıf ortamından ve öğretmenlerin yetersiz kaldığı 
durumlardan kaynaklanan sorunlar olduğunu görmekteyiz. Bu durumların sorun olmaktan 
çıkarmak adına yine kendi kendine öğrenme modeli öğretmenlere ve öğrencilere yardımcı 
olabilir ve bu süreçte girişimcilik yetkinliği geliştirilebilir. Buna ek olarak “Girişimcilik becerisi 
kazandırmada öğretmen dışında öğrenci üzerinde etkili olan faktörler vardır. Çocuklar zamanın 
çoğunu aile ve arkadaşlarıyla geçirmektedir. Yapılan çalışmada girişimcilik becerisi kazandırmada 
öğretmen dışında aile bunun yanında aile tutumları, çevre/ arkadaş çevresi ve iletişim araçları 
sonucuna varılmıştır. Ailenin tutumu, kardeş sayısı ve aile içinde çalışan kişinin anne ya da baba 
olması öğrencinin girişimciliği üzerinde etkilidir.” ifadesi de bu çıkarımı destekler niteliktedir. 

2014 yılında Ana Dili Eğitimi Dergisi’nde yayımlanmış olan ve M. Temizkan tarafından 
yazılan Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temel Beceriler 
Açısından İncelenmesi adlı çalışmada “Bireyin çok hızlı bir şekilde değişen çevre koşullarına uyum 
sağlayabilmesinin en önemli şartlarından ikisi bilgi edinme ve beceri geliştirmedir. “ ifadelerine 
ek olarak bireyin ne kadar çok bilgiye sahip olduğu değil de bu bilgileri nasıl kullandığının önem 
kazandığı belirtilmiştir. 

“Günümüzde bilgiye yönelik değişen bakış açısı; bilginin olguları, kavramları, ilkeleri ve 
süreçleri ezberlemenin değil, bilgiyi etkili bir araç olarak kullanmanın daha önemli olduğu 
noktasında düğümlenmektedir. Buna göre birey bilginin, problem çözme sürecinde, eleştirel ve 
yaratıcı düşünmede, sağlıklı ve düzenli iletişim kurmada etkili bir şekilde nasıl kullanılması 
gerektiğini öğrenmelidir. Bilginin bu şekilde kullanımı, bazı temel becerilere sahip olmayı 
gerektirir. Bu nedenle üzerinde durulması gereken başka bir kavram da “beceri” kavramıdır.” 

“Girişimcilik becerisi; insan ilişkilerinde uyumlu davranışlar gösterme; görev ve 
sorumluluklarını planlama; risk alma; planlarını uygulama ve amacına ulaşmak için harekete 
geçme; grupla ya da tek başına çeşitli sosyo-kültürel etkinlikler düzenleyebilme (oyunlar, piknik, 
yarışma vb.); ikna edebilme ve kendine güvenebilme gibi alt becerileri içerir.”  

“Karakuş (2001) bilginin çok hızlı gelişip, değiştiği bu çağda toplumların bu değişim hızını 
yakalayabilmesi için aktif, düşünen, yaratan, sorun çözen ve kendini sürekli yenileyebilen 
bireylere ihtiyaç olduğunu, bu özellikteki insanların yetişebilmesi için de eğitim programlarının 
bu yönde hazırlanması gerektiğini belirtmektedir.  

Çalışmada geçe bu ifadelerden hareketle gerek bilgiyi kullanmak gerek yaratıcı olmak gerek 
kendine güvenmek kavramlarının kendi kendine öğrenme modeli ile ortak özellik arz etmesinden 
ve bu çalışmanın “Çalışmada incelenen Türkçe ders kitaplarında karar verme ve girişimcilik temel 
becerilerine özel olarak değinmek gerekir. Çünkü bu iki beceri de ders kitaplarındaki metinlerde 
hiçbir alt beceri doğrultusunda tespit edilememiştir. Bu durum, Türkçe ders kitapları açısından 
üzerinde dikkatli bir şekilde düşünmeyi gerektirmektedir. Günlük hayatta bireylerin en çok 
ihtiyaç hissedecekleri becerilerden ikisi olma özelliği gösteren karar verme ve girişimciliğin 
öğrencilere kazandırılması amacıyla her fırsatta uygun etkinlikler düzenlenmesi gerekirken 
Türkçe ders kitaplarına seçilen metinlerde 5. sınıf düzeyinden 8. sınıf düzeyine kadar bu 
becerilere yer verilmemiş olması önemli bir eksikliktir.” olumsuz sonucundan hareketle 
girişimcilik yetkinliğini aktif hale getirebilmek için öğrencilerin öğrenmesinde kendi kendine 
öğrenme sürecinin faydası olabilir, diyebiliriz. 

2015 yılında yayımlanan Yeni Dünya Bilimler Akademisi E-Dergisi’nde yayımlanmış olan ve 
V. L. Pan ve C. Akay tarafından yazılan Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin 
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Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi adlı çalışmada “Girişimcilik bir tür davranış özelliğidir 
ve bu davranış herkeste bulunmadığı gibi, her bireyde de benzer şekilde ortaya çıkmayabilir. 
Çünkü davranışlar çeşitli faktörlerden oluşmakta ve bu faktörlerden etkilenerek 
şekillenmektedir.” ifadesi ile girişimciliğin bireysel boyutuna vurgu yapılmıştır. “Birey öncelikle 
kendi bilgi ve yeteneklerini merkeze almalıdır.” ifadesi kendisine odaklanan, kararlarını 
düzenleyip değiştirebilen birey için bağımsız düşünmeyi içinde barındıran kendi kendine 
öğrenme sürecinin daha iyi kullanılabileceği çıkarımı ile örtüşmektedir. 

2021 yılında SDU Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmış olan F. Sarıcalar 
ve H. H. Özkan tarafından yazılan Öğretmenlerin Kendi Kendine Öğrenme Düzeylerinin 
İncelenmesi adlı çalışmada İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde 
bulacağını öğretebilirsin” (Galileo, akt. Aktan, 2000). ifadesi “21. yüzyılda bilgi teknolojilerinin 
gelişmesi ile bilgi ve öğrenme alanındaki değişimler bireye, bilginin değil; bilgiye ulaşma 
yollarının öğretilmesi gerektiği anlayışını ortaya çıkarmıştır. ‘Öğrenmenin artık eğitim kurumları 
ile sınırlı olmadığı günümüz toplumlarında, bireylerin ve toplumların gereksinimleri yeniden 
sorgulanmış ve toplumda bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uydurabilen, buna 
yenilerini ekleyebilen ve edindiği bilgileri yeni durumlara aktarabilen bireylere gereksinim 
olduğu belirlenmiştir’ (Acar, 2014, s.7). Bu durum yaşam boyu öğrenmenin anahtarı olan kendi 
kendine öğrenme kavramını ön plana çıkarmıştır.” ifadesi ile desteklenmiştir ve toplumların 
gereksinimleri yeniden sorgulanmış ve toplumda bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına 
uydurabilen, buna yenilerini ekleyebilen ve edindiği bilgileri yeni durumlara aktarabilen 
bireylerin sahip olduğu bu özellikler atılganlık ve girişimcilik yetkinliğini de beraberinde 
getirmektedir.  

Yine bu çalışmada “Candy (1991), Kendi kendine öğrenmeyi öğrenme ve öğretme ile ilgili 
birçok kavramı kapsadığı için şemsiyeye benzetir. Ona göre KKÖ kavramı, bireylerin kendi 
özelliklerine uygun olarak veya öğretme yollarını düzenleyerek bağımsız öğrenme arayışında 
bulunmasıdır. (Candy, 1991 akt. Garrison, 1992).” olarak yapılan alıntıda da bahsedildiği üzere 
bağımsız öğrenme bağımsız düşünmeyi beraberinde getirmekte olup bağımsız düşünme ise 
girişimcilik yetkinliğini beraberinde getirmektedir.  

Yine bu çalışma “Selvi (2020), bireylerin kendi kendine öğrenmesinde etkili olan duyuşsal 
becerileri öğrenmeye değer verme, amaç odaklı olma, öğrenmeye istekli olma, öğrenme 
sorumluluğuna sahip olma, girişimci olma ve öğrenmede ısrarcı olma; bilişsel becerileri ise 
öğrenme ihtiyaç ve amaçlarını belirleme, zamanı ve kaynakları yönetme, üst düzey düşünme 
becerilerini kullanma ve yansıtma yapabilme olarak özetlemiştir.” ifadesi ile desteklenmiştir. 
Kendi kendine öğrenme modeli ile girişimcilik yetkinliği arasında bir bağ olduğunun üzerinde 
durulmuştur. 

“Yaşadığımız bilim çağındaki hızlı gelişmelere uyum sağlamak açısından bireylerin kendi 
kendine öğrenme becerilerinin geliştirilmesi birçok ülkede eğitimin temel amaçlarından biri 
olmuştur (OECD, 2000). Çünkü kendi kendine öğrenen bireyler kendi öğrenme sorumluluğunu 
alarak kendi seçimlerini yapabilirler. Kendilerini motive ederek her durumda karşılaştıkları 
problemlere çözüm üretebilirler. Bu bağlamda öğrenenlerden yeni durumlara uyum sağlamaları, 
eğitim ihtiyaçlarını kendilerinin belirlemeleri ve bu ihtiyacı karşılama yollarını araştırarak 
bulmaları beklenmektedir.” ifadesi kendi öğrenme sorumluluğunu alabilecek olan birey özelliği 
ile girişimcilik özelliği olan risk ve sorumluluk alma durumu ile örtüşmektedir. Buna ilaveten 
kendi için atılgan olan bireyin kendisini motive edebilmesi beklenen bir durumdur, diyebiliriz. 

Çalışmanın bulgular kısmına bakıldığında “Öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin kendi 
kendine öğrenme becerileri üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak grup 
ortalamalarına bakıldığında ilk yıldan 15. yıla doğru bir artışın; 15. yıldan sonra ise bir azalışın 
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olduğu fark edilmiş, 11-15 yıl grubundaki öğretmenlerin KKÖ düzeylerinin daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Bunun nedeni ise gençlerin teknoloji kullanımının daha iyi olması dolayısıyla 
bilgiye daha çabuk ulaşabilmesi olduğu düşünülmektedir. Çünkü yapılan çalışmalarda 21- 40 yaş 
grubundaki öğretmenlerin teknoloji ile uyumlu, teknolojik araçları daha rahat kullanan, yaşam 
boyu öğrenme eğilimli bireyler olduğu; 40 yaş ve üzerinde olan öğretmenlerin ise teknolojik 
araçları kullanırken korkarak hareket ettikleri, bulunduğumuz çağın bir gereği olarak teknolojiyi 
kullandıkları ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin genç öğretmenlere göre biraz düşük olduğu 
belirlenmiştir (Karaoğlan-Yılmaz ve Binay- Eyuboğlu, 2018)” bulgusu ile girişimcilik becerisi yeni 
ve değişen bilgilere uyum sağlayabilme konusunda karşımıza çıktığından dolayı bu yönde bilgi ve 
teknolojileri kullanmak kendi kendine öğrenmeye faydasının olduğu kadar bu beceriyi de 
geliştirmede önemlidir, sonucuna ulaşabiliriz. 

2019 yılında PEGEM Akademi tarafından yayımlanan ve M. Tarhan tarafından yazılan 
Girişimcilik Pedagojisine Giriş adlı kitaba baktığımızda girişimci kavramını tanımının, çeşitli riskler 
alarak ve kendi kendini istihdam etmek suretiyle sürekli bir gelişim ve dönüşüm içerisinde 
girişimlerde bulunur, şeklinde yapıldığını görmekteyiz. Daha sonrasında “Girişimcilik eğitimi, 
bireylerde girişimcilik potansiyeline yönelik gizli kalmış bir takım özelliklerin ortaya çıkmasını ve 
bu özelliklerin fark edilmesini, kendine güvenen, risk alarak yeni girişimlerde bulunan, cesaretli, 
yaratıcı, yeniliklere açık, toplum için arzu edilebilir bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.” ve 
“Girişimcilik eğitiminin bireylere kazandırdığı en önemli değerlerden birisi mücadeledir. 
Mücadele; herhangi bir amaca erişmek, bir olumsuzluğa karşı koya bilmek için bir kişi veya 
topluluğun güçlü ve sürekli çabası olarak ifade edilmek edir (TDK,2017). Mücadele etme becerisi 
hayatta karşılaşılan olumsuzlukların üstesinden gelmek, bitmişlik hissinin oluştuğu zamanlarda 
bile tekrar toparlanıp amaçlanan hedefe ulaşmak için oldukça önemlidir. Belki bir toplumun 
dinamizmini sağlayacak en önemli faktör budur.” ifadelerine yer verilerek girişimci kişilik özelliği 
ortaya konmaktadır. Girişimci kişiliğin bu özelliklerinden hareketle gerek yeniliklere açık olması 
gerek mücadele etmesi gerek değişken ve dinamik olması kendi kendine öğrenmenin de 
barındırdığı niteliklerdendir. 

2015 yılında Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanmış 
olan ve F. Güneş tarafından yazılan Davranıştan Beceriye Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 
adlı çalışmada “Beceri, bilme, harekete geçme ve işi/görevi yapma (uygulama) bileşenlerinden 
oluşmaktadır.” ve “Diğer taraftan becerinin yeterliliğinden söz edilemez. Değişen bilgi ve 
koşullara göre beceri yaşam boyu geliştirilmektedir. “ ifadeleri Perrenoud’ a göre beceri, bilinen 
bütün kavram, bilgi, yöntem, teknik, süreç ve özel bilgilerin harekete geçirilerek uygulamaya 
aktarılmasıdır.” alıntısı ile desteklenmiştir. Bu bilgilere dayanarak girişimcilik ve kendi kendine 
öğrenmen içinde sürekli bir yapma eylemini bulundurduğundan dolayı F.Güneş’in ilgili 
çalışmasında belirtilen ifadeleri bu iki olgu için ortak özelliktedir, diyebiliriz. 

“Beceri öğretim süreci bilgi öğretiminde farklı yürütülmektedir. Geleneksel eğitim 
yaklaşımların uygulandığı bilgi öğretiminde aynı anda yüz öğrenciye çeşitli bilgileri aktarmak 
kolaydır. Bu uygulama yüz kadar farklı konuda bile yapılabilir. Bilgi aktarımının gerçekleşip 
gerçekleşmediğini anlamak için öğrencilere aktarılan bilgiler tekrar ettirilmektedir. Bu uygulama 
çoğu zaman öğrenciyi "ezberciliğe” götürmektedir. Oysa beceri eğitimi planlama, teknikleri 
uygulama, kontrol etme ve düzeltme adımlarını gerektiren bir öğrenme sürecini içermektedir. 
Beceri eğitiminde her öğrencinin beceriyi öğrenme ve geliştirme süreleri farklı olabilmektedir. 
Bu eğitimde öğretmenin aynı anda yüz öğrenciyle ilgilenmesi güçtür.” ifadesi aynı zamanda sınıf 
mevcudiyetinin bir sorun teşkil ettiğini, her bireyin öğrenme sürecinin farklı olduğundan dolayı 
öğretmenin bu pek çok farklılıkla ilgilenmesinin zor olmasını, bilgi öğretiminin ezberci bireylerin 
yetişmesine neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sorunları bir sorun olmaktan çıkarmak için 
kendi kendine öğrenme modelinin faydası olabileceği düşünülebilir. Kendi kendine öğrenme 
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modeli de bireysellik barındıran bağımsız düşünceyi çatısına aldığından dolayı bağımsız 
düşüncenin kararda direnme ve çevredeki olumsuzluklardan etkilenmeme tanımları ile girişimci 
kişilik arasında ortak bir özellik ortaya çıkmaktadır.  

Çalışmanın bu aşamasından güncel olan 2019 Türkçe Öğretim Programı incelenecektir ve 
çalışmanın ana sorusuna yanıt olabilecek ifadeler Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan alt 
başlıklar altında ele alınacaktır.  

 Öğretim Programlarının Amaçları başlığı altında 2. maddede ” İlkokulu tamamlayan 
öğrencilerin gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak ahlaki bütünlük ve öz 
farkındalık çerçevesinde, öz güven ve öz disipline sahip, gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı temel 
düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış, 
bunları etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamak” 
cümleleri ile öz farkındalık ve öz disipline de vurgu yapılmış ve yine 4. maddede “Liseyi 
tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, 
millî ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar 
olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan….” İfadelerine yer 
verilerek üretken ve aktif vatandaş yetiştirmek amaç edinilmiştir. Bu bağlamda düşünecek 
olursak bir bireyin üretken ve aktif olabilmesi için girişimcilik yetkinliğini kazanması gerektiğini 
göz önünde bulundurmak gerekir. Girişimcilik özelliği öz disiplin ve öz farkındalık gerektirdiği için 
kendi kendine öğrenme modelinin bu konuda katkısının olabileceği düşünülebilir.  

 Öğretim Programlarının Perspektifi başlığı altında yetkinlikler için günün şartları içinde 
görünürlük kazanma araç ve platformlarıdır; günün şartları içinde değişiklik gösterebilir yapısıyla 
arızîdir ve bu sebeple de sürekli gözden geçirmelerle güncellenir, ifadeleri kullanılmıştır. Günün 
şartlarına göre her an değişen yetkinlikleri kazanmak için bireyin bu değişen ve dönüşen 
yetkinliklere ayak uydurabilmesi gerekmektedir ve bunun için de bireyin kendi öğrenme 
sorumluluğunu eline almada ve bilgiye ulaşmada girişken davranması, kendi zihinsel aktivitesi 
için girişimci özellik göstermesi gerekir, diyebiliriz. 

 Yetkinlikler başlığı altında TYÇ (Türkiye Yetkinlik Çerçevesi ele alınmış olup öğrenmeyi 
öğrenme yetkinliği için öğrenmenin peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma yetkinliği olduğu 
belirtilmiştir. Bu yetkinlik, bireyin var olan imkânları tanıyarak öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin 
farkında olmasını ve başarılı bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini 
kapsamaktadır, ifadeleri kullanarak bireyin öğrenme gereksinimini fark edip öğrenme eylemini 
gerçekleştirebilmesi özelliğine vurgu yapılmıştır. Yine buna benzer olarak girişimcilik yetkinliği 
bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisi olarak ele alınmıştır. Bu benzer tanımlar göz 
önüne alındığında kendi kendine öğrenme modeli ile girişimcilik yetkinliğinin geliştirilebilir 
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 Bireysel Gelişim ve Öğretim Programları başlığı altında öğretim programları, insan 
gelişiminin belirli bir dönemde sonlanmadığı ve gelişimin hayat boyu sürdüğü ilkesi ile 
hazırlanmış olduğu ele alınmıştır. Hayat boyu süren bir gelişimin süreklilik sağlaması için bireyin 
öğrenmeyi öğrenme yetkinliğini kazanması gerekmektedir ve kendi kendine öğrenme yetkinliğini 
kazanabilmede atılgan özellik göstermesi birey için faydalı olabilecek bir durumdur. Bu bağlamda 
girişimcilik yetkinliği ile öğrenmeyi öğrenme yetkinliği birbirini tamamlayabilir, diyebiliriz. 
Nitekim programda insan gelişiminin bir bütün olduğu ilkesi ile hareket edildiği ve insanın farklı 
gelişim alanlarındaki özellikleri birbirleri ile etkileşim hâlinde olduğu belirtilmiştir. 

 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın Özel Amaçları başlığı altında 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 amaçları sıralanmıştır. Bu ifadelere bakacak olursak bireyin bu 
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amaçlara erişmesi için ilk olarak ihtiyaç duyduğu bilgiyi kendisinin fark etmesi ve sonrasında bu 
bilgileri edinmek, zihinsel olarak yapılandırmak için eyleme geçmek için atılgan davranması 
gerekmektedir. 

 Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı başlığı altında ise yine kendi kendine öğrenme 
özelliklerinden bahsedilmiş olduğu “Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu 
almalarında öz değerlendirme becerisini edinmeleri önemli bir rol oynamaktadır.” ifadelerinden 
anlaşılmaktadır. Buna ek olarak öz değerlendirme ve kendi öğrenme sorumluluğunu ele alma da 
yukarıda bahsedildiği gibi girişimcilik özelliği gerektirmektedir. Nitekim tüm yetkinlikler 
bütünseldir. 

4. Sonuç 

Bu bulgulardan hareketle bağımsız düşünme ve atılganlık kavramını şemsiyesi altına alan ve 
sosyal bir ölçü/norm olan girişimcilik kavramı bir bireyin sahip olduğu bilgileri kullanarak bir 
isteme hali ile harekete geçme davranışının bileşkesidir. Öğrencilerin bilgiyi ulaşmayı bilme, 
kendi öğrenme sorumluluğunu alarak öz düzenlemesini yapabilme, kendine görev bildiği 
durumlarda istekli davranabilme, atılgan davranabilme, etrafındaki baskın uyarıcılara 
aldırmaksızın kararında direnebilme nitelikleri beceri ve yetkinliklerin bir bütün olarak kendilerini 
tamamladığı düşüncesinden hareketle “Kendi kendine öğrenme modeli ile girişimcilik 
yetkinliğinin geliştirilebilir.” sonucuna varılmıştır. Aktarılan beceriler bütün öğretim 
programlarında ortak beceriler olarak verilmektedir. Bunlar bir alanda geliştirildikten sonra diğer 
alanlara aktarılarak uygulanırlar (Güneş, 2015). Bu bilgiler dahilinde öğretmenler “Kendi kendine 
öğrenme modeli ile girişimcilik yetkinliği geliştirilebilir mi?” sorusunu göz önünde bulundurarak 
deneysel ve uygulamaya dayalı çalışmalar yapabilir. 
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Öğretmen Adaylarının Eğitimde Drama Dersi Kapsamında Oluşturdukları Sosyal 
Girişimcilik Temalı Etkinlikleri Hazırlama Süreçlerinin İncelenmesi* 

Doç. Dr. Derya GİRGİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, deryagirgin@comu.edu.tr 
Doç. Dr. Nur AKCANCA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, nurakcanca@comu.edu.tr 

Özet: Ülkemizde sosyal girişimcilik kavramı, okul öncesi düzeyinden lisansüstü eğitimine kadar geniş bir yelpazede 
kazandırılması gereken temel yaşam becerileri arasında yerini almıştır. Bu açıdan düşünüldüğünde sosyal girişimciliği gelişmiş 
bireyler yetişmesi için bu becerinin kazandırılmasına yönelik eğitim programlarının ya da etkinliklerin hazırlanması gerekmektedir. 
Özellikle öğretmen eğitiminde öğretmen adaylarının sosyal girişimci birer birey olarak sosyal sorunların çözümünde girişimcilik esaslı 
olarak sistematik değişim yaratma bilinciyle yetişmesi gerekmektedir. Böylelikle öğretmen adayları sorunlara buldukları çözümlerin 
yaygınlaştırmasına ve toplumun desteğini kazanarak sorunun ortadan kaldırılmasına katkı sunabilecektir. Bu noktada hizmet 
öncesinde gerçekleştirilen ve öğretmen adaylarına deneyim kazandıran Eğitimde Drama dersinde öğretmen adaylarının sosyal 
girişimcilik temalı etkinlikler oluşturması, temelde önemli ve özel bir sosyal değeri yaratma amacıyla ortaya çıkmaktadır. Bu 
araştırmada okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının eğitimde drama dersi kapsamında sosyal girişimcilik temalı etkinlik hazırlama 
süreçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde 
yapılandırılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarının oluşturduğu etkinliklerde doküman incelemesi yapılmış olup, etkinlik 
oluşturma süreçleri ile ilgili yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi ve Sınıf Eğitimi 3. sınıflarında öğrenim gören 20 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Araştırmada öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları etkinliklerin incelenmesinde “Drama Ders Planı Rubriği” kullanılmıştır. 
Öğretmen adaylarıyla aynı zamanda sosyal Girişimcilik Temalı Drama Ders Planlarını hazırlama süreçlerine yönelik yapılandırılmış 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları ders planlarının analizinde betimsel analiz yöntemi; 
gerçekleştirilen görüşmelerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının ders planlarında 
sosyal girişimciliğin çok yönlü yapısına ve bileşenlerine yer verdikleri ve planlarda sosyal girişimcilik temasıyla kazanımları 
ilişkilendirebildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca planlarında yaratıcı dramaya ait teknikleri kullanarak etkinlikleri sosyal girişimcilik teması 
kapsamında uyarlayabildikleri belirlenmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlarda, öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik 
temalı drama ders planlarını oluşturmada zorlandıkları ama kendilerini bu süreçte daha yaratıcı hissettikleri tespit edilmiştir. Bu tür 
uygulamalı etkinliklerin yaygınlaştırılması ve sosyal girişimciliğin ‘sosyal değer oluşturma’ amacını gerçekleştirmesine yönelik 
disiplinler arası çalışmaların arttırılması önerilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Sosyal girişimcilik, Yaratıcı drama, Etkinlik oluşturma, Öğretmen eğitimi 
* Bu çalışma “Yaratıcı Drama Yöntemiyle Hazırlanan Etkinliklerin Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Sosyal 

Girişimcilik Becerilerine Etkisi” isimli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından 
SBA-2019-3027 numaralı proje kapsamında desteklenerek gerçekleştirilmiştir. 

Investigation of Preparation Processes of Social Entrepreneurship Themed Activities 
Designed by Pre-service Teachers within the Drama in Education Course  

Abstract: In our country, the concept of social entrepreneurship has taken its place among the basic life skills that should be 
gained in a wide range, from early childhood level to graduate education. From this point of view, it is necessary to prepare training 
programs or activities for the acquisition of this skill in order to raise individuals with advanced social entrepreneurship. Especially 
in teacher education, pre-service teachers should be trained as social entrepreneurs with the awareness of designing systematic 
change on the basis of entrepreneurship in the solution of social problems. Thus, pre-service teachers will be able to contribute to 
the dissemination of the solutions they find to the problems and to the elimination of the problem by gaining the support of the 
society. At this point, the fact that the pre-service teachers design social entrepreneurship-themed activities in the Drama in 
Education course, which is held before the service and gives the pre-service teachers experience, emerges in order to design an 
important and special social value. In this study, it was aimed to examine the preparation processes of social entrepreneurship-
themed activities of preschool and primary pre-service teachers in the scope of Drama in Education. Within the framework of this 
purpose, the research was structured in the case study pattern, which is one of the qualitative research designs. In this context, 
document analysis was conducted in the activities designed by the pre-service teachers, and structured interviews were conducted 
about the activity design processes. The study group of the research consists of 20 pre-service teachers studying in Preschool and 
Primary Education 3rd grades at the Department of Basic Education in Çanakkale Onsekiz Mart University. In the study, " Drama 
Lesson Plan Rubric" was used to examine the activities prepared by the pre-service teachers. At the same time, structured interviews 
were held with the pre-service teachers regarding the preparation process of the Social Entrepreneurship Themed Drama Lesson 
Plans. Descriptive analysis method in the analysis of lesson plans prepared by pre-service teachers; content analysis was used in the 
analysis of the interviews. As a result of the research, it was determined that the pre-service teachers included the multifaceted 
structure and components of social entrepreneurship in their lesson plans and they could associate the learning outcomes with the 
theme of social entrepreneurship in the plans. In addition, it was determined that they could adapt the activities within the scope 
of social entrepreneurship by using the techniques of creative drama in their plans. In the results obtained from the interviews, it 
was determined that pre-service teachers had difficulties in designing drama lesson plans with the theme of social entrepreneurship, 
but they felt more creative in this process. It is recommended to disseminate such applied activities and increase interdisciplinary 
studies for social entrepreneurship to achieve the purpose of 'designing social value'. 

Keywords: Social entrepreneurship, Creative Drama, Activity design, Teacher training 
*This study was carried out with the support of Çanakkale Onsekiz Mart University Scientific Research Projects Coordination 

Unit within the scope of the project numbered SBA-2019-3027, titled "The Effect of Activities Prepared with Creative Drama Method 
on Social Entrepreneurship Skills of Basic Education Department Pre-service Teachers". 



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
93 

 

1. Giriş 

Girişimcilik becerileri 21. yüzyılın dikkat çeken önemli becerileri arasında yer almaktadır. 
Yeni girişimlerin artması, ülkeler için yeni iş fırsatları dolayısıyla ekonomik kazancı ifade 
etmektedir. Ancak son yıllarda girişimciliğin ekonomik yönünden ziyade, ortaya çıkardığı 
değişimci hareketlilik itibariyle, toplumsal ve kültürel boyutlarla da yakın ilişkileri ön plana 
çıkmaktadır. Bu yönüyle girişimciliğin sosyal bir faaliyet olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır (Akar 
ve Üstüner, 2017; Aytaç, 2006; Uluyol, 2013). 

Günümüzde girişimcilik yenilik ve gelişime ayak uydurabilmek için zorunlu bir yaşam 
standardı haline gelmiştir (Selanik Ay ve Acar, 2016). Girişimciliğin toplumsal boyutunu 
vurgulayan sosyal girişimcilik de tam olarak bu noktada ortaya çıkmıştır. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal girişimcilik ve sosyal girişim hakkında önemli 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Anderson ve Dees, 2006; Chell, 2007; Nicholls, 2010; Shaw ve 
de Bruin, 2013). Ancak içerisinde barındırdığı farklı dinamikler nedeniyle sosyal girişimcilik 
kavramının, üzerinde fikir birliğine varılmış net bir tanımına rastlamak güçtür. Sosyal girişim ve 
sosyal girişimcilik, klasik girişim ve girişimcilik kavramlarına farklı bir bakış açısı sunmaktadır. 
“Sosyal bir ihtiyacı karşılama hedefiyle motive edilen yenilikçi faaliyetler ve hizmetler” olarak 
tanımlanan sosyal inovasyon (Mulgan, 2006), genellikle sosyal değer yaratan biçimde ortaya 
çıkmaktadır. Sonuç olarak, sosyal girişimciliğin altında yatan itici güç, kişisel veya hissedar 
servetinin aksine sosyal değer yaratılmasıdır (Noruzi, Westover ve Rahimi, 2010; Zadek ve Thake, 
1997) ve bu tür sosyal yaratma faaliyeti değişim veya yenilik ile hayata geçirilmektedir (Munshi, 
2010). Değişim öncüleri olarak sosyal girişimciler, sosyal dengede bir değişiklik meydana 
getirmek için yeniliği sistemik bir düzeyde kullanırlar (de Bruin ve Ferrante, 2011; Gusseinova, 
2015; Lehner ve Kansikas, 2012; Zahra vd., 2009). İçerisinde bu denli farklı dinamikleri 
barındırıyor olması, sosyal girişimcilik eğitiminin bireylere sadece teorik bilgiyle anlatılabilecek 
bir içeriğe sahip olmadığını göstermektedir. Çalışmalar, bu tür kavramların öğretimi noktasında 
teorik bilginin yanında mutlaka bireylerin eleştirel ve yenilikçi bakış açılarıyla aktif rol alacakları 
teknik ve yöntemlerin kullanılması ve deneyimsel metodolojilerle hazırlanmış eğitim programları 
ya da etkinlikler hazırlanması gerektiğini vurgulamaktadır (Marques ve Albuquerque, 2012). 

Geleceğin öğretmenlerinin eğitimine yönelik yapılan öğrencilerin aktif olduğu deneyimsel 
metodolojilerin uygulanması oldukça önemlidir. Yaratıcı drama yöntemi de bunlardan biridir. 
Yaratıcı drama, öğrenciler arasında aktif ve dinamik etkileşim gerektiren öğrenci merkezli bir 
öğrenme etkinliğidir (McCaslin, 2006). Aktif ve dinamik etkileşim üzerine yürütülen yaratıcı 
drama yöntemi ile sosyal girişimciliğin temel özellikleri ve toplumsal boyutta sosyal girişimcilerin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bireylerin eğitiminde önemli bir misyon üstelenerek toplumsal 
değerlerin belirlenmesi ve içselleştirilmesinde karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal girişimcilik ile öğretmen adaylarının sosyal adalet algısı oluşturması, eleştirel 
düşünmesi, eğitimsel dönüşümlere uyum sağlaması söz konusudur. Bu açıdan düşünüldüğünde 
sosyal girişimciliği gelişmiş bireyler yetişmesi için bu becerinin kazandırılmasına yönelik eğitim 
programlarının ya da etkinliklerin hazırlanması gerekmektedir. Özellikle öğretmen eğitiminde 
öğretmen adaylarının sosyal girişimci birer birey olarak sosyal sorunların çözümünde girişimcilik 
esaslı olarak sistematik değişim yaratma bilinciyle yetişmesi gerekmektedir. Böylelikle öğretmen 
adayları sorunlara buldukları çözümlerin yaygınlaştırmasına ve toplumun desteğini kazanarak 
sorunun ortadan kaldırılmasına katkı sunabilecektir. Bu noktada hizmet öncesinde 
gerçekleştirilen ve öğretmen adaylarına deneyim kazandıran Eğitimde Drama dersinde 
öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik temalı etkinlikler oluşturması, temelde önemli ve özel 
bir sosyal değeri yaratma amacıyla ortaya çıkmaktadır. 
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1.1. Araştırmanın Amacı 

Öğretmen adaylarının öğrenciyi etkin kılarak yaratıcı drama aşamalarına bağlı olarak 
etkinlikler hazırlaması sosyal girişimcilik yeterliliğini arttırmasında, sosyal girişimciliği 
benimsemesinde önemli bir etkendir. Buradan hareketle bu araştırmada okul öncesi ve sınıf 
öğretmeni adaylarının eğitimde drama dersi kapsamında sosyal girişimcilik temalı etkinlik 
hazırlama süreçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada sosyal girişimciliğin temel 
özelliklerini ve toplumsal boyutta sosyal girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 
yaratıcı drama yöntemini etkili şekilde kullanma amaçlanmıştır. Bu çalışma ile öğretmen eğitimi 
sürecinde öğretmen adaylarının bireysel, sosyal ve yenilikçi kişilik özelliklerinin gelişim 
göstereceği düşünülmektedir.  

1.2. Araştırmanın önemi 

Sosyal girişimci bireyler yetiştirecek olan geleceğin öğretmenlerinin sosyal girişimcilik 
becerileri üzerinde durulması alana katkı sağlaması yönüyle değerli görülmektedir (Aydın ve 
Öner, 2016; Çalışkan, 2019). Bununla birlikte öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiş, nitel olarak 
yürütülen ve sosyal girişimciliğin yaratıcı drama gibi uygulamalı bir yöntem ile ortaya konulduğu 
bir araştırmaya rastlanılmamış olması ile alan yazında önemli bir boşluğun doldurulacağını 
düşündürmektedir. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu amaç çerçevesinde araştırma nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışması 
olarak yapılandırılmıştır. Durum çalışması ile uğraşılan olguyu veya konunun kendine özgü 
boyutlarının ortaya çıkartılmaya çalışılması ve bu boyutların detaylandırılarak yorumlanması 
sağlanmaktadır (Merriam, 2009; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışmanın yürütüldüğü lisans 
eğitimlerine devam eden 20 öğretmen adayının sosyal girişimcilik temalı yaratıcı drama yöntemi 
ile hazırladıkları etkinlikleri içeren ders planlarının detaylı incelenmesi hedeflendiğinden dolayı 
bu yöntem kullanılmıştır. Çalışmada, öğretmen adaylarının planlama sürecine ilişkin görüşleri de 
irdelenmiştir. 

2.2. Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, “belli ölçütleri sağlayan durumları belirlemek” için kullanılan 
ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiştir (Baltacı, 2018). Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi ve Sınıf Eğitimi 3. sınıflarında 
öğrenim gören 20 (11 kadın, 9 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışmada 20 
öğretmen adayının seçiminde Eğitimde drama dersini alma ölçütü kullanılmıştır. Bunun yanında 
temel eğitim öğretmen adaylarının tercih edilmesi hitap ettikleri öğrenci gruplarının (okul öncesi 
ve ilkokul) küçük yaş grubu olmasıdır. Ayrıca 3.sınıf öğretmen adaylarıyla çalışılmasının nedeni 
ise, 2.sınıfta okul öncesi ve ilkokulda drama derslerini alarak drama yöntemine aşina olmalarıdır. 

2.3. Veri toplama aracı 

Öğretmen adaylarının hazırladıkları etkinlikleri içeren ders planlarına yönelik doküman 
incelemesi yapılmış olup, bu sürece ilişkin görüşlerinin belirlenebilmesi için ise yapılandırılmış 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları 
etkinlikleri içeren ders planlarının incelenmesinde Korkut (2018) tarafından geliştirilen “Drama 
Ders Planı Rubriği” kullanılmıştır. Rubrik, dokuz ölçütten ve her ölçüt için çok yeterli (3 puan), 
kısmen yeterli (2 puan), yetersiz (1 puan) ve çok yetersiz (0 puan) şeklinde performans 
seviyelerinden oluşmaktadır. Rubrikte ele alınan ölçütler; dersin kazanımları, katılımcılar, 
materyaller, etkinlikler, ısınma aşaması, canlandırma aşaması, dramatik kurgunun bileşenleri, 
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değerlendirme aşaması ve ders planının yazıldığı dildir. Veriler, rubrikteki 9 ölçüt dikkate alınarak 
incelenmiş ̧ve her bir ölçüt için puanlanarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde ölçütlerdeki 
genel dağılımı görebilmek için frekans kullanılmıştır.  

Araştırmada öğretmen adaylarıyla aynı zamanda sosyal girişimcilik temalı yaratıcı drama 
yöntemi ile hazırlanmış etkinliklerden oluşan ders planlarını yapılandırma süreçlerine yönelik 
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme soruları hazırlanırken konuyla ilgili alan 
yazın taranmıştır. Görüşmelerde adaylara, etkinlikleri hazırlama süreçlerinde kendilerini en güçlü 
hissettikleri bölümler, en zorlandıkları kısımlar ve tekrar bu süreci planlamaları gerekse neleri 
değiştirecekleri sorulmuştur. Sorular iki temel eğitim, bir eğitim bilimleri uzmanı görüşleri 
doğrultusunda düzenlenmiştir. Görüşmeye katılım konusunda gönüllülük esas alınarak ve 
öğretmen adaylarıyla planlama süreçlerine ilişkin görüşmeler yaklaşık 15 dakika sürmüştür.  

2.4. Verilerin toplanması 

Çalışma Eğitimde Drama dersi kapsamında yapılandırılmıştır. Adaylara sosyal girişimcilikle 
ilgili bir sunum yapılmıştır. Öğretmen adaylarından sosyal girişimcilik temalı kazanım/kazanımlar 
doğrultusunda 2 ya da 3’er saatlik dramanın yöntem olarak kullanıldığı ayrıntılı bir ders planı 
hazırlamaları istenmiştir.  

2.5. Verilerin analizi 

Öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları etkinlikleri içeren ders planlarının analizinde 
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerden ise içerik analizi ile 
ortak kodlar belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemiyle 
hazırladıkları etkinlikleri içeren ders planları Soba ve Yıldız’ın (2020) sosyal girişimciliğe dair 
oluşturdukları bileşenler odağında analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının oluşturdukları ders 
planlarının sosyal girişimcilik bileşenleri odağında ele alınıp değerlendirmesi Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1.  
Yaratıcı drama yöntemiyle hazırlanan ders planlarının sosyal girişimcilik bileşenlerine göre 
değerlendirilmesi 

Tablo 1’den adayların hazırlamış oldukları ders planlarının dokuz ayrı ölçüt bakımından 
analiz edildiği anlaşılmaktadır.  

Verilerin analizi kısmında çalışmanın geçerlilik ve güvenilirliği için her iki araştırmacı analiz 
sürecine titizlikle yürütmüştür. Bu bağlamada hem veri toplama araçlarının geliştirilmesi 
süresinde hem de toplanan veriler hakkında uzman görüşlerine başvurulması sağlanmıştır. Nitel 
araştırmalar için geçerlilik ve güvenirlik ölçütleri için sonuçlar net ve anlaşılır şekilde ortaya 
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Kazanım 
İlişkisi 

2 3 2 3 2 0 2 3 1 2 2 0 3 3 3 2 2 2 3 2 

Katılımcılar 1 2 1 3 1 0 1 2 2 2 2 3 0 1 2 1 0 2 1 1 

Materyaller 2 3 2 3 2 2 1 3 3 1 3 0 1 3 3 3 1 3 1 0 

Etkinlikler 3 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 

Isınma 
Aşaması 

3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 0 3 3 

Canlandırma 
Aşaması 

2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 

Dramatik 
kurgunun 
bileşenleri 

1 3 1 0 3 0 2 1 0 1 2 2 2 3 0 2 2 2 1 3 

Değerlendir
me Aşaması 

1 3 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 3 2 

Ders Planının 
yazıldığı dil 

3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 
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konmaya çalışılmış, araştırmaya katılan ÖA1, ÖA2, ÖA3, …., ÖA20 şeklinde kodlanarak, doğrudan 
alıntılarla görüşlerine yer verilmiştir. Çalışmada araştırmacılar arasındaki görüş birliği ve 
ayrılıklarının, araştırmanın güvenirliği üzerindeki etkisi Miles ve Huberman’ın (2015) 
formülünden [Görüş birliği/ (Görüş birliği+Görüş ayrılığı) x100] yararlanılarak yapılmış ve bu 
inceleme sonucunda araştırmacı ve iki uzmanın görüşleri arasındaki uzlaşma (güvenirlik) %91 
olarak bulunmuştur. 

3. Bulgular 

3.1.Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemiyle Hazırladıkları Etkinliklerden Oluşan 
Ders Planlarının Sosyal Girişimcilik Bileşenleri Açısından İrdelenmesine Yönelik Bulgular 

Bu kısımda araştırmadan elde edilen veriler öncelikle öğretmen adaylarının hazırladıkları 
ders planlarının girişimcilik bileşenlerine göre dağılımlarına yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının 
yaratıcı drama ders planları Soba ve Yıldız’ın (2020) sosyal girişimciliğe dair oluşturdukları 
bileşenlerden yararlanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemiyle 
hazırladıkları etkinliklerden oluşan ders planlarının sosyal girişimcilik bileşenleri açısından 
dağılımlarına yönelik bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2.  
Öğretmen adaylarının yaratıcı drama ders planlarının sosyal girişimcilik bileşenleri açısından 
dağılımları 
Sosyal Girişimciliğin Bileşenleri Planlarda yer alan alt 

bileşenler 
Kaç planda yer verildiği 

Kişisel Özellikler İkna etme 4 
Planlı olma  2 
Eleştirel düşünme 1 
Kontrollü olma  1 
Sorumluluk alma 1 

Yenilik ve İşbirliği Yaratıcı düşünme 3 
İş birliği yapma 3 

Sosyal Özellikler ve Risk Alma Sosyal fayda 5 
Risk alma 4 
Güven duyma 4 

Uyum ve Üstesinden Gelme Dayanışma 5 
Kritik düşünme 3 
Karar verme 3 
Uyum 2 
Etkili iletişim 2 

Yardımseverlik ve Kendine Güven Özgüven 3 
Sosyal duyarlılık 3 

Problem Çözme ve Liderlik Problem çözme 8 
Liderlik 3 

*Bir ders planı içinde sosyal girişimciliğin farklı bileşenlerine vurgu yapılmıştır. 

Tablo 2’ye bakıldığında öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları ders planlarında sosyal 
girişimciliğin bileşenlerinin tamamına vurgu yaptıkları anlaşılmaktadır. Problem çözme en çok ön 
plana çıkan alt bileşendir. Bunu sosyal fayda ve dayanışma takip etmektedir. 

Öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planlarını değerlendirme kriterleri ve dağılımlarına 
ilişkin rubrik Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Ders Planlarını Değerlendirme Kriterleri ve 
Dağılımları 

Şekil 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik temalı yaratıcı drama 
yöntemiyle hazırladıkları ders planlarının dokuz ayrı ölçüt bakımından ayrı ayrı değerlendirildiği 
görülmektedir. Etkinlik, canlandırma, değerlendirme ve dil ölçütlerinde çok yetersiz düzeyde bir 
plana rastlanmamıştır. Isınma, değerlendirme ve dil ölçütlerinde çok yeterli olduğu görülmüştür. 

Kazanım ölçütü ile kazanımların ifade ediliş şeklinin yanında ne kadar ulaşılır olup 
olmadıkları da incelenmiştir. Araştırmada 10 öğretmen adayının ders planlarında yer verdikleri 
kazanımların kısmen yeterli olduğu belirlenmiştir. Ders planları incelendiğinde tüm öğretmen 
adaylarının sosyal girişimcilik temasıyla kazanımlarını ilişkilendirmeyi başardığı görülmüştür. 
Ancak iki öğretmen adayının çok yetersiz kazanım ifadelerine rastlanmıştır. Bu planlara 
bakıldığında, ders süresini dikkate almama ya da içeriğin belirtilen kazanıma uygun olmaması 
gibi eksiklikler tespit edilmiştir. Belirlenen tema kapsamında belirtilen kazanımlara ulaşma 
durumunun incelendiği düşünüldüğünde, sosyal girişimciliğin birden çok boyutuna vurgu yapan 
kazanımların içerikle uyumlu olmadığı görülmektedir. 

Araştırma bulgularında iki öğretmen adayının katılımcıların seviyelerine uygun planlar 
hazırladıkları belirlenmiştir. Katılımcılar ölçütü bakımından ise sekiz öğretmen adayının ise 
planları yetersiz olarak değerlendirilmiştir. Etkinliklerde tercih edilen tekniklerin katılımcı 
özellikleri ile örtülmediği yerler saptanmıştır. Araştırmada yedi öğretmen adayı, katılımcıları yaş 
aralığı ya da sınıf seviyesi gibi yalnızca bir özellik ile belirtmişlerdir. Bununla birlikte üç öğretmen 
adayı katılımcı bilgisine yer vermemiştir.  

Materyal ölçütü değerlendirildiğinde ise dokuz öğretmen adayının sosyal girişimcilik temalı 
ders planlarında uygun materyaller seçtikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının planlarındaki 
materyal tercihlerinin ulaşılabilir olmasının yanında, materyallerin hitap ettikleri katılımcıların 
gelişimsel seviyelerine uyumu dikkat çekmektedir. 

Etkinlik ölçütü bağlamında değerlendirme yapıldığında ise yedi öğretmen adayının 
doğaçlama ve rol oynama gibi yaratıcı drama ait tekniklerden yararlanarak planlama sürecini 
tasarladıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanında 10 öğretmen adayının planlarının etkinlik ölçütü 
bakımından kısmen yeterli olduğu, üç öğretmen adayının ise etkinlik ölçütü bakımından yetersiz 
olduğu görülmektedir. Etkinlik ölçütü bakımından yetersiz planlara bakıldığında yaratıcı dramaya 
ait tekniklere yer verilse de uygulanış biçimi bakımından birtakım eksiklikler dikkat çekmektedir. 
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Ayrıca adayların etkinlik tasarlama sürecinde, etkinlikleri sosyal girişimcilik teması kapsamında 
uyarlayabildikleri belirlenmiştir. 

Isınma aşaması değerlendirme ölçütüne bakıldığında, 13 öğretmen adayının çok yeterli 
düzeyde plan hazırladıkları anlaşılmaktadır. Planların grup dinamiği oluşturmaya yönelik 
hazırlandığı ve sosyal girişimcilik temasına bir yönüyle vurgu yaptığı belirlenmiştir. Isınma 
aşaması ölçütüne göre beş ders planın ise kısmen yeterli olduğu görülmektedir. Bu ölçüt 
bakımından yetersiz ve çok yetersiz olarak değerlendiren iki plana rastlanmıştır. Dikkat çekici bir 
giriş etkinliğinden oluşmamaları ve katılımcıları bir sonraki aşamaya hazırlamada yetersiz 
kalmaları neden olarak görülmektedir. 

Canlandırma aşaması değerlendirme ölçütüne göre irdelendiğinde 8 öğretmen adayının çok 
yeterli, 11 öğretmen adayının ders planının ise kısmen yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Bu planlar 
katılımcılara, sosyal girişimcilik teması ile ilişkilendirilmiş kazanımlar doğrultusunda farklı 
yaşantılar sunduğu belirlenmiştir. Çok yetersiz olarak değerlendirilebilecek ders planına 
rastlanmamış, bir plan yetersiz düzeyde bulunmuştur. Bu planda sunulan yaşantılar ile kazanımın 
ilişkilendirilmesi noktasında eksiklikler fark edilmiştir. 

Dramatik kurgunun bileşenleri ölçütünde ise, sadece dört planın canlandırma aşamasının 
dramatik kurgunun bileşenleri düşünülerek hazırlandığı bu sebeple de çok yeterli olduğu 
belirlenmiştir. Çalışmada yedi planın ise kısmen yeterli olduğu görülmektedir. Bu planlarda, 
canlandırmalar için verilen dramatik durumların katılımcıların yaratıcılığı ile daha etkili olacak 
şekilde tasarlandığı anlaşılmaktadır. Planlarda yer verilen dramatik durumlara bakıldığında 
sosyal girişimcilik temasıyla ilişkilendirildiği, bileşenlerinden en az birine vurgu yaptığı 
görülmektedir. Bununla birlikte dört planın dramatik kurgunun bileşenleri açısından oldukça 
eksik olduğu belirlenmiştir. 

Planlar değerlendirme ölçütüyle incelendiğinde, dokuz öğretmen adayın planlarında 
katılımcıların süreci ve kendilerini etkin bir şekilde değerlendirilebilecekleri etkinliklere yer 
verdikleri görülmektedir. 6 öğretmen adayının ise kısmen yeterli ders planlarına rastlanmıştır. 
Bu planlarda sosyal girişimcilik temasıyla ilişkilendirilmiş kazanımların elde edilip edilmediğine 
ilişkin fikir edinme süreci yer almaktadır. Çalışmada beş planın bu ölçüt bakımında yetersiz olarak 
değerlendirildiği görülmektedir. Bu planlarda doğrudan kazanımı hedef alan değerlendirmeden 
ziyade genel ifadelere rastlanmıştır. Değerlendirme ölçütü bakımından çok yetersiz ders planına 
rastlanmamıştır. 

Son olarak dil ölçütüne bakıldığında, 11 öğretmen adayının planlarını geniş zaman dilinde, 
anlaşılır ve yönergeleri net olarak ifade ederek yazdıkları anlaşılmaktadır. Çalışmada yedi adayın 
ise bu ölçüt bakımında kısmen yeterli planları belirlenmiştir. Bu planlarda katılımcı veya liderin 
ne yapacaklarının tam olarak belli olmadığı durumlar tespit edilmiştir. Ayrıca iki planın yetersiz 
düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Bu planlarda karışık ve anlaşılması zor bir dil tercih edildiği 
belirlenmiştir. Dil ölçütü bakımından çok yetersiz olarak değerlendirilen bir plana 
rastlanmamıştır. 

3.2. Öğretmen Adaylarıyla Sosyal Girişimcilik Temalı Öğretmen Adaylarıyla Hazırlanan 
Ders Planlarına İlişkin Yapılan Görüşmelere Yönelik Bulgular 

Öğretmen adaylarıyla sosyal girişimcilik temalı öğretmen adaylarıyla hazırlanan ders 
planlarına ilişkin yapılan görüşmelerin doğrudan alıntılara yer verilerek sunulmuştur. Öğretmen 
adaylarının sosyal girişimcilik temalı yaratıcı drama temelli öğrenme süreci planlarken kendilerini 
güçlü buldukları yönler Tablo 3’te yer almaktadır. 
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Tablo 3. 
Öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme süreci planlamada kendilerini güçlü 
buldukları yönler 

Kodlar Frekans 

Yaratıcı düşünme 12 
Etkinlikler arası bağlantı kurna 8 
Günlük hayat ilişkisi kurma 6 
Yaratıcı drama aşamalarına dayalı ders planı hazırlama 5 
Yenilikçi bakış açısı kazanma 4 
Kazanım ilişkisi kurma 4 
Drama tekniklerinin ders planına entegre edilmesi 4 
Gerçek yaşama hazırlık 3 
Gelişim seviyesini dikkate alma 3 
Kendilik kavramının gelişimi 2 
İşbirliğine dayalı etkinlik tasarlama 1 

Tablo 3’te yer alan öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme sürecini 
planlamada kendilerini güçlü hissettikleri alanlarda en çok yaratıcı düşünme (f:12), etkinlikler 
arası bağ kurma(f:8) ve günlük hayatta ilişki kurma(f:6) olarak belirtmişlerdir. Buna karşın 
öğretmen adayları işbirliğine dayalı etkinlik tasarlama (f:1) kendilerini en az güçlü bulduklarını 
belirtmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme süreci planlamada kendilerini güçlü 
buldukları yönlere ilişkin görüşlerine ait doğrudan alıntıları şu şekildedir: 

ÖA17, “Yaratıcılığımı kullanma fırsatı elime geçti. Uzun zamandır bir şeyleri 
düşünmek için kendime ve ödevlerime vakit ayıramadığımı fark ettim. Dikkatli bir 
düşünme zamanı ayrıldığında farklı etkinlikler planlayabileceğimi gördüm”.  

ÖA20, “Aslında ısınma aşamasında empati kurduğumda gerçekten bir 
ısınmanın sağlanacağı, bireyler arası bağların kuvvetleneceğini hissettim. 
Canlandırma aşamasında sorulara yanıt verirken çelişkiye düşmedim. Hep iyimser 
ve olması gerektiği gibi yaklaştım, bu yönleri ile güçlü hissediyorum. Şu sonuca 
vardım; drama dersi aslında beni bir anlamda sosyal girişken bir bireye 
dönüştürüyor”. 

ÖA15, “Kendimi en güçlü bulduğum kısım bir şeyler üretebilmemdi ve ürettiğim 
etkinlikleri kendimin beğenmiş olmasıydı. Etkinlik nedir hazırlar geçerim diye 
düşünmüştüm ama yazmaya, bir şeyler tasarlamaya başlayınca gelen özgüven beni 
mutlu etti ve kendimi güçlü hissettim”. 

ÖA14, “Ben sosyal girişimciliğin ‘yenilikçi girişimcilik’ bileşenini ele aldım. Bunu 
seçmemin sebebi ise, hayatıma yeniliği çok rahat karşılayabilen ve sürekli bir şeyleri 
yenileyebilen bir düzen getirmiş olmamdandır. Bu konuda kendimi tecrübeli buldum 
ve planıma bunu aktardım. Etrafımdaki insanlara da bunu benimsetmenin önemli 
olduğunu düşünüyorum”. 

Öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme süreci planlamada zorlandıkları 
yönler Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4.  
Öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme süreci planlamada zorlandıkları yönler 

Kodlar Frekans 

Değerlendirme aşaması için etkinlik hazırlama 10 
Sosyal girişimcilikle ilgili tema bulma 7 
Özgün etkinlik tasarlama 7 
Etkili ısınma etkinliğine karar verme 6 
Yaratıcı drama aşamalarını dikkate alma  5 
Kimseyi dışarıda bırakmama 5 
Plan-zaman ilişkisini düzenleme 5 
Sistematik plan hazırlama 4 
Kazanım-etkinlik ilişkisi kurma 4 
Farklı bakış açılarını dikkate alma 3 
İlgili konuda araştırma yapma 2 
Planın uygulamadaki işlevini sorgulama 1 
Hayal gücü eksikliği 1 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme süreci 
planlamada zorlandıkları kısımların en çok değerlendirme aşaması için etkinlik hazırlama(f:10), 
sosyal girişimcilikle ilgili tema bulma (f:7), özgün etkinlik tasarlama (f:7), etkili ısınma etkinliğine 
karar verme (f:6) olarak görülmektedir. Buna karşın planın uygulamadaki işlevini sorgulama (f:1), 
hayal gücü eksikliği (f:1) en az zorlanılan kısımlar olarak belirtilmiştir. 

Öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme süreci planlamada zorlandıkları 
yönlere ilişkin görüşlerine ait doğrudan alıntıları şu şekildedir: 

ÖA3, “Değerlendirme kısmında tüm etkinlikleri pekiştirmek için bağlantılı 
etkinlikler yazmamız gerektiği için biraz zorlandım”. 

ÖA13, “Sosyal girişimciliğin bileşenlerini kullanırken zorlandım. Hepsini ele 
almak istedim ama hepsini kapsayan bir etkinlik yazmak beni çok zorladı, 
muhtemelen de hepsini kapsayamadı”. 

ÖA9, “En çok zorlandığım kısım hangi kazanımı vermek istediğimdi. İlk başta 
özgüven kazandırmaya yönelik bir çalışma yapmak istedim fakat her bir aşama için 
uygun bir etkinliğe karar veremedim. Daha sonra işbirliği içinde olmaya yönelik 
etkinlikler aradım ve plana uygun şekilde etkinlikleri uyarlayabildim”. 

ÖA8, “Yaratıcı dramanın ısınma, canlandırma ve değerlendirme aşamalarının 
birbiriyle bağlantılı olması ve bununda kazanımla ilişkili olması beni zorladı”. 

Öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme sürecini tekrar planlama durumunda 
dikkat edecekleri bölümler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. 
 Öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme sürecini tekrar planlamaları durumunda 
dikkat edecekleri bölümler  

Kodlar Frekans 

Tüm katılımcılara yönelik etkinlikler 9 
Yaparak-yaşayarak öğrenmeye vurgu 8 
Canlandırma aşamasındaki etkinlikleri özenle seçme  6 
Etkili değerlendirme etkinlikleri tasarlama 6 
Zaman yönetimi 6 
Tema-ısınma etkinliği uyumu 5 
Sosyal girişimciliğe daha çok vurgu yapma 5 
İlgili temayı daha çok araştırma 4 
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Alternatif konu içerikleri tercih etme 4 
Bireysel farklılıkları dikkate alma 4 
Yaratıcı dramanın aşamalarını derinlemesine araştırma 2 
Kapsamlı bakış açısıyla hareket etme 2 
Farklı materyallerin kullanımının tercih edilmesi 2 
Sayıca fazla etkinlik tasarlama 2 
Etkinliklerde işbirliğine daha çok önem verme 2 
Öğrencileri aktif kılan etkinlikler seçme 2 
Etkinliklerde etkileşime daha çok yer verme 2 

Tablo 5’te öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme sürecini tekrar planlama 
durumunda dikkat edecekleri bölümler incelendiğinde en çok tüm katılımcılara yönelik etkinlik 
hazırlama (f:9), yaparak-yaşayarak vurgusu katma (f:8), canlandırma aşamasındaki etkinlikleri 
özenle seçme (f:6), etkili değerlendirme etkinlikleri tasarlama (f: 6), zaman yönetimi (f:6) 
görülmektedir. Öğretmen adayları bu süreci tekrar planladıklarında ise en az yaratıcı dramanın 
aşamalarını derinlemesine araştırma (f:2), kapsamlı bakış açısıyla hareket etme (f:2), farklı 
materyallerin kullanımının tercih edilmesi (f:2), sayıca fazla etkinlik tasarlama (f:2), etkinliklerde 
işbirliğine daha çok önem verme (f:2), öğrencileri aktif kılan etkinlikler seçme (f:2), etkinliklerde 
etkileşime daha çok yer verme (f:2) göze çarpmaktadır. 

Öğretmen adaylarının yaratıcı drama temelli öğrenme sürecini tekrar planlamaları 
durumunda dikkat edecekleri bölümlere ilişkin görüşlerine ait doğrudan alıntıları şu şekildedir: 

ÖA2, “Yaratıcı dramanın aşamaları hakkında daha detaylı bilgi edinmek 
isterdim ki bir daha yazarken zorlanmayayım”. 

ÖA5, “Kullandığım materyal çeşidini çoğaltarak, farklı türden öğrenme 
becerilerine sahip öğrencilerin derste daha etkin rol almasını amaçlardım”. 

ÖA17, “Planımı hazırlamak için daha çok zaman ayırırdım. Etkinlik sayısını fazla 
tutmaktansa az ama etkili etkinliklerle konuyu aktarmak isterdim”. 

ÖA1, “Sosyal girişimcilik konusunda daha çok araştırma yapardım. Anladım ki 
konuya ne kadar hâkim olursan o kadar başarılı oluyorsun plan hazırlarken”. 

3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, temel eğitim öğretmen adaylarının eksikleri 
olsa da sosyal girişimcilik temalı yaratıcı drama yöntemi ile etkinlikler tasarlayabildikleri ve ilgili 
planları hazırlayabildikleri anlaşılmaktadır. Adayların ders planlarında sosyal girişimciliğin çok 
yönlü yapısına ve bileşenlerine yer verdikleri ve planlarda sosyal girişimcilik temasıyla 
kazanımları ilişkilendirebildikleri tespit edilmiştir.  

Konu içerikleri farklı olsa da araştırmalar, öğretmen adaylarına verilen eğitimlerden sonra 
nitelikli ders planı hazırlayabileceklerini ortaya koymaktadır (Ay, 2022). Bu bağlamda 
öğrencilerin sosyal girişimcilik yönlerini hem sözel hem de davranışsal anlamda destekleyerek 
toplumdaki girişimci sayısını arttıracak öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik 
konusunda eğitim almasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları etkinlikleri içeren ders planlarında sosyal 
girişimciliğin bileşenlerinin tamamına vurgu yapmalarının yanında, problem çözme en çok ön 
plana çıkan alt bileşen olarak belirlenmiştir. Araştırmalarda yaratıcı drama yöntemi ile problem 
çözme arasında doğrudan bir ilişki ortaya konmaktadır (Değirmenci, 2020; Güngör ve Ateş, 2019; 
Yılmaz, 2019).  

Özellikle öğretmen eğitiminde öğretmen adaylarının sosyal girişimci birer birey olarak 
sosyal sorunların çözümünde girişimcilik esaslı olarak sistematik değişim yaratma bilinciyle 
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yetişmesi gerekmektedir. Planlarda yer verilen problem çözme alt bileşeni de doğrudan bununla 
ilişkilidir. 

Öğretmen adaylarının ders planlama süreçlerinde yaratıcı dramanın aşamalarına ilişkin 
özgün etkinlik oluşturmada ve bu etkinlikleri kazanımla ilişkilendirmede zorlandıkları 
belirlenmiştir. Ayrıca adaylar etkinliklerin birbiriyle uyumlu ve bağlantılı olması noktasında da 
sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Benzer sonuçlar farklı araştırmalarda da ortaya konmuştur 
(Ay, 2022).  

Metinnam’ın (2019) yürüttüğü araştırmasında öğretmen adayların ders planlama 
sürecindeki eksiklerin nedenlerini motivasyon eksikliğine, yaratıcı drama alan bilgisi ve 
uygulamaların içeriğini oluşturan konulara ilişkin bilgi eksikliğine bağlamıştır. Bu araştırmada 
adayların sosyal girişimciliğe ait eksik bilgileri onları etkinlik-kazanım ilişkisini kurmalarında 
zorlamış olabilir. Bunun yanında adaylar her ne kadar yaratıcı drama yöntemini biliyor olsalar da 
bu yöntemi kullanılarak plan hazırlama sürecinin zorluğu da bu duruma sebep olmuş olabilir. 

Bu araştırma sonuçlarına yönelik aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

• Hem yaratıcı dramanın öngördüğü amaçlara hizmet etmek hem de sosyal girişimciliğe 
yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için yaratıcı drama gibi uygulamalı dinamik 
yöntemlere derslerde daha çok yer verilmesi önerilmektedir. 

• Sosyal girişimciliğin ‘sosyal değer oluşturma’ amacını gerçekleştirmesine yönelik 
disiplinler arası çalışmaların arttırılması önerilmektedir.  

• Derslerde öğrencilere farklı ders planları inceletilip onların bu konudaki deneyimi 
zenginleştirilebilir. 

• Öğretmen adaylarının ders planlama sürecinde yaşadıkları sorunlar belirlenip, derslerde 
bu konular üzerinde durulabilir. 

Kaynaklar 

Akar, H., ve Üstüner, M. (2017). Mediation role of self-efficacy perceptions in the relationship 
between emotional intelligence levels and social entrepreneurship traits of pre-service 
teachers. Journal of Education and Future, (12), 95-115. 

Anderson, B. B., & Dees, J. G. (2006). Rhetoric, reality, and research: Building a solid foundation 
for the practice of social entrepreneurship. Social Entrepreneurship: New Models Of 
Sustainable Social Change, 144-68. 

Ay, Z. S. (2022). Ortaokul Matematik öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Drama Temelinde 
Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 17(1), 41-58. 

Aydın, E., & Öner, G. (2016). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerinin 
incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 497-515. 

Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-kültürel bir perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 15, 139-160. 

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine 
kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274. 

Chell, E. (2007). Social enterprise and entrepreneurship: Towards a convergent theory of the 
entrepreneurial process. International small business journal, 25(1), 5-26. 

Çalışkan, E. (2019). Öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özellikleri ile sosyal problem çözme 
becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi 
Dergisi, 2(2), 93-114. 



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
103 

 

de Bruin, A. M., & Ferrante, F. M. (2011). Bounded opportunity: A knowledge-based approach 
to opportunity recognition and development. Entrepreneurship Research Journal, 1(4), 1-
21. 

Değirmenci, B. (2020). Yaratıcı drama temelli etkinliklerin okul öncesi çocukların problem çözme 
ve sosyal beceri düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi, 
Mersin. 

Gusseinova, D. (2015). Sosyal girişimcilik olgusu ve bir örnek olay incelemesi (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 

Güngör, E. B., ve Ateş, A. (2019). Okul öncesi çocuk gelişiminde yaratıcı dramanın katkıları. 
Journal of World of Turks, 11(1), 185-199. 

Korkut, P. (2018). The construction and pilot application of a scoring rubric for creative drama 
lesson planning. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and 
Performance, 23(1), 114-125. 

Lehner, O. M., & Kansikas, J. (2012). Opportunity recognition in social entrepreneurship: A 
thematic meta analysis. The Journal of Entrepreneurship, 21(1), 25-58. 

Marques, L. A., & Albuquerque, C. (2012). Entrepreneurship education and the development of 
young people life competencies and skills. ACRN Journal of Entrepreneurship 
Perspectives, 1(2), 55-68. 

McCaslin, M. (2006). Student motivational dynamics in the era of school reform. The Elementary 
School Journal, 106(5), 479-490. 

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, 
CA: Jossey-Bass. 

Metinnam, İ. (2019). Sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcı drama oturumu planlama sürecinde 
yaşadıkları sorunların incelenmesi. Yaratıcı drama dergisi, 14(2), 219-242. 

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: Genişletilmiş bir kaynak kitap. S. 
Akbaba Altun ve A. Ersoy (Çev. Ed). Ankara: Pegem Akademi. 

Mulgan, G. (2006). The process of social innovation. Innovations, 1(2), 145-162. 

Munshi, N. V. (2010). Value creation, social innovation, and entrepreneurship in global 
economies. Journal of Asia-Pacific Business, 11(3), 160-165. 

Nicholls, A. (2010). The legitimacy of social entrepreneurship: Reflexive isomorphism in a pre–
paradigmatic field. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(4), 611-633. 

Noruzi, M. R., Westover, J. H., ve Rahimi, G. R. (2010). An exploration of social entrepreneurship 
in the entrepreneurship era. Asian Social Science, 6(6), 3. 

Selanik Ay, T. ve Acar, Ş. (2016). Sınıf öğretmenlerinin girişimcilik becerisi kazandırmaya yönelik 
görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 15(58), 960-976. 

Shaw, E., ve de Bruin, A. (2013). Reconsidering capitalism: The promise of social innovation and 
social entrepreneurship? International Small Business Journal, 31(7), 737-746. 

Soba, M. & Yıldız, E., P. (2020). Adaptation of social entrepreneurship competency scale in higher 
education: A scale adaptation study. Pacific Business Review International,13(3), 96-104 

Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek 
Yüksekokulu Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 349-372. 



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
104 

 

Yıldırım, A., ve Simsek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin 
Yayınları 

Yılmaz, G. (2019). Okul öncesi eğitim alan çocukların duygu düzenleme ve sosyal problem çözme 
becerilerine yaratıcı drama eğitiminin etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli 
Üniversitesi, Kırklareli. 

Zadek, S., ve Thake, S. (1997). Send in the social entrepreneurs. New statesman, 126(458), 31-
31. 

Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M. (2009). A typology of social 
entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of business 
venturing, 24(5), 519-532. 

 

  



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
105 

 

Farklı Programlardaki Türkçe eğitimi Tezlerinin Eğilimi* 

Ümit BÜYÜK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, umut-0392@hotmail.com 
Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, abdsahin@hotmail.com 

Özet: Türkçe eğitimi disiplinler arası bir alandır. Bu nedenle farklı bilim dallarında da çalışılmıştır. Farklı 
disiplinlerde yapılan bu araştırmalar da Türkçe eğitimi kapsamında incelenebilmektedir. Yapılan bu çalışmada; 
Lisansüstü düzeyde YÖK Ulusal Tez Merkezi internet sayfasında belirlenen anahtar sözcüklerle yapılan taramalarda 
izinli olarak ulaşılan Türkçe eğitimi tezlerinin danışman, tezin yapıldığı yıl, tezin türü (yüksek lisans veya doktora), 
referans (kaynak) sayısı, araştırma sorusu (hipotez), tezin yapıldığı üniversite ve enstitü, tezin türü, tezin alanı, tezin 
konusu, tezin yöntemi, veri toplama araçları, örneklem bilgisi ve veri analiz yöntemleri verilerinin eğilimini tespit 
etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın deseni, araştırmacı tarafından nitel desen olarak belirlenmiştir. Araştırmanın 
yöntemi doküman analizi ve tarama yöntemi olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında incelemeye alınan tezlerin 
verileri ‘’Türkçe eğitimi Yayın Sınıflama Formu’’ kullanılarak toplanmış ve bu form ile elde edilen veriler analiz 
edilmiştir. Formu geliştiren kişiden mail yoluyla izin alındıktan sonra 3 uzmanın görüşleri doğrultusunda çalışmaya 
uygun küçük düzeltmeler yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan bu araştırmada 01.09.2021 tarihinden 
31.12.2021 tarihine kadar YÖKTEZ üzerinden ulaşılan toplamda 1863 bilim dalı incelenmiş ve Türkçe eğitimi ile ilgili 
tezler barındırdığı varsayılan programlardan 9042 tez incelenmiş bu tezlerden Türkçe eğitimi ile doğrudan ilgili olan 
277 doktora ve 914 yüksek lisans tezi, toplamda 1197 tez değerlendirmeye alınarak forma işlenmiştir. Sonuç olarak 
Türkçe eğitimi bilim dalının dışında yer alan okul öncesi, sınıf eğitimi, Türk dili, Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve 
edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, eski Türk dili ve yurt dışındaki Türk 
çocuklarına Türkçenin öğretimi adlı toplam 9 bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin verileri betimsel analiz 
ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Bütün programlarda, yapılan yüksek lisans tezlerinin doktora 
tezlerinden daha fazla olduğu, tezlerin genel olarak en fazla 2019 yılında yapıldığı, tezlere en fazla danışmanlık yapan 
akademisyenin Profesör Doktor ve ikinci olarak Doçent Doktor olduğu, tezlerin en çok Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
ikinci olarak Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapıldığı, en fazla tezin Gazi, Hacettepe, Marmara ve Sakarya Üniversitesinde 
hazırlandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Lisansüstü, Tez, Tez danışmanı, Araştırma, Eğilim 

Trends of Turkish Education Theses in Different Programs 

Abstract: Turkish education is an interdisciplinary field. For this reason, it has been studied in different branches 
of science. These studies conducted in different disciplines can also be examined within the scope of Turkish 
education. In this study; It is aimed that to determine the trend of the data of university and institute, type of thesis 
(Master or PhD, field of the thesis, subject of the thesis, method of the thesis, the tendency of the advisor , the year 
the thesis was made, the number of references (sources), the research question (hypothesis), data collection tools, 
sample information and data analysis in Turkish Education thesis which is at the graduate level and accessed with 
permission in the searches made with the keywords determined on the YÖK National Thesis Center website. The 
design of the research was determined as a qualitative design by the researcher. The method of the research was 
determined by the researcher as document analysis and scanning method. The data of the theses examined in this 
research were collected through the "Turkish Education Publication Classification Form" and the data obtained with 
this form were analyzed. After obtaining permission from the person who developed the form via e-mail, it was 
started to be used by making minor corrections that is suitable for the study in line with the opinions of 3 experts. In 
this research, a total of 1863 disciplines accessed through YÖKTEZ from 01.09.2021 to 31.12.2021 were examined and 
9042 theses from the programs that are assumed to contain the theses related to Turkish Education were examined, 
277 doctoral and 914 master's theses directly related to Turkish Education, in total 1197 theses was evaluated and 
processed into the form. As a result, the data of Turkish education theses prepared in 9 disciplines which are outside 
of the field of Turkish education and include pre-school, classroom education, Turkish language, Turkish language and 
literature, Turkish language and literature teaching, Turkish teaching, Turkish teaching as a foreign language, old 
Turkish language and teaching Turkish to Turkish children abroad, were analyzed using descriptive analysis and 
content analysis techniques. In all programs, it was concluded that the master's theses were more than the doctoral 
theses, the most theses were made in 2019 , the academician who advised the theses the most was Professor Doctor 
and secondly Associate Professor, the most theses were made in the Institute of Educational Sciences and in the 
Institute of Social Sciences secondly, the most thesis was prepared in Gazi, Hacettepe, Marmara and Sakarya 
Universities 

Keywords: Turkish Education, Postgraduate, Thesis, Thesis advisor, Research, Tendency 

* Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 
Türkçe eğitimi Tezli Yüksek lisans Programı bünyesinde Doç. Dr. Abdullah Şahin danışmanlığında Ümit Büyük tarafından hazırlanan 
‘’Farklı Programlardaki Türkçe eğitimi Tezlerinin Eğilimi’’ başlıklı Yüksek lisans Tezinin bir bölümünden hareketle oluşturulmuştur. 
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1. Giriş 

Yapılması planlanan bütün yeni araştırmalar kendisinden önce yapılmış araştırmaların 
ışığında ilerler. Bilakis eğitim öğretim alanında yapılan araştırmaların en yenisini takip etmek 
önem arz etmektedir. Bunun sebebi olarak eğitim öğretim alanının, gelişimden ve değişimden 
ilk önce etkilenen alanların başında geliyor olmasındandır. Eğitim olgusu insanlığın var 
olmasından beri başlamış günümüz dünyasında da devam etmekte olan bir olgudur. Eğitim 
kavramı günümüzdeki hâlini alana kadar birden çok değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler 
hem eğitim alanlarındaki gelişim ve değişimlerin oluşmasına neden olmuş; hem de başka eğitim 
alanlarındaki gelişmelerden ve değişimlerden etkilenmiştir. Bu kısır döngü daha da devamlılığını 
sürdürecektir ve yaşam dürdükçe de devam edeceği yadsınamaz bir hakikat olarak karşımızda 
olacaktır. Eğitim alandaki güncel gelişmeleri ortaya koymak için bireylerin ana dili eğitimine olan 
ihtiyacı önemli bir durumdur. Fikir sahibi, araştıran, çözüm bulmak için sorgulayan, ilgi kuran, 
anlamlandıran, sorunların köküne değinen, esas dil yeterliliklerini en anlamlı ve verimli şekilde 
işleten ve diğer dilleri rahatlıkla kavrayıp öğrenebilen bireyi geliştirebilmek için dil eğitimi 
oldukça önemlidir. Türkiye’de dil üzerinde yapılan eğitim ve öğretim hususunda çok çeşitli 
yönlerden incelemeler yapılmıştır. Dil becerilerinin temeli kabul edilen (okuma, konuşma, 
dinleme ve yazma) yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, çocuk edebiyatı, dil bilgisi, materyal 
tasarımı, yöntem ve teknikler, ders programı, ölçme ve değerlendirme, ders kitabı incelemesi, 
öğretmen yetiştirilmesi ve benzeri başlıklarda ve konularda Türkçe alanında araştırmalar 
yapılagelmiştir. Araştırma başlık ve konularının çok çeşitli olması, bu araştırmalarda yararlanılan 
yöntem ve tekniklerle ilgili genel bir değerlendirme yapmayı gerekli kılmaktadır. Lisansüstü 
eğitim, lisansta edinilen bilgi ve becerileri daha ileri bir dereceye götüren, araştırmalarla bilimin 
ilerlemesine katkı sunan, ülkeyi ilerletecek bilim adamları ve bilim kadınları yetiştiren planlı, 
programlı bir eğitim sürecidir (Varış, 1984). Lisansüstü eğitimin genel amacının olarak araştırma, 
inceleme ve analiz yaparak bilim öğretmek olduğunu söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle 
lisansüstü eğitimde inceleyen ve incelemelere ışık tutan bilim insanı, sadece var olan bilgiyi ve 
belgeleri aktarmayıp taze bilgileri araştırıp, analiz ederek yeni bilgilere varır ve bu bilgileri 
herkese yaymak için uğraşır. Lisansüstü eğitim başka bir deyişle bu bilim insanlarını yetiştiren bir 
eğitim süreci olarak değerlendirilir (Çakar, 1997). Üniversitelerin bünyesinde gerçekleştirilen 
inceleme, araştırma, geliştirme, makale, proje ve lisansüstü sunulan bildiri ve tezler ülkelerin 
bilimsel niteliklerinin artmasına fayda katmaktadır. Bu çalışmalar çatısı altında yer verilen 
lisansüstü tezlerin hedefi, karşı karşıya kaldığımız problemleri değişik teknikler uygulayarak 
çözüme kavuşturmaktır. Tezlerin hedeflerinde, fikirlere ihtiyaç duyulan açıklığı getirmek ve 
bundan sonra da tartışmanın yapısıyla ilgilenmek de vardır (Gouldner, 2006). Buna ek olarak 
lisansüstü tezler, çalışılmamış alanlara ve konulara üzerine eğilerek derinlemesine bilgi elde 
etmeyi sağlar. Lisansüstü çalışmalar, genel olarak doktora ve yüksek lisans diye iki farklı seviyede 
yapılmaktadır. Yüksek lisans tezleri araştırana; araştırma yöntem ve tekniklerini kavrayıp 
öğrenme, bilim dilinin inceliklerini bilme ve kullanma, alanyazın ile ilgili temel terminolojiye 
hâkim olma becerisini kazanmayı sağlar (Coşkun, Balcı ve Özçakmak, 2013). Doktora tezlerinde 
ise araştırandan bilime güncellik ve özgülük getirmesi beklenir (Lepp, Remmik, Karm & Leijen, 
2013). Yüksek lisans tezleri, doktora tezlerine göre daha yaygındır ve nicelik olarak da oldukça 
fazladır fakat buna rağmen doktora tezleri yüksek lisans tezlerine kıyasla daha fazla akademik ve 
bilimsel alaka görmektedir (Anderson, Day & McLaughlin, 2008). Buna sebep olarak akademik 
ve bilimsel hayatın yüksek lisans ile başlamasını göstermek mümkündür. Bu seviyede lisansüstü 
öğrenim gören öğrencilerin esas hedefi, çalışılmış alanları ve konuları tanımak ve bu alanda 
kendini geliştirerek uzmanlık kazanmış insanları takip etmektir. Özet olarak öğrenciler ilk adımı 
attıkları alanı ve inceliklerini tüm yönüyle keşfetmeye çalışırlar. Tezler, danışman hocanın, tezin 
tabiatı ve rolüne dair düşüncesi ile tezi hazırlayıp yazacak olan öğrencinin tezden ne beklediğine 
dayanır. Bununla birlikte öğrenci ve danışman hocanın tezle ilgili kendi yapacakları işler de önem 
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arz etmektedir (Anderson, Day & McLaughlin, 2006). Eğitim alanında yapılan çalışmaların kaliteli 
olmasını sorgulama süreci, sonradan yapılacak araştırmalar için önemlidir. Eğitim alanında 
yapılmış olan araştırmaların araştıran tarafından ele alınan bulgularında yanlışlıklar, yanılmalar 
ve eksiklikler bulunabilir. Bundan dolayı ortaya koyulan araştırmaların niteliğini gösteren 
çalışmalar önemlidir (Dunkin, 1996:88). Akademik araştırmaların neticeleri, kendisinden sonra 
yapılacak olan yeni araştırmalara kılavuzluk etmesi açısından gerekli ve önemlidir (Karadağ, 
2009). Bir tezin başarıya ulaşıp ulaşmadığını belirleyen bazı ölçütler vardır. Bunlar; bilimsel 
olması, tenkit ederek düşünme, alana özgünlük sağlama, basılmaya değecek nitelikte olma, 
kendi içinde çelişmeme ve sunumda iyi olma gibi nitelikler olarak saymak mümkündür (Andrews, 
2007). Kabul edilebilir nitelikte bir ürün (tez) üretmek için öğrencilerin yazacağı tezin konusuna 
ve yapacağı çalışmaya benzer ilgili çalışmalara oldukça hâkim olması önemli olmakla birlikte 
buna ek olarak çalıştığı alanın ve konunun söylem ile ilgili pratiklerini sağlayabilmeleri de 
gereklidir (Anderson, Day & McLaughlin, 2008). Son dönemlerde bilimsel tezlerin çoğalması, 
bilimlerin yeni ve farklı dallara ayrılmasını, ortaya çıkan yeni dalların da birçok araştırmacının 
çalışma yapmasına olanak sağlamıştır. 

Bilim camiasında özellikle de akademik alanda yapılan çalışmalar sürekli artmakta, 
ilerlemekte ve gelişmektedir. Bilhassa doktora ve yüksek lisans gibi lisansüstü eğitim alanındaki 
öğrencilerin araştırmacı kimliğine bürünerek yaptıkları çalışmaların sayısının artışıyla beraber 
yapılan bilimsel ürünler de çoğalmaktadır. Mütemadiyen ilerleyen ve değişip gelişen eğitim 
alanında yapılan çalışmaların takibini yapmak oldukça önemli bir duruma gelmeye başlamıştır 
(Boyacı ve Demirkol, 2018). Araştırmacıların kendi araştırma ürünlerini alan yazına ve akademik 
dünyanın faydasına sunmadan önce yapacağı araştırma ile ilgili farklı araştıranlar tarafından 
ortaya konmuş çalışmalara hâkim olması gerekmektedir. Bu doğrultuda literatür taranmakta ve 
yapılacak olan çalışma çerçevesiyle ilgili makale, bildiri, tez vb. bilimsel veriler irdelenmektedir. 
Araştıranlar çalışma konuları ile ilgili hangi araştırmacıların çalışma yaptığını bilme ihtiyacı 
hissederler. Fakat yeteri kadar fırsatları olmadıkları için ya da zamanları tezlerin kısıtlı oldukları 
için çalışmaların tümüne erişemeyebilirler. Bunun gibi durumlarda analiz, eğilim ve yönelim 
belirleyen çalışmaların ne kadar önem arz ettiği anlaşılır. Belli başlı bir alanda beliren bilimsel 
ürünleri değerlendirmeye olanak tanıması ve toplu bir çalışma ortaya koyulması açısından analiz 
çalışmaları oldukça önemlidir. Analiz çalışmaları bu yönüyle yeni araştıranlara pusula olmaktadır 
(Özçakmak, 2017). Farklı alanlarda olduğu gibi Türkçe eğitimi alanında da akademik araştırma 
yapacak olan araştıranların daha önceden yapılmış olan ve tamamlanmış ürünleri literatür 
taraması yaparak inceleyeceği bilinmektedir. Bu alanda araştırma yapacak olan lisansüstü 
öğrenim gören araştıranların bölümünde yapılan çalışmaları bir bütün olarak incelemeleri ve 
alanda yapılan incelemelerin eğilim ve yönelimlerini bilmeleri önemlidir. Bu amaçla literatürde 
var olan tamamlanmış tezleri farklı açılardan inceleyen oldukça fazla çalışma bulunmaktadır.  

Kardaş, Çetinkaya ve Kaya (2005) yılında nitel araştırma yöntemlerinden doküman 
incelemesi tekniğini kullanarak yaptıkları çalışmada 2005-2017 yılları aralığında dinleme 
alanında yazılmış doktora, yüksek lisans tezlerini ve makaleleri sıralamışlar ve bu alanda yapılmış 
çalışmaların eğilimini belirlemişlerdir. 

Alver ve Taşdemir (2017) yılında yaptıkları çalışmada 2005-2016 yıllarında konuşma 
yeterliliği ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri farklı değişkenler bakımından incelemişlerdir. 
Konuşma yeterliliği alanında yapılan tezler; üniversitelere, yıllara, konularına ve yöntemlerine, 
örnekleme/çalışma grubuna göre 18 doktora ve 54 yüksek lisans tezinden oluşmak üzere 
toplamda 72 tezi doküman incelemesi tekniği kullanarak ele alıp incelemişlerdir. 

Ceran, Aydın ve Onarıcıoğlu (2018) yılında yaptıkları araştırmada Türkiye’de 2006-2016 
yıllarında yayımlanan okuma becerilerini alarak hazırlanmış doktora ve yüksek lisans tezlerini 
farklı açılardan ele almayı hedeflemişlerdir. Bu amaçla Ulusal Tez Merkezinden alınan 317 tez 
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çalışması, “Okuma Becerisi ile İlgili Lisansüstü Tezleri İnceleme Formu” ile verileri toplamışlar, 
içerik analizi ve betimsel analizi kullanmışlar ve spps programından yararlanmışlardır. Bu tezleri 
çalışma grubu, yapıldığı yıl, kullanılan desen, programın türü (yüksek lisans/ doktora), konu, 
bölüm ve üniversite açısından değerlendirmişlerdir. Özdemir (2018) yılında yaptığı çalışmada 
okuma becerisi ile ilgili lisansüstü çalışmaların eğilimini belirlemeyi amaçlayan çalışmasında 201 
tezi doküman incelemesi yöntemiyle incelemiştir. Maden (2021) yılında yaptığı çalışmasında 
Türkçe ders kitaplarını incelemeyi konu alan tezlerin eğilimini ortaya koymayı hedeflemiştir. 
Yaptığı çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman analizi kullanarak YÖK Tez’den ulaştığı 
358 tezi incelemiştir. Varışoğlu, Şahin ve Göktaş (2013) yılında yaptıkları çalışmada, Türkiye’de 
SSCI ve ULAKBIM Sosyal Bilimler veri tabanlarınca dizinlenen dergilerdeki 2000-2011 yıllarında 
hazırlanan Türkçe eğitimi araştırmalarının eğilimini farklı açılardan ortaya koyan 558 makaleyi 
ele almışlar ve değerlendirilmişlerdir. Şahin, Kana ve Varışoğlu (2013) yılında yaptıkları çalışmada 
2000-2011 yılları arasında Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan 62 doktora ve 490 yüksek lisans 
tezini tezlerin konu alanlarının, yöntemlerinin, veri analiz yöntemlerinin veri toplama araçlarının 
ve örneklem özelliklerinin eğilimini tespit etmişlerdir. Önal ve Maden (2021) yılında yaptıkları 
çalışmada 2015-2019 yılları arasında yer alan Türkçe eğitimi alanı ile ilgili doktora ve yüksek lisans 
tezlerinin araştırma yönelimlerini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman analizinin kullanıldığı bu çalışmada 730 adet yüksek lisans ve 109 adet doktora olmak 
üzere 839 tezin eğilimini belirlemişlerdir. Bozkurt ve Uzun (2015) yılında yaptıkları çalışmada 
Türkçenin eğitimi-öğretimi alanında Türkiye’de sistematik olarak yapılan uluslararası bilimsel 
toplantılarda sunulan bildirilerdeki yönelimlerin raporlaştırılmasını amaçlamışlardır. Yaptıkları 
bu çalışma doküman inceleme tekniğinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Çalışmalarında 
Türkçenin eğitimi-öğretimiyle ilgili 837 ve alan dışı konularda 686 olmak üzere 1523 bildiriyi 
içerik analizi tekniğini kullanarak analiz etmişlerdir. Ünal ve Özer (2014) yılında yaptıkları 
çalışmada dinleme becerisi ile ilgili çalışmaları incelemişlerdir; çalışmada 14 doktora tezi,73 
yüksek lisans tezi ile makale, bildiri ve kitaplar üzerinde analiz yapılmıştır. Cin Şeker (2020), 
yılında yaptıkları çalışmada Türkçe eğitimi alanında dinleme ve konuşma becerisi ile ilgili 
lisansüstü tezlerin anahtar kelimeleri üstünde bir inceleme yapmıştır. Karadağ (2014), yılında 
okuma ilgisi ve alışkanlığı ile ilgili ilköğretim düzeyinde yapılmış lisansüstü tezlerin karşılaştırmalı 
bir analizini ortaya koymuştur. Tok ve Potur (2015), yılında yazma eğitimi konusunda 38 doktora 
tezi, 126 yüksek lisans tezi ve 127 makaleyi inceleyerek yazma eğitimindeki yönelimleri ortaya 
koymuştur. Şeref’in (2019) yılında yaptığı çalışmada ise Türkçe öğretiminde şiirin kullanımı ve şiir 
öğretimi ile ilgili lisansüstü tezlerle ilgili bir analiz yapılmıştır. Dönmez ve Gündoğdu (2016), 
yılında yaptıkları çalışmada 2000-2016 yılları arasında yayımlanan Türkçe öğretim programıyla 
ilgili makale ve tezlerin incelemesini yapmışlardır. Girmen, Kaya ve Bayrak (2010), Türkçe eğitimi 
alanında bilinen ve yaşanan sorunları lisansüstü tezlere dayalı olarak belirlemek amacıyla 28 
doktora ve 150 yüksek lisans tezini değerlendirmiştir. Özçakmak (2017), yılında yaptığı 
çalışmasında Türkçe eğitimi alanında 2011-2015 yılları arsında hazırlanan lisansüstü çalışmaları; 
türü, yılı, enstitüsü, hedef kitlesi, üniversitesi ve konusuna göre ele almıştır. Coşkun, Özçakmak 
ve Balcı (2012), yılında yaptıkları çalışmada 1981–2010 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında 
yapılan lisansüstü tezleri; üniversitesi, enstitüsü, türü, hedef kitlesi gibi kriterlere göre kategorize 
ederek bir bütün olarak değerlendirmişlerdir. Boyacı ve Demirkol (2018) yılında yaptığı 
çalışmalarında Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerini özet, başlık, konu ve künyeleri 
yönünden ele alıp alana yönelik tespitler ortaya koymuşlardır. Söz konusu çalışmalar 
incelendiğinde ve literatür tarandığında Türkçe eğitimi alanında benzer çalışmaların olduğu 
görülmektedir. Alanda yapılan bu doğrultuda çalışmalar Türkçe eğitimi alanında araştırma 
yapacak olan kişilere bir yol gösterici niteliğinde olacaktır.  Türkçe eğitimi alanında yapılan 
çalışmalarda ekseriyetle danışman bilgileri, tezlerin veya makalelerin yayım yılı, sayfa sayısı, 
konusu, kaynak sayısı, hipotez sayısı, üniversiteleri özet ve anahtar kelimelerine dair bilgiler, 
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araştırma yöntemleri, enstitüleri, veri toplama araçları ve hedef kitlesi gibi alt özelliklerine dair 
değerlendirmeler yapılmıştır. Bununla beraber alanyazın incelenip literatür tarandığında farklı 
programlardaki Türkçe eğitimi ile ilgili tezlerin ‘’tezin künyesi, tezin türü, tezin alanı, tezin konusu, 
tezin yöntemi, veri toplama araçları, örneklemi, veri analiz yöntemi’’ gibi verileri ele almış olan 
bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan bu çalışmanın temel hedefi bu doğrultuda oluşmaktadır. 
Yapılan bu çalışmada farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin ‘’tezin künyesi, tezin türü, 
tezin alanı, tezin konusu, tezin yöntemi, veri toplama araçları, örneklemi, veri analiz yöntemi’’ 
verilerinden yola çıkılarak eğilim belirlenmeye çalışılmış, bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 
araştırmanın farklı eğilimi ele alması sebebiyle alana katkı sunacağı düşünülmektedir. 

2. Yöntem 

Bu araştırmanın yöntemi doküman analizi ve tarama yöntemi olarak belirlenmiştir. Geniş 
toplulukların düşüncelerini ve özelliklerini betimlemeyi amaçlayan incelemeler tarama 
araştırmalarıdır.’’ Ne, nerede, hangi sıklıkta, ne zaman, nasıl, hangi düzeyde’’ gibi soruların cevap 
bulması gereken incelemelerde tarama araştırmaları yol gösterici olmaktadır (Wellington, 2006). 
Araştırmaların konusuyla alakalı hâlihazırda olan bir durumu fotoğraf çeker gibi betimlemek 
tarama araştırmalarının amaçlarındandır. Bu doğrultuda bu amaç doğrultusunda tarama 
araştırmalarında geniş yelpazeden araştıran tarafından ele alınan cevap seçeneklerinden 
yararlanılarak bilgi elde edilir (Frankel & Wallen, 2006). Doküman incelemesi yöntemi 
incelenmesi hedeflenen konular, olgu ve olgular ile alakalı bilgileri içeren yazılı belge ya da 
bilgilerin analiz edilmesini kapsamaktadır. Nitel desenli araştırmalarda bu yöntem (doküman 
analizi) tek başına kullanılan bir veri elde etme yöntemi olacağı gibi farklı türde veri elde etme 
yöntemleriyle beraber de kullanılabilir (Forster, 1995). 

2.1. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmanın kapsamında taranarak incelemeye alınan tezlerden ‘’Türkçe eğitimi Yayın 
Sınıflama Formu’’ kullanılarak veriler toplanmış ve bu form ile elde edilen veriler analiz edilmiştir. 
Formu geliştiren kişiye e posta yoluyla mesaj atılmış ve kişinin izin vermesinden sonra form bu 
tez için kullanılmaya başlanmıştır. İzin alındıktan sonra araştırmacı ve tez danışmanı tarafından 
20 tez üzerinden değerlendirmeler yapılarak form üzerinde eklemeler ve çıkarmalar (izin 
dahilindedir) yapılmış ve üç uzman görüşüne tabii tutularak forma son hâli verilmiştir. 

2.2. Çalışma Materyali 

Yapılan bu çalışmada Türkçe eğitimi ile ilgili tezleri barındırdığı düşünülen farklı 
programlardaki (bilim dalı) Türkçe eğitimi ile ilgili tezler taranmış ve bu tezlerin betimsel 
özellikleri derinlemesine incelemeye alınmıştır. Çalışmanın veri setini YÖK Tez Merkezi “Detaylı 
Arama” bölümünde dokuz farklı programın Bilim Dalında listelenen tezler oluşturmaktadır. Bazı 
programlarda aynısı olan başka programların verileri ile birleştirilerek değerlendirmeye 
alınmıştır. 

2.3. Verilerin Analizi 

Bu araştırmanın verilerini analiz etmek için betimsel analiz ve içerik analizi tekniği birlikte 
kullanılmıştır. İnsanın hareketlerini ve tabiatını belirleme üzerinde doğrudan olmayan yollarla 
analiz yapmaya yarayan bir teknik olarak içerik analizini açıklamak mümkündür. Bu analiz 
özellikle sosyal bilimler alanının sıklıkla tercih ettiği tekniklerden biridir. Bu analiz tekniği, 
kodlamaları belirli kurallara göre belirlenmiş olan bir metnin bazı kelimelerinin daha küçük 
parçalar hâlinde özetlenebildiği sistemli ve tekrar edilebilir bir analiz türü olarak tanımlanabilir. 
Bir iletinin belirli özelliklerinin nesnel ve sistemli bir şekilde bilinmesine yönelik çıkarımlarda 
bulunulan bir teknik olarak fayda sağlar. İçerik analizi tekniği metin ya da metin kümelerinden 
oluşan bir havuzun içindeki belirli sözcüklerin veya kavramların var olduğunu saptamak hedefiyle 
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yapılır. Araştıranlar bu sözcük ve kavramların varlığını ne anlama geldiklerini ve ilişkilerinin ne 
olduğunu belirler ve analizini yaparak metinlerdeki iletiye dair çıkarımlarda bulunurlar 
(Büyüköztürk ve diğerleri, 2020). Belirli ölçütlere bağlı gerçekleştirilen kodlamalar vasıtasıyla 
belli bir metindeki bazı kelimelerin daha küçük içerik kategorileriyle özetinin yapıldığı, sistemli, 
tekrar edilebilir bir teknik olarak görülen içerik analizinde belgenin ve metnin incelenmesi 
gereklidir. Bundan sonra bu veriler kategorilere ayrılır, üst ve alt sınıflandırmalar ortaya konur 
(Sönmez ve Alacapınar, 2011). İçerik analizi sadece metinlerin üzerinde kullanmaya yarayan bir 
teknik değildir. Talebelerin çizdiği resimleri gibi görsel materyallerin, televizyondaki 
programların, çekimlerinin araştırılmasında da kullanılmaktadır. Metin denilince akla sadece 
mektuplar, kitaplar, kitapların bölümleri, tarihi belgeler ya da gazeteler gelmemelidir. Yapılan 
görüşmeler münazaralar, söyleşiler, konuşmalar ve tiyatro gösterileri bu tekniği kullanarak 
incelemeleri yapılabilir. Bu analiz kişilerin, takımların, kurum ve kuruluşların ilgilerinin 
saptanmasında ve tanımının yapılmasında kullanımda kolaylık sağlayan bir analiz tekniğidir. 
Dahası içerik analizi tekniği yoluyla insanların ve grupların, neye inandıkları, tutumlarının ne 
olduğu, neye değer verdikleri ve düşüncelerinin ne olduğu ortaya konulabilir (Stemler, 2001). 
İçerik analizin esas amacı elde edilen verilerin açıklamasının yapılabileceği ilişkilere ve 
kavramlara ulaşılmasıdır. Betimsel analizde özeti ve yorumu yapılan veri setleri içerik analizinde 
daha derinlemesine bir işleme tutulur ve betimsel yaklaşımı kullanarak gözden kaçırdığımız 
temalar ve kavramlar bu analizin neticesinde keşfedilir. Betimsel analizde ise toplanan veriler, 
daha öncesinden belirlenen konulara göre özeti ve yorumu yapılır. Elde edilen veriler araştırma 
suallerinin ortaya koyduğu konulara göre düzenlemesi sağlanabileceği gibi gözlem ve görüşme 
sürecinde faydalanan sualler ve boyutlar göz önünde bulundurularak da sunulabilir. Betimsel 
analiz türünde gözlenen ya da görüşmesi yapılan kişilerin fikirlerinin dikkat çekici bir şekilde 
sunmak amacıyla doğrudan yapılan alıntılara oldukça yer verilir. Betimsel analizin amacı 
toplanan veri setlerini düzene sokulup yorumu yapılmış bir şekilde okuyuculara sunmaktır. Bu 
hedefle toplanan veri setleri öncelikli olarak sistemli ve net bir şekilde betimlenir. Daha sonra bu 
betimlemelerin açıklanması ve çıkarımları yapılır, sebep-sonuç ilişkileri irdelenir ve bazı 
neticelere varılır (Yıldırım ve Şimşek, 2020). Bu yöntemle gazete, kitap, roman, rapor, tarihsel 
doküman, dergi ve mektup gibi hemen hemen bilumum iletişim araçlarını analiz edebilme imkânı 
vardır. Ekiplerin, bireylerin, kurumların ilgilerinin tanımlanmasında ve belirlenmesinde kullanılan 
bir tekniktir (Stemler, 2001; Cohen, Manion ve Morrison, 1994). Çalık ve Sözbilir (2014), betimsel 
analiz; belirli bir tema üzerinde yapılan incelemelerin ele alınıp eğiliminin ve araştırma 
neticelerini tanımlayıcı bir şekilde değerlendirilmesini kapsayan sistemli çalışmalardır. 

3. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmadan elde edilen nitel ve nicel verilerden elde edilen 
bulgular tablolar ve şekiller hâlinde sunulmuştur. 

Tablo 1  
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Danışman Eğilimi 

Bilim Dalları Dr.Öğr. Üyesi Doç.Dr. Prof.Dr. 

Okul Öncesi Bilim Dalı F: 16   %:34.78 F: 18   %:39.13 F:12   %:26.08 
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı F:127  %:43.05 F:105  %:35.56 F:63   %:21.35 
Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı F: 46   %: 27.38 F:64   %:38.09 F:58   %:34.52 
Türk Dili Bilim Dalı F: 50   %: 20.74 F: 51   %:21.16 F:140  %:58.09 
Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı F: 16   %: 27.58 F: 7    %:12.06 F:35   %:60.34 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim Dalı F: 29   %: 32.95 F: 19   %:21.59 F:40   %:45.45 
Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı F:101  %:34.82 F:110  %: 37.93 F: 79  %: 27.24 
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi 
Bilim Dalı 

F:0    %:0 F:2     %: 28.57 F:5    %:71.42 

Eski Türk Dili Bilim Dalı F:2       %:5 F: 1     %: 25 F: 1   %:25  
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Tablo 1 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin eğilimi görülmektedir. 
Buna göre okul öncesi bilim dalında tezlere en fazla danışmanlık yapan Doçent Doktor, ikinci 
olarak Doktor Öğretim Üyesi ve son olarak da Profesör Doktor unvanına sahip akademisyenler 
olmuştur. Sınıf eğitimi bilim dalında tezlere en fazla danışmanlık yapan Doktor Öğretim Üyesi, 
ikinci olarak Doçent Doktor ve son olarak da Profesör Doktor unvanına sahip akademisyenler 
olmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Bilim Dalındaki tezlere en fazla danışmanlık yapan 
Doçent Doktor, ikinci olarak Profesör Doktor ve son olarak da Doktor Öğretim Üyesi unvanına 
sahip akademisyenler olmuştur. Türk Dili Bilim Dalındaki tezlere en fazla danışmanlık yapan 
Profesör Doktor, ikinci olarak Doçent Doktor ve son olarak da Doktor Öğretim Üyesi unvanına 
sahip akademisyenler olmuştur. Türk dili ve edebiyatı bilim dalındaki tezlere en fazla danışmanlık 
yapan Profesör Doktor, ikinci olarak Doktor Öğretim Üyesi ve son olarak da Doçent Doktor 
unvanına sahip akademisyenler olmuştur. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bilim dalındaki 
tezlere en fazla danışmanlık yapan Profesör Doktor, ikinci olarak Doktor Öğretim Üyesi ve son 
olarak da Doçent Doktor unvanına sahip akademisyenler olmuştur. Türkçe öğretmenliği bilim 
dalındaki tezlere en fazla danışmanlık yapan Doçent Doktor, ikinci olarak Doktor Öğretim Üyesi 
ve son olarak da Profesör Doktor unvanına sahip akademisyenler olmuştur. Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Bili Dalındaki tezlere en fazla danışmanlık yapan Profesör Doktor 
ikinci olarak Doçent Doktor unvanına sahip akademisyenler olmuştur. Eski Türk dili bilim 
dalındaki tezlere en fazla danışmanlık yapan Doktor Öğretim Üyesi, ikinci olarak Doçent Doktor 
ve Profesör Doktor unvanına sahip akademisyenler olmuştur. 

Tablo 2  
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Yıllara Göre Eğilimi 

Bilim Dalları 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Okul Öncesi 
Bilim Dalı 

F:5 F:4 F:7 F:4 F:6 F:3 F:3 F:2 F:4 F:3 F:5 

Sınıf Eğitimi 
Bilim Dalı 

F:17 F:9 F:9 F:16 F:10 F:5 F:21 F:28 F:83 F:35 F:13 

Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi Bilim 
Dalı 

F:5 F:5 F:6 F:10 F:16 F:9 F:19 F:21 F:43 F:20 F:14 

Türk Dili Bilim Dalı F:10 F:3 F:8 F:6 F:6 F:33 F:16 F:24 F:58 F:23 F:10 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Bilim Dalı 

F:1 F:1 F:2 F:2 F:3 F:4 F:6 F:6 F:14 F:2 F:14 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Bilim 
Dalı 

F:10 F:6 F:3 F:5 F:4 F:5 F:3 F:6 F:9 F:3 F:3 

Türkçe Öğretmenliği 
Bilim Dalı 

F:34 F:24 F:16 F:27 F:25 F:20 F:32 F:31 F:31 F:11 F:16 

Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına 
Türkçenin Öğretimi 
Bilim Dalı 

F:0 F:0 F:0 F:0 F:0 F:0 F:0 F:00 F:1 F:0 F:6 

Eski Türk Dili Bilim 
Dalı 

2009 
F:1 

2010 
F:1 

F:0 F:0 F:1 F:0 F:0 F:1 F:0 F:0 F:0 

Tablo 2 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin yıllara göre eğilimi 
görülmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalındaki hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri sırasıyla 
en fazla 2013, 2015, 2011 ve 2021 yıllarında yapıldığı görülmektedir. Sınıf eğitimi bilim dalındaki 
hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri sırasıyla en fazla 2019, 2020, 2018 ve 2017 yıllarında yapıldığı 
görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bilim dalındaki hazırlanan Türkçe eğitimi 
tezleri sırasıyla en fazla 2019, 2018, 2020 ve 2017 yıllarında yapıldığı görülmektedir. Türk Dili 
Bilim Dalındaki hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri sırasıyla en fazla 2019, 2018, 2020 ve 2017 
yıllarında yapıldığı görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı bilim dalındaki hazırlanan Türkçe eğitimi 
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tezleri sırasıyla en fazla 2019, 2021, 2017 ve 2018 yıllarında yapıldığı görülmektedir. Türk dili ve 
edebiyatı öğretmenliği bilim dalındaki hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri sırasıyla en fazla 2011, 
2019,2012 ve 2018 yıllarında yapıldığı görülmektedir. Türkçe öğretmenliği bilim dalındaki 
hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri sırasıyla en fazla 2011, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yapıldığı 
görülmektedir. Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi bilim dalındaki hazırlanan 
Türkçe eğitimi tezleri sırasıyla en fazla 2021 ve 2019 yıllarında yapıldığı görülmektedir. Eski Türk 
dili bilim dalındaki hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri sırasıyla en fazla 2009, 2010, 2015 ve 2018 
yıllarında yapıldığı görülmektedir. 

Tablo 3 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Sayfa Sayılarına Göre Eğilimi 

Bilim Dalları 0-
100 

101- 
150 

151-
200 

201-
250 

251-
300 

301-
350 

351-
400 

400-
1000 

1000+ 

Okul Öncesi Bilim Dalı F:9 F:16 F:10 F:0 F:4 F:4 F:3 F:0 F:0 

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı F:40 F:123 F:60 F:36 F:8 F:11 F:4 F:7 F:0 

Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Bilim Dalı 

F:22 F:58 F:32 F:19 F:10 F:10 F:9 F:9 F:0 

Türk Dili ve Edebiyatı Bilim 
Dalı 

F:2 F:9 F:4 F:6 F:6 F:8 F:5 F:15 F:3 

Türkçe Öğretmenliği Bilim 
Dalı 

F:24 F:62 F:28 F:18 F:27 F:23 F:40 F:29 F:0 

Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına Türkçenin 
Öğretimi Bilim Dalı 

F:3 F:0 F:3 F:0 F:1 F:00 F: F:0 F:0 

Eski Türk Dili Bilim Dalı F: F: F: F: F:1 F:2 F:0 F:3 F:0 

Türk Dili Bilim Dalı 0-
250 
F:89 

251-
500 
F:87 

501-
750 
F:16 

751-
1000 
F:28 

1001-
1250 
F:18 

1251-
1500 
F:1 

1751-
2000 
F:1 

2000+ 
           
F:1   

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Bilim Dalı 

0-
100 
F:8 

101-
150 
F:15 

151-
200 
F:9 

201-
250 
F:10 

251-
300 
F:11 

301-
350 
F:9 

351-
400 
F:8 

400-
499 
F:9 

500-
599 
F:4 

1000 
ve 
üstü 
F:5 

Tablo 3 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin sayfa sayılarına göre 
eğilimi görülmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin 
sayfa sayıları sırasıyla en fazla 101-150, 151-200 ve 0-100 sayfa aralığında olduğu görülmektedir. 
Sınıf Eğitimi Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin sayfa sayıları sırasıyla en fazla 101-
150, 151-200 ve 0-100 sayfa aralığında olduğu görülmektedir. Yabancı Dil Olarak Türkçe eğitimi 
Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin sayfa sayıları sırasıyla en fazla 101-150, 151-
200 ve 0-100 sayfa aralığında olduğu görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı bilim dalında 
hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin sayfa sayıları sırasıyla en fazla 400-1000, 101-150 ve 301-350 
sayfa aralığında olduğu görülmektedir. Türkçe öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe 
eğitimi tezlerinin sayfa sayıları sırasıyla en fazla 351-400, 101-150 ve 400-1000 sayfa aralığında 
olduğu görülmektedir. Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi bilim dalında 
hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin sayfa sayıları sırasıyla en fazla 0-100, 151-200 ve 251-300 
sayfa aralığında olduğu görülmektedir. Eski Türk dili bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi 
tezlerinin sayfa sayıları sırasıyla en fazla 400-1000, 301-350 ve 251-300 sayfa aralığında olduğu 
görülmektedir. Türk Dili Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin sayfa sayıları sırasıyla 
en fazla 0-250, 251-500 ve 751-1000 sayfa aralığında olduğu görülmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Dili Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin sayfa sayıları sırasıyla en fazla 
101-150, 251-300 ve 201-250 sayfa aralığında olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Türüne Göre Eğilimi 

Bilim Dalları     Yüksek lisans           Doktora 

Okul öncesi Bilim Dalı F: 33          %: 67 F:13            %:33 
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı F: 232         %: 79 F: 63           %: 21 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim 
Dalı 

F: 136         %: 81 F: 32           %: 19 

Türk Dili Bilim Dalı F: 184         %: 76 F: 57           %: 24 
Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı F: 44          %: 76 F: 14           %: 24 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim 
Dalı 

F: 58          %: 66 F: 30           %: 34 

Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı F: 225         %: 78 F: 65           %: 22 
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına 
Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı 

F: 7          %: 100 F: 0             %: 0 

Eski Türk Dili Bilim Dalı F: 1           %: 25 F: 3            %: 75 

Tablo 4 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin türüne göre eğilimi 
görülmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin en 
fazla %67 yüksek lisans ve %33 doktora türünde hazırlandığı görülmektedir. Sınıf eğitimi bilim 
dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin en fazla %79 yüksek lisans ve %21 doktora türünde 
hazırlandığı görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Bilim Dalında hazırlanan Türkçe 
eğitimi tezlerinin en fazla %81 yüksek lisans ve %19 doktora türünde hazırlandığı görülmektedir. 
Türk Dili Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin en fazla %76 yüksek lisans ve %24 
doktora türünde hazırlandığı görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı bilim dalında hazırlanan 
Türkçe eğitimi tezlerinin en fazla %76 yüksek lisans ve %24 doktora türünde hazırlandığı 
görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi 
tezlerinin en fazla %66 yüksek lisans ve %34 doktora türünde hazırlandığı görülmektedir. Türkçe 
öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin en fazla %78 yüksek lisans ve %22 
doktora türünde hazırlandığı görülmektedir. Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi 
bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin en fazla %100 yüksek lisans türünde 
hazırlandığı görülmektedir. Eski Türk dili bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin en 
fazla %25 yüksek lisans ve %75 doktora türünde hazırlandığı görülmektedir.  

Tablo 5 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Kaynak Sayısına Göre Eğilimi 

Bilim Dalları 0-
100 

101-
150 

151-200 201-
250 

251-300 301-
350 

351-
400 

400 
üstü 

Okul Öncesi Bilim Dalı F: 8  F: 16 F: 9 F: 6 F: 3 F: 4 F:0 F: 0 
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı F:105 F: 72 F: 39 F: 17 F:15 F: 10 F:12 F: 15 
Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi Bilim 
Dalı 

F: 91 F: 28 F: 14 F: 8 F: 6 F: 10 F: 11 F: 0 

Türk Dili Bilim Dalı F: 29 F: 37 F: 45 F: 31 F:28 F: 24 F: 26 F: 21 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Bilim Dalı 

F: 41 F: 5 F: 5 F: 4 F: 2 F: 1 F: 0 F: 0 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Bilim Dalı 

F: 40 F: 13 F: 10 F: 11 F: 6 F: 6 F: 2 F: 2 

Türkçe Öğretmenliği 
Bilim Dalı 

F:140 F: 65 F: 33 F: 21 F: 6 F: 13 F: 6 F: 4 

Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına Türkçenin 
Öğretimi Bilim Dalı 

F: 5 F: 2 F: 0 F: 0 F: 0 F: 0 F: 0 F: 0 

Eski Türk Dili Bilim Dalı F: 1 F: 0 F: 1 F: 0 F: 0 F: 1 F: 0 F: 1 

Tablo 5 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin kaynak sayısına göre 
eğilimi görülmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinde 
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kullanılan kaynak sayıları sırasıyla en fazla 101-150, 151-200 ve 0-100 kaynak aralığında olduğu 
görülmektedir. Sınıf eğitimi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinde kullanılan kaynak 
sayıları sırasıyla en fazla 0-100, 101-150 ve 151-200 kaynak aralığında olduğu görülmektedir. 
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinde kullanılan 
kaynak sayıları sırasıyla en fazla 0-100, 101-150 ve 151-200kaynak aralığında olduğu 
görülmektedir. Türk dili bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinde kullanılan kaynak 
sayıları sırasıyla en fazla 151-200, 101-150 ve 201-250 kaynak aralığında olduğu görülmektedir. 
Türk dili ve edebiyatı bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinde kullanılan kaynak sayıları 
sırasıyla en fazla 0-100, 101-150 ve 151-200 kaynak aralığında olduğu görülmektedir. Türk dili ve 
edebiyatı öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinde kullanılan kaynak 
sayıları sırasıyla en fazla 0-100, 101-150 ve 201-250 kaynak aralığında olduğu görülmektedir. 
Türkçe öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinde kullanılan kaynak sayıları 
sırasıyla en fazla 0-100, 101-150 ve 151-200 aralığında kaynak olduğu görülmektedir. Yurt 
dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinde 
kullanılan kaynak sayıları sırasıyla en fazla 0-100 ve 101-150 kaynak aralığında olduğu 
görülmektedir. Eski Türk dili bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinde kullanılan kaynak 
sayıları sırasıyla en fazla 0-100, 151-200, 301-350 ve 400 üstü kaynak aralığında olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 6 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Hipotez Sayısına Göre Eğilimi 

Bilim Dalları 0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 15 üstü 

Okul Öncesi Bilim Dalı F:9 F:18 F:7 F:5 F:4 F:3 
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı F:78 F:97 F:61 F:22 F:17 F:9 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı F:55 F:50 F:21 F:18 F:15 F:9 
Türk Dili Bilim Dalı F:95 F:79 F:36 F:18 F:9 F:4 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim Dalı F:35 F:15 F:14 F:13 F:6 F:5 
Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı F:98 F:78 F:49 F:20 F:9 F:11 
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin 
Öğretimi Bilim Dalı 

F:2 F:2 F:1 F:0 F:0 F:0 

Tablo 6 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin hipotez sayısına göre 
eğilimi görülmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin 
hipotez sayısı sırasıyla en fazla 4-6, 0-3 ve 7-9 hipotez aralığındadır. Sınıf eğitimi bilim dalında 
hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin hipotez sayısı sırasıyla en fazla 4-6, 0-3 ve 7-9 hipotez 
aralığındadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi 
tezlerinin hipotez sayısı sırasıyla en fazla 0-3, 4-6 ve 7-9 hipotez aralığındadır. Türk dili bilim 
dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin hipotez sayısı sırasıyla en fazla 0-3, 4-6 ve 7-9 hipotez 
aralığındadır. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi 
tezlerinin hipotez sayısı sırasıyla en fazla 0-3, 4-6 ve 7-9 hipotez aralığındadır. Türkçe 
Öğretmenliği Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin hipotez sayısı sırasıyla en fazla 0-
3, 4-6 ve 7-9 hipotez aralığındadır. Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi bilim 
dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezlerinin hipotez sayısı sırasıyla en fazla 0-3, 4-6 ve 7-9 hipotez 
aralığındadır.  
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Tablo 7 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Üniversitelere Göre Eğilimi 

Bilim Dalları 1. 2. 3. 4. 

Okul Öncesi 
Bilim Dalı 

Gazi Üniversitesi  
F: 10 %:20.83 

Pamukkale 
Üniversitesi 
F:10 %:20.83 

Hacettepe 
Üniversitesi  
F:9 %:18.75 

Dumlupınar 
Üniversitesi  
F:3  %:6.25 

Sınıf Eğitimi 
Bilim Dalı 

Gazi Üniversitesi 
F:34  %:11.64 

Uşak Üniversitesi  
F:15  %:5.15 

Marmara 
Üniversitesi 
F:15   %:5.15 

N. Erbakan 
Üniversitesi 
F:13   %:4.45 

Yabancı Dil 
Olarak Türkçe 
Öğretimi Bilim 
Dalı 

Hacettepe 
Üniversitesi F:35 
%:20.83 

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
F:28    %:16.16 

9 Eylül Üniversitesi 
F:24   %:14.28 

H. Bektaş Veli 
Üniversitesi 
F:17  %:10.11 

Türk Dili Bilim 
Dalı 

Sakarya Üniversitesi 
F:32   %:13.27 

İstanbul Üniversitesi 
F:19    %:7.88 

Marmara 
Üniversitesi 
F:15  %:6.22 

Gazi Üniversitesi 
F:14  %:5.80 

Türk Dili ve 
Edebiyatı Bilim 
Dalı 

İstanbul Kültür 
Üniversitesi 
F:10  %:16.39 

Kocaeli Üniversitesi 
F:10  %:16.39 

İstanbul Aydın 
Üniversitesi 
F:6   %:9.83 

Beykent 
Üniversitesi 
F:4   %:6.55 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 
Öğretmenliği 
Bilim Dalı 

Gazi Üniversitesi 
F:15    %:17.04 

9 Eylül Üniversitesi 
    F:13   %:14.77 

Atatürk Üniversitesi 
    F:12   %:13.63 

Marmara 
Üniversitesi F:12  
%:13.63 

Türkçe 
Öğretmenliği 
Bilim Dalı 

9 Eylül Üniversitesi 
F:79  %:27.43 

Marmara 
Üniversitesi 
F:45   %:15.62 

Gazi Üniversitesi 
F:36   %:12.5 

   İnönü Üniversitesi 
    F:26    %:9.02 
 

Yurt Dışındaki 
Türk 
Çocuklarına 
Türkçenin 
Öğretimi Bilim 
Dalı 

Gazi Üniversitesi 
F:2   %:33.33 

Hacettepe 
Üniversitesi 
F:2   %:33.33 

Akdeniz Üniversitesi 
F:1   %:16.66 

Sakarya Üniversitesi 
F:1   %:16.66 

Eski Türk Dili 
Bilim Dalı 

Fırat Üniversitesi 
F:4   %:100 

F:0   %:0 F:0   %:0 F: 0   %:0 

Tablo 7 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin üniversitelere göre 
eğilimi görülmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan tezler sırasıyla en fazla Gazi, 
Pamukkale ve Hacettepe, Dumlupınar Üniversitelerinde hazırlandığı görülmektedir. Sınıf eğitimi 
bilim dalında hazırlanan tezler sırasıyla en fazla Gazi, Uşak, Marmara ve N. Erbakan 
Üniversitelerinde hazırlandığı görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Bilim Dalında 
hazırlanan tezler sırasıyla en fazla Hacettepe, Çanakkale, 9 Eylül ve H. Bektaş Veli 
Üniversitelerinde hazırlandığı görülmektedir. Türk dili bilim dalında hazırlanan tezler sırasıyla en 
fazla Sakarya, İstanbul, Marmara ve Gazi Üniversitelerinde hazırlandığı görülmektedir. Türk dili 
ve edebiyatı bilim dalında hazırlanan tezler sırasıyla en fazla İstanbul Kültür, Kocaeli, İstanbul 
Aydın ve Beykent Üniversitelerinde hazırlandığı görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı 
öğretmenliği bilim dalında hazırlanan tezler sırasıyla en fazla Gazi, 9 Eylül, Atatürk ve Marmara 
Üniversitelerinde hazırlandığı görülmektedir. Türkçe öğretmenliği bilim dalında hazırlanan tezler 
sırasıyla en fazla 9 Eylül, Marmara, Gazi ve İnönü Üniversitelerinde hazırlandığı görülmektedir. 
Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi bilim dalında hazırlanan tezler sırasıyla en 
fazla Gazi, Hacettepe, Akdeniz ve Sakarya Üniversitelerinde hazırlandığı görülmektedir. Eski Türk 
dili bilim dalında hazırlanan tezler en fazla Fırat Üniversitesinde hazırlandığı görülmektedir.  
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Tablo 8 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Enstitülere Göre Eğilimi 

Bilim Dalları Eğitim Bilimleri Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim Türkiyat 
Araştırmaları 

Okul Öncesi Bilim Dalı F:29     %:63 F:10     %:22 F:7     %:15 F:0    %:0 
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı F:177    %:61 F:96     %:33 F:18     %:6 F:0    %:0 
Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Bilim Dalı 

F:82   %:49 F:45     %:27 F:6     %:3 F:35   %:21 

Türk Dili Bilim Dalı F:0     %:0 F:166     %:69 F:10     %:4 F:65    %:27 
Türk Dili ve Edebiyatı Bilim 
Dalı 

F:0     %:0 F:47     %:81 F:11     %:19 F:0     %:0 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Bilim Dalı 

F:59     %:67 F:29     %:33 F:0     %:0 F:0     %:0 

Türkçe Öğretmenliği Bilim 
Dalı 

F:229  %:90 F:22    %:9 F:0     %:0 F:4     %:1 

Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına Türkçenin 
Öğretimi Bilim Dalı 

F:7     %:100 F:0     %:0 F:0     %:0 F:0     %:0 

Eski Türk Dili Bilim Dalı F:0     %:0 F:4    %:100 F:0     %:0 F:0     %:0 

Tablo 8 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin enstitülere göre 
eğilimi görülmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan tezler enstitülerine göre 
sırasıyla en fazla %63 Eğitim Bilimleri, %22 Sosyal Bilimler ve %15 Lisansüstü Eğitim 
enstitülerinde hazırlandığı görülmektedir. Sınıf eğitimi bilim dalında hazırlanan tezler 
enstitülerine göre sırasıyla en fazla %61 Eğitim Bilimleri, %33 Sosyal Bilimler ve %6 Lisansüstü 
Eğitim enstitülerinde hazırlandığı görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Bilim Dalında 
hazırlanan tezler enstitülerine göre sırasıyla en fazla %49 Eğitim Bilimleri, %27 Sosyal 
Bilimler, %21 Türkiyat Araştırmaları ve %3 Lisansüstü Eğitim enstitülerinde hazırlandığı 
görülmektedir. Türk dili bilim dalında hazırlanan tezler enstitülerine göre sırasıyla en fazla %69 
Sosyal Bilimler, %27 Türkiyat Araştırmaları ve %4 Lisansüstü Eğitim enstitülerinde hazırlandığı 
görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı bilim dalında hazırlanan tezler enstitülerine göre sırasıyla 
en fazla %81 Sosyal Bilimler ve %19 Lisansüstü Eğitim enstitülerinde hazırlandığı görülmektedir. 
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bilim dalında hazırlanan tezler enstitülerine göre sırasıyla en 
fazla %67 Eğitim Bilimleri ve %33 Sosyal Bilimler enstitülerinde hazırlandığı görülmektedir. 
Türkçe öğretmenliği bilim dalında hazırlanan tezler enstitülerine göre sırasıyla en fazla %90 
Eğitim Bilimleri, %9 Sosyal Bilimler ve %1 Türkiyat Araştırmaları enstitülerinde hazırlandığı 
görülmektedir. Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi bilim dalında hazırlanan tezler 
enstitülerine göre en fazla %100 Eğitim Bilimleri Enstitüsünde hazırlandığı görülmektedir. Eski 
Türk dili bilim dalında hazırlanan tezler enstitüsüne göre en fazla %100 Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde hazırlandığı görülmektedir. 

Tablo 9 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Araştırma Türüne Göre Eğilimi 

Bilim Dalları Betimsel 
araştırma 

Deneysel 
araştırma 

Eylem 
araştırması 

Değerlendirme 
Çalışmaları 

Alanyazın 

Okul Öncesi Bilim Dalı F:16 F:22 F:8 F:0 F:0 

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı F:155 F:89 F:23 F:11 F:6 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
Bilim Dalı 

F:106 F:27 F:21 F:14 F:0 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Bilim Dalı 

F:53 F:16 F:14 F:5 F:0 

Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı F:212 F:55 F:15 F:3 F:1 

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına 
Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı 

F:6 F:0 F:0 F:0 F:1 
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Tablo 9 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin araştırma türüne göre 
eğilimi görülmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri 
araştırma türüne göre sırasıyla en fazla deneysel, betimsel ve eylem araştırması türünde 
hazırlandığı görülmektedir. Sınıf eğitimi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri araştırma 
türüne göre sırasıyla en fazla betimsel, deneysel ve eylem araştırması türünde hazırlandığı 
görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri 
araştırma türüne göre sırasıyla en fazla betimsel, deneysel ve eylem araştırması türünde 
hazırlandığı görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe 
eğitimi tezleri araştırma türüne göre sırasıyla en fazla betimsel, deneysel ve eylem araştırması 
türünde hazırlandığı görülmektedir. Türkçe öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi 
tezleri araştırma türüne göre sırasıyla en fazla betimsel, deneysel ve eylem araştırması türünde 
hazırlandığı görülmektedir. Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi bilim dalında 
hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri araştırma türüne göre sırasıyla en fazla betimsel araştırma ve 
alanyazın araştırması türünde hazırlandığı görülmektedir. 

Tablo 10  
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Alanına Göre Eğilimi 

Bilim Dalları 

Okul Öncesi 
Bilim Dalı 

Okuma 
Becerileri 
F:13 %:28.26 

Erken  
Okuryazarlık 
F:9 %:19.56 

Dil Gelişimi 
F:8 %:17.39 

Yazma Becerileri 
  F:7 %:15.21 

Sınıf Eğitimi 
Bilim Dalı 

Okuma Becerileri 
F:124 %:41.89 

Yazma Becerileri 
F:55 %:18.58 

Dilbilgisi 
F:29  %:9.79 

Dinleme Becerileri 
F:14   %:4.72 

Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Bilim Dalı 

Yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi 
F:110   %:62.5 

Konuşma Becerileri 
F:16  %:9.09 

Yazma Becerileri 
F:15 %:8.52 

Dilbilgisi 
F:11 %:6.25 

Türk Dili Bilim Dalı Dilbilgisi 
F:98  %:37.26 

Söz Varlığı 
F:65  %:24.71 

Dil İncelemeleri 
F:34  %:12.92 

Sözlük 
F:32  %:12.16 

Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Dilbilgisi 
F:20  %:34.48 

Söz Varlığı 
F:14  %:24.13 

Sözlük 
F:14  %:24.13 

Dil İncelemeleri 
F:7      %:12.06 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Bilim Dalı 

Dilbilgisi 
F:32   %:36.36 

Söz Varlığı 
F:14  %:15.90 

Yazma Becerileri 
F:10  %:11.36 

Okuma Becerileri 
 F:9    %:10.22 

Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı Okuma Becerileri 
F:40   %:13.88 

Yazma Becerileri 
F:39  %:13.54 

Yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi 
 F:34  %:11.80 

Dilbilgisi 
F:32  %:11.11 

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına 
Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı 

Türkçe Öğretimi 
F:6   %:85.71 

Değerler Eğitimi 
F:1   %:14.28 

 

Eski Türk Dili Bilim Dalı Dilbilgisi 
F:3   %:75 

Söz Varlığı 
F: 1   %:25 

  

Tablo 10 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin alanına göre eğilimi 
görülmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan tezler hazırlandığı alana göre 
değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Okuma Becerileri, Erken Okuryazarlık, Dil Gelişimi ve 
Yazma Becerileri’’ alanında yapıldığı görülmektedir. Sınıf eğitimi bilim dalında hazırlanan tezler 
hazırlandığı alana göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Okuma Becerileri, Yazma 
Becerileri, Dilbilgisi ve Dinleme Becerileri’’ alanında yapıldığı görülmektedir. Yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi Bilim Dalında hazırlanan tezler hazırlandığı alana göre değerlendirildiğinde 
sırasıyla en fazla ‘Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Konuşma Becerileri, Yazma Becerileri ve 
Dilbilgisi’’ alanında yapıldığı görülmektedir. Türk dili bilim dalında hazırlanan tezler hazırlandığı 
alana göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘Dilbilgisi, Söz Varlığı, Dil İncelemeleri ve Sözlük’’ 
alanında yapıldığı görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı bilim dalında hazırlanan tezler 
hazırlandığı alana göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘Dilbilgisi, Söz Varlığı, Sözlük ve Dil 
İncelemeleri’’ alanında yapıldığı görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bilim dalında 
hazırlanan tezler hazırlandığı alana göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘Dilbilgisi, Söz 
Varlığı, Yazma Becerileri ve Okuma Becerileri’’ alanında yapıldığı görülmektedir. Türkçe 
öğretmenliği bilim dalında hazırlanan tezler hazırlandığı alana göre değerlendirildiğinde sırasıyla 
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en fazla ‘’Okuma Becerileri, Yazma Becerileri, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve Dilbilgisi’’ 
alanında yapıldığı görülmektedir. Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi bilim 
dalında hazırlanan tezler hazırlandığı alana göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘Türkçe 
Öğretimi ve Değerler Eğitimi’’ alanında yapıldığı görülmektedir. Eski Türk dili bilim dalında 
hazırlanan tezler hazırlandığı alana göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Dilbilgisi ve Söz 
Varlığı’’ alanında yapıldığı görülmektedir.  

Tablo 11 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Konusuna Göre Eğilimi 

Bilim Dalları     
Okul Öncesi 
Bilim Dalı 

Tutum/İlgi/Durum 
Belirleme 
F:23    %:50 

   Öğretim 
F:13    %:28.26 

Eğitim-öğretim 
Teknolojileri 
F:6   %:13.04 

Program Müfredat 
Çalışmaları  
 F:2   %:4.34 

Sınıf Eğitimi 
Bilim Dalı 

Tutum/İlgi/Durum 
Belirleme 
F:98    %:31.92 

Öğretim 
F:65    %:21.17 

Ders Kitabı 
İnceleme 
F:54  %:17.58 

Eğitim-öğretim 
Sorunları 
F:19  %:6.18 

Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi Bilim 
Dalı 

Tutum/İlgi/Durum 
Belirleme 
F:60    %:33.33 

 Ders Kitabı 
İnceleme 
F:34    %:18.18 

Eğitim-öğretim 
Teknolojileri 
 F:26 %:14.44 

Öğretim 
 F:23   %:12.77 

Türk Dili Bilim Dalı Tutum/İlgi/Durum 
Belirleme 
F:65    %:26.97 

Öğretim 
F:41    %:17.01 

Ders Kitabı 
İnceleme 
F:39  %:16.18 

Öğrenme 
 F:33   %:13.69 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Bilim 
Dalı 

Tutum/İlgi/Durum 
Belirleme 
F:29    %:31.86 

Öğretim 
F:19    %:20.87 

Ders Kitabı 
İnceleme 
F:10   %:10.98 

Öğrenme 
  F:9   %:9.89 

Türkçe Öğretmenliği 
Bilim Dalı 

Tutum/İlgi/Durum 
Belirleme 
F:129   %:39.81 

Ders Kitabı 
İnceleme 
F:39    %:12.03 

Eğitim-öğretim 
Teknikleri 
F:39  %:12.03 

Kitap İnceleme 
F:38   %:11.72 

Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına Türkçenin 
Öğretimi B.D. 

Tutum/İlgi/Durum 
Belirleme 
F:4 %:36.36 

Ders Kitabı 
İnceleme 
F:4    %:36.36 

Öğretim 
F:2   %:18.18 

Eğitim-öğretim 
Teknolojileri 
F:1 %:9.09 

Eski Türk Dili Bilim Dalı Tutum/İlgi/Durum 
Belirleme 
F:4    %:100 

F: 0   %:0 F: 0   %:0     F: 0   %:0 

Tablo 11 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin konusuna göre 
eğilimi gösterilmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan tezler konusuna göre 
değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’tutum/ilgi/durum belirleme, öğretim, eğitim-öğretim 
teknolojileri ve program müfredat çalışmaları’’ konusunda yapıldığı görülmektedir. Sınıf eğitimi 
bilim dalında hazırlanan tezler konusuna göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla 
‘’tutum/ilgi/durum belirleme, öğretim, ders kitabı inceleme ve eğitim-öğretim sorunları’’ 
konusunda yapıldığı görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Bilim Dalında hazırlanan 
tezler konusuna göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’tutum/ilgi/durum belirleme, ders 
kitabı inceleme, eğitim-öğretim teknolojileri ve öğretim’’ konusunda yapıldığı görülmektedir. 
Türk dili bilim dalında hazırlanan tezler konusuna göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla 
‘’tutum/ilgi/durum belirleme, öğretim, ders kitabı inceleme ve öğrenme’’ konusunda yapıldığı 
görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bilim dalında hazırlanan tezler konusuna göre 
değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’tutum/ilgi/durum belirleme, öğretim, ders kitabı 
inceleme ve öğrenme’’ konusunda yapıldığı görülmektedir. Türkçe öğretmenliği bilim dalında 
hazırlanan tezler konusuna göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’tutum/ilgi/durum 
belirleme, ders kitabı inceleme, eğitim-öğretim teknikleri ve kitap inceleme’’ konusunda 
yapıldığı görülmektedir. Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi bilim dalında 
hazırlanan tezler konusuna göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’tutum/ilgi/durum 
belirleme, ders kitabı inceleme, öğretim ve eğitim-öğretim teknolojileri’’ konusunda yapıldığı 
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görülmektedir. Eski Türk dili bilim dalında hazırlanan tezler konusuna göre değerlendirildiğinde 
en fazla ‘’tutum/ilgi/durum belirleme’’ konusunda yapıldığı görülmektedir.  

Tablo 12 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Yöntemine Göre Eğilimi 

Bilim Dalları 1. 2. 3. 4 

Okul Öncesi 
Bilim Dalı 

Nicel-Yarı Deneysel 
F:8     %:17.39 

Nicel-Korelasyonel 
F:7     %:15.21 

Nicel-
Betimsel 
F:5   %:10.86 

Nitel-Betimsel 
Analiz 
F:4   %:8.69 

Sınıf Eğitimi 
Bilim Dalı 

Nitel Tarama 
F:49  %:15.90 

Nicel-Yarı Deneysel 
F:45   %:14.61 

Doküman 
Analizi 
F:37  %:12.01 

Nitel-Örnek Olay 
F:20   %:6.49 

Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi Bilim 
Dalı 

Doküman Analizi 
F:43   %:25.59 

Nitel Tarama 
F:36  %:21.42 

Nitel-
Betimsel 
Analiz 
F:14   %:8.33 

Nicel-Yarı Deneysel 
F:13   %:7.73 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Bilim Dalı 

Doküman Analizi 
F:28   %:31.11 

Nitel-Örnek Olay 
F:10   %:11.11 

Nitel Tarama 
F:9  %:10 

Nicel-Yarı Deneysel 
F:8   %:8.88 

Türkçe Öğretmenliği 
Bilim Dalı 

Doküman Analizi 
 
F:87   %:27.70 

Nitel Tarama 
 
F:85   %:27.07 

Nicel-Yarı 
Deneysel 
F:45  %:14.33 

Nitel-Betimsel 
Analiz 
F:25   %:7.96 

Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına Türkçenin 
Öğretimi Bilim Dalı 

Nitel-Doküman Analizi 
F:2   %:25 

Nitel-Betimsel Analiz 
F:2  %:25 

Nicel-
Tarama 
F:2   %:25 

Nitel-Durum 
Araştırması 
F:2   %:25 

Eski Türk Dili Bilim Dalı Nitel-Doküman Analizi 
F:3   %:75 

Nitel-Betimsel Analiz 
F:1   %:25 

F:0   %:0 F:0   %:0 

Tablo 12 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin yönteme göre eğilimi 
gösterilmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri 
değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Nicel-Yarı Deneysel, Nicel-Korelasyonel, Nicel-Betimsel ve 
Nitel-Betimsel Analiz’’ yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Sınıf Eğitimi Bilim Dalında 
hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Nitel-Tarama, Nicel-Yarı 
Deneysel, Doküman Analizi ve Nitel-Örnek Olay’’ yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. 
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri 
değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Doküman Analizi, Nitel-Tarama, Nitel-Betimsel Analiz, 
Nicel-Yarı Deneysel’’ yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği 
bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Doküman 
Analizi, Nitel-Örnek Olay, Nitel-Tarama ve Nicel-Yarı Deneysel’’ yöntemlerinin kullanıldığı 
görülmektedir. Türkçe öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri 
değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Doküman Analizi, Nitel-Tarama, Nicel-Yarı Deneysel ve 
Nitel-Betimsel Analiz, yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Yurt dışındaki Türk çocuklarına 
Türkçenin öğretimi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri değerlendirildiğinde sırasıyla 
en fazla ‘’Doküman Analizi, Nitel-Betimsel Analiz, Nicel-Tarama ve Nitel-Durum Araştırması 
yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Eski Türk dili bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi 
tezleri değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Doküman Analizi ve Nitel-Betimsel Analiz’’ 
yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir.  
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Tablo 13 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Veri Toplama Araçlarına Göre Eğilimi 

Bilim Dalları 1. 2. 3. 4. 

Okul Öncesi 
Bilim Dalı 

Alternatif 
Araçlar 
F:19   %:32.20 

Yarı Yapılandırılmış 
F:8     %:13.55 

Diğer 
F:7    %:11.86 

Doküman  
F:6      %:10.16 

Sınıf Eğitimi 
Bilim Dalı 

Yarı 
Yapılandırılmış 
F:69   %:16.82 

Doküman  
F:65 %:15.85 

Alternatif Araçlar 
F:59   %:14.39 

Diğer 
F:42      %:10.24 

Yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi Bilim 
Dalı 

Doküman  
F:56 %:33.33 

Yarı Yapılandırılmış 
F:21      %:12.5 

Anket-Likert 
F:21   %:12.5 

Alternatif Araçlar 
F:14      %:8.33 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Bilim Dalı 

Doküman  
F:34 %:35.05 

Yarı Yapılandırılmış 
F:9      %:9.27 

Tutum/algı/kişilik 
testleri-Likert 
F:7      %:7.21 

Anket-Likert 
F:6      %:6.18 

Türkçe Öğretmenliği 
Bilim Dalı 

Doküman 
F:135  %:30.89 

Tutum/algı/kişilik 
testleri-Likert 
F:56      %:12.81 

Yarı Yapılandırılmış 
F:49     %:11.21 

Alternatif Araçlar 
F:47     %:10.75 

Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına Türkçenin 
Öğretimi B.D. 

Yarı 
Yapılandırılmış 
F:4   %:44.44 

Yapılandırılmamış 
F:2    %:22.22 

Doküman 
F:2   %:22.22 

Tutum/algı/kişilik 
testleri-Likert 
F:1     %:11.11 

Eski Türk Dili Bilim Dalı Doküman 
F:3      %:75 

Yarı Yapılandırılmış 
F:1      %:25 

   

Tablo 13 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin veri toplama 
araçlarına göre eğilimi gösterilmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan Türkçe 
eğitimi tezleri veri toplama araçlarına göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Alternatif 
Araçlar, Yarı Yapılandırılmış Görüşme, Diğer ve Doküman‘’ araçlarıyla verilerin toplandığı 
görülmektedir. Sınıf eğitimi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri veri toplama araçlarına 
göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Yarı Yapılandırılmış Görüşme, Doküman, Alternatif 
Araçlar ve Diğer ‘’ araçlarıyla verilerin toplandığı görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimi Bilim Dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri veri toplama araçlarına göre 
değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’ Doküman, Yarı Yapılandırılmış Görüşme, Anket-Likert ve 
Alternatif Araçlar ‘’ araçlarıyla verilerin toplandığı görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı 
öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri veri toplama araçlarına göre 
değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Doküman, Yarı Yapılandırılmış Görüşme, 
Tutum/algı/kişilik testleri-Likert Anket-Likert‘’ araçlarıyla verilerin toplandığı görülmektedir. 
Türkçe öğretmenliği bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri veri toplama araçlarına göre 
değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Doküman, Tutum/algı/kişilik testleri-Likert, Yarı 
Yapılandırılmış Görüşme ve Alternatif Araçlar ‘’ araçlarıyla verilerin toplandığı görülmektedir. 
Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri 
veri toplama araçlarına göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’Yarı Yapılandırılmış Görüşme, 
Yapılandırılmamış Görüşme, Doküman ve Tutum/algı/kişilik testleri-Likert ‘’ araçlarıyla verilerin 
toplandığı görülmektedir. Eski Türk dili bilim dalında hazırlanan Türkçe eğitimi tezleri veri 
toplama araçlarına göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla ‘’ Doküman ve Yarı Yapılandırılmış 
Görüşme ‘’ araçlarıyla verilerin toplandığı görülmektedir. 



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
54 

 

Tablo 14 
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Örneklem Özelliklerine Göre Eğilimi 

Bilim Dalları             Örneklem Düzeyi          Örneklem Sayısı        Örneklem Seçim Şekli 

Okul Öncesi 
Bilim Dalı 

Okul Öncesi 
F24  %:52.17 

Veliler 
F:8  %:17.39 

Öğretmenler 
F:7  %:15.21 

31-100 
F:17  %:36.95 

11-30 
F:10  %:21.73 

101-300 
F:9  %:19.56 

Amaca Uygun 
F:22  %:47.82 

Rastgele 
F:13  %:28.26 

Kolay 
Ulaşılabilir 
F:8  %:17.39 

Sınıf Eğitimi 
Bilim Dalı 

  İlkokul 
F:164 %:56.74 

Öğretmenler 
F:54  %:18.68 

Diğer 
F:42  %:14.53 

31-100 
F:91  %:31.48 

1-10 
F:55  %:19.03 

11-30 
F:47 %:16.26 

Amaca Uygun 
F:192 %:66.43 

Kolay Ulaşılabilir 
F:41  %:14.18 

Rastgele 
F:40 
%:13.84 

Yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi 
Bilim Dalı 

Yabancı 
Öğrenciler 
F:91  %:54.16 

Lisans (Diğer) 
F:26  %:15.47 

Lisansüstü 
F:14  %:8.33 

1-10 
F:62  %:36.90 

31-100 
F:35  %:20.83 

11-30 
F:31 %:18.45 

Amaca Uygun 
F:99  %:58.92 

Rastgele 
F:32  %:19.04 

Kolay 
Ulaşılabilir 
F:26  %:15.47 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 
Öğretmenliği B.D. 

Ortaöğretim 
F:36  %:40.90 

Diğer 
F:18  %:20.45 

Lisans (Eğitim 
Fakültesi) 
F:11  %:12.5 

1-10 
F:27  %:30.68 

11-30 
F:21  %:23.86 

31-100 
F:19 %:21.59 

Amaca Uygun 
F:28   %:31.81 

Evrenin 
Tamamı 
F:24  %:27.27 

Rastgele 
F:20  %:22.72 

Türkçe 
Öğretmenliği Bilim 
Dalı 

  Diğer 
 F:125 
%:43.40 

Ortaokul 
F:84  %:29.16 

Öğretmenler 
F:26  %:9.02 

1-10 
F:91  %:31.59 

31-100 
F:88 %:30.55 

11-30 
F:47 %:16.31 

Amaca Uygun 
F:194 %:67.36 

Kolay 
Ulaşılabilir 
F:45 %:15.62 
 

Rastgele 
F:41 %:14.23 

Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına 
Türkçenin Öğretimi 
Bilim Dalı 

Yurt Dışındaki Türk Çocukları 
F:7   %:87.5 

Öğretmenler 
F:1  %:12.5 

31-100 
F:3  %:50 

11-30 
F:2   %:25 

1-10 
F:2  %:25 

Amaca Uygun 
F:6   %:85.71 

Evrenin Tamamı 
F:1   %:14.28 

Tablo 14 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin örneklem özelliklerine göre eğilimi gösterilmektedir. Buna göre okul öncesi 
bilim dalında hazırlanan tezler örneklem özelliklerine göre değerlendirildiğinde örneklem düzeyi olarak sırasıyla en fazla ‘’Okul Öncesi, Veliler ve 
Öğretmenler’’ örneklem sayısı olarak sırasıyla en fazla ‘’31-100, 11-30 ve 101-300’’ örneklem seçim şekli olarak ise ‘’Amaca Uygun, Rastgele ve Kolay 
Ulaşılabilir’’ örneklemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Sınıf eğitimi bilim dalında hazırlanan tezler örneklem özelliklerine göre değerlendirildiğinde 
örneklem düzeyi olarak sırasıyla en fazla ‘’İlkokul, Öğretmenler ve Diğer’’ örneklem sayısı olarak sırasıyla en fazla ‘’31-100, 1-10 ve 11-30’’ örneklem 
seçim şekli olarak ise ‘’Amaca Uygun, Kolay Ulaşılabilir ve Rastgele’’ örneklemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Bilim 
Dalında hazırlanan tezler örneklem özelliklerine göre değerlendirildiğinde örneklem düzeyi olarak sırasıyla en fazla ‘’Yabancı Öğrenciler, Lisans (Diğer) 
ve Lisansüstü’’ örneklem sayısı olarak sırasıyla en fazla ‘’1-10, 31-100 ve 11-30’’ örneklem seçim şekli olarak ise ‘’Amaca Uygun, Rastgele ve Kolay 
Ulaşılabilir’’ örneklemlerinin kullanıldığı görülmektedir. 
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Tablo 15  
Farklı Programlardaki Türkçe Eğitimi Tezlerinin Veri Analiz Yöntemine Göre Eğilimi 

Bilim Dalları 1. 2. 3. 4. 

Okul Öncesi 
Bilim Dalı 

T-testi 
F:10    %:15.15 

Kolmogorov-Simirnov 
Testi 
F:10     %:15.15 

Anova/ancova 
F:8    %:12.12 

Frekans/yüzde 
/çizelge 
F:8   %:12.12 

Sınıf Eğitimi 
Bilim Dalı 

Frekans/yüzde 
/çizelge 
 F:109  %:18.38 

İçerik Analizi 
F:91  %:15.34 

T-testi 
F:77     %:12.98 

Anova/ancova 
 
F:58   %:9.78 

Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi 
Bilim Dalı 

İçerik Analizi 
F:80%:29.85 

Frekans/yüzde 
/çizelge 
    F:60  %:22.38 

Betimsel Analiz 
F:28 %:10.44 

T-testi 
F:21 %:7.83 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Bilim Dalı 

İçerik Analizi 
F:38 %:26.95 

Frekans/yüzde 
/çizelge 
   F:24  %:17.02 

T-testi 
F:16 %:11.34 

Anova/ancova 
F:15  %:10.63 

Türkçe 
Öğretmenliği 
Bilim Dalı 

İçerik Analizi 
F:135  %:22.99 

Betimsel Analiz 
F:98   %:16.69 

Frekans/yüzde 
/çizelge 
    F:77   %:13.11 

T-testi 
F:66  %:11.24 

Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına Türkçenin 
Öğretimi Bilim Dalı 

İçerik Analizi 
F:7     %:87.5 

Betimsel Analiz 
F:1      %:12.5 

Tablo 15 incelendiğinde farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin veri analiz 
yöntemlerine göre eğilimi gösterilmektedir. Buna göre okul öncesi bilim dalında hazırlanan tezler 
veri analiz yöntemine göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla T-Testi, Kolmogorov-Simirnov 
Testi, Anova/ancova ve Frekans/yüzde/çizelge veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı 
görülmektedir. Sınıf Eğitimi Bilim Dalında hazırlanan tezler veri analiz yöntemine göre 
değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla Frekans/yüzde/çizelge, İçerik Analizi, T-Testi ve 
Anova/ancova veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Yabancı Dil Olarak Türkçenin 
Öğretimi Bilim Dalında hazırlanan tezler veri analiz yöntemine göre değerlendirildiğinde sırasıyla 
en fazla İçerik Analizi, Frekans/yüzde/çizelge, Betimsel Analiz ve T-Testi veri analiz yöntemlerinin 
kullanıldığı görülmektedir. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bilim dalında hazırlanan tezler veri 
analiz yöntemine göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla İçerik Analizi, Frekans/yüzde/çizelge, 
T-Testi ve Anova/ancova veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Türkçe 
öğretmenliği bilim dalında hazırlanan tezler veri analiz yöntemine göre değerlendirildiğinde 
sırasıyla en fazla İçerik Analizi, Betimsel Analiz, Frekans/yüzde/çizelge ve T-Testi veri analiz 
yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir.  Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçenin öğretimi 
bilim dalında hazırlanan tezler veri analiz yöntemine göre değerlendirildiğinde sırasıyla en fazla 
İçerik Analizi ve Betimsel Analiz yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir.  

4. Sonuç 

Türkiye’de farklı dokuz programdaki ‘’Türkçe eğitimi’’ ile alakalı doktora ve yüksek lisans 
tezleri incelenerek yapılan bu çalışma, Türkçe eğitimi alanıyla ilgili sunulan tezleri derinlemesine 
incelemek, Alanyazın’a genel bakış açısı sunmak, tezleri ve danışmanları bakımından yapılan bir 
değerlendirme niteliğindedir. Bu değerlendirmeyle alandaki mevcut durum tanımlanarak 
araştırmaların genel eğilimi belirlenip bu bağlamda öneriler geliştirmek amacı gözetilmiştir. YÖK 
Tez Merkezinden elde edilen 920 yüksek lisans ve 2677 doktora Türkçe eğitimi tezi; tezin künyesi 
(tezin numarası, tezin adı, danışmanın adı, tezin yapıldığı yıl, tezin türü, kaynak sayısı, hipotez 
sayısı, tezin yapıldığı üniversite ve enstitü), tezin türü (deneysel çalışma, betimsel çalışma, eylem 
araştırması, yöntem çalışması, kuramsal çalışma, Alanyazın derleme, mesleki çalışma vb.), tezin 
alanı (okuma -yazma-dinleme-konuşma eğitimi, dilbilgisi ve dilbilgisi üzerine araştırmalar, 
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yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, çocuk edebiyatı vb.), tezin konusu (öğrenme, öğretim, 
öğretmen eğitimi, öğretim teknik ve yöntemleri, tutum/ilgi/durum belirleme, eğitim-öğretim 
sorunları, ders kitabı inceleme, ölçme değerlendirme, ölçek test geliştirme, program / müfredat 
çalışmaları), tezin yöntemi (nicel yöntemler, nitel yöntemler, karma yöntemler ve alanyazın), veri 
toplama araçları (gözlem, görüşme, başarı testleri, tutum/algı/kişilik veya yetenek testleri, anket, 
doküman, alternatif araçlar, diğer), örneklem (örneklem düzeyi, örneklem sayısı, örneklem 
seçim şekli), veri analiz yöntemleri [nicel veri analizleri (betimsel ve kestirimsel), nitel veri 
analizleri] ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Yapılan bu araştırmada tezlerin türlerine göre eğilimi 
incelendiğinde yüksek lisans tezlerinin %76,85; doktora tezlerinin ise %23,14 oranında çalışıldığı 
tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma diğer çalışmalarla karşılaştırmalı olarak incelendiğinde 
tezlerin nicelik bakımdan birbiriyle tam olarak örtüşmediği; fakat yapılan bütün çalışmalarda 
doktora tezlerinin yüksek lisans tezlerinden daha az olduğu tespit edilmiştir. İncelenen tez 
sayılarının birbiriyle örtüşmemesinin nedeni tez taraması yapılırken tarih aralıklarının farklı 
şekilde filtrelenmesi ya da doğrudan Türkçe eğitimi ile ilgili tezlere odaklanmaktan 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

5.Tartışma  

Yapılan bu çalışmada okul öncesi eğitimi bilim dalındaki Türkçe eğitimi tezlerinin yıllara göre 
eğilimi nedir alt probleminden hareketle tezler incelenmiş ve inceleme sonucunda 2011,2013 ve 
2015 yıllarında ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. Şahin ve Bartan (2017), yılında yaptıkları okul 
öncesi eğitim alanında yapılan lisansüstü tezleri incelemişler ve tezlerin yıllara göre eğilimini 
tespit etmişlerdir. Bu çalışmaya göre en fazla tezin hazırlandığı yıllar 2011,2013 ve 2015 yıllarında 
yapıldığını tespit etmişlerdir. Bu bakımdan yapılan bu tez ile bilgiler örtüşmektedir. Çifçi ve Ersoy 
(2019) yılında yaptıkları ‘’Okulöncesi eğitimi alanındaki araştırmaların yönelimleri: bir içerik 
analizi’’ adlı çalışmalarında makaleleri incelemişlerdir. En fazla makalenin hazırlandığı yıllar 
sırasıyla 2017,2016 ve 2010 yılları olduğu bulgusuna varmışlardır. Yapılan bu araştırma ile 
örtüşmemektedir. Bunun sebebinin ise bu araştırmanın makaleleri değil tezleri ele almış olması 
olduğu düşünülmektedir. Çifçi ve Ersoy aynı çalışmalarında okul öncesi eğitimi alanındaki 
makalelerin veri analiz yöntemlerini incelemişler ve en çok frekans/yüzde, t testi, anova, içerik 
analizi yöntemlerini en çok tercih edilen analiz olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada da t testi, anova, 
içerik, frekans/yüzde ve kolmogorow simirnov yöntemleri en çok tercih edilen yöntem olarak 
bulunmuştur. Bu bakımdan çalışmalar büyük oranda benzerlik göstermektedir. Çifçi ve Ersoy 
aynı çalışmalarında en çok tercih edilen veri toplama tekniği olarak tutum/algı/kişilik testleri, yarı 
yapılandırılmış görüşme, anket-likert ve dokümanlar araçlarının çok tercih edildiği bulgusuna 
varmışlardır. Bu çalışmada ise en fazla tercih edilen veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 
görüşme, tutum/algı/kişilik testleri, anket-likert, alternatif araçlar ve doküman olarak 
bulunmuştur. Çifçi ve Ersoy örneklem büyüklüğüne ilişkin bulgularında ilk üç grup örneklem 
olarak 31-100, 101-300, 11-30 bulmuşlardır. Bu çalışmada da aynı bulgulara ulaşılmıştır. 

Okul öncesi Türkçe eğitimi tezlerinin yazarlarının üniversite ve enstitü eğilimi nedir, alt 
probleminden hareketle tezler incelenmiş ve en fazla ilk üç tezin Gazi, Hacettepe ve Pamukkale 
üniversitelerinde hazırlandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Şahin ve Bartan (2017) yılında yaptıkları 
çalışmada tezlerin üniversitelere göre eğilimini incelemişler ve en fazla tezin bu çalışmada olduğu 
gibi ilk üç tezin Gazi, Hacettepe ve Pamukkale Üniversitelerinde hazırlandığı bulgusuna 
ulaşmışlardır. Bu bakımdan bilgiler örtüşmektedir. Şahin ve Bartan aynı çalışmalarında okul 
öncesi eğitimin araştırma türüne ait bulgularında Nicel araştırmaların nitel araştırmalardan, nitel 
araştırmaların da karma araştırma türlerinden daha fazla tercih edildiği bulgusuna ulaşmışlardır. 
Bu çalışma da nicelik olarak birebir rakamlar uyuşmasa da nicel araştırmalar nitelden 
araştırmalardan, nitel araştırmalar karma araştırmalardan daha fazla tercih edildiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Şahin ve Bartan yine aynı çalışmalarında tezlerin örneklem grubu olarak en çok tercih 
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edilen il üç örneklemin sırasıyla okul öncesi öğrencileri, öğretmenler ve anne ile babalar olduğu 
bulgusuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada da en çok tercih edilen ilk üç örneklem grubu okul öncesi 
öğrencileri, öğretmenler ve anne ile babalar olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Bu bakımdan 
bilgiler tamamen örtüşmektedir. Şahin ve Bartan çalışmalarında tezlerin kullanılan istatistik 
yöntemine göre eğilimini belirlemeye çalışmışlar ve en çok tercih edilen ilk üç yöntemin t testi, 
anova ve frekans/yüzde olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada en çok tercih edilen veri 
analiz yöntemi olarak t testi, anova, frekans/yüzde ve kolmogorow simirnov olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Bu açıda büyük oranda bulgular örtüşmektedir. 

Küçükoğlu ve Ozan (2013) yaptıkları araştırmada sınıf öğretmenliği alanında yapılmış olan 
tezleri incelemişler ve örneklem grubuna ait bulgular içeren çalışmalarında en fazla tercih edilen 
örneklem grubu olarak sırasıyla öğretmenler, ilköğretim öğrencileri, lisans öğrencileri ve veliler 
örneklem grubunu bilgisine ulaşmışlardır. Yapılan bu çalışmada da en çok tercih edilen örneklem 
grubu sırasıyla İlköğretim öğrencileri, öğretmenler, diğer ve velilerdir. Bu anlamda her iki 
çalışmanın bulguları örtüşmektedir. Ünal ve Arık (2016) araştırmacılar yaptıkları çalışmada sınıf 
öğretmenliği bilim dalında yapılmış olan tezlere yönelik araştırma yapmışlardır. Tezin 
yöntemlerine göre dağılımlarını incelemişler ve en çok tercih edilen yöntem olarak tarama, 
deneysel, nitel ve karma yöntemleri bulgusuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada da en çok tercih 
edilen yöntem olarak deneysel, tarama, nitel yöntemler bulgusuna ulaşılmıştır. E.G. Özenç ve M. 
Özenç, (2018) yaptıkları çalışmada sınıf öğretmenliği bilim dalında yapılan lisansüstü eğitim tez 
yönelimlerinin eğitim bilimleri enstitüsü düzeyinde bir analizini yapmışlardır. Yaptıkları 
çalışmada en fazla danışmanlık yapan öğretim üyesi unvanlarını sırasıyla Yardımcı Doçent, 
Profesör Doktor ve Doçent Doktor olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada ise en fazla danışmanlık 
yapan öğretim üyesi unvanlarını sırasıyla Profesör Doktor, Doçent Doktor ve Dr. Öğr. Üyesi 
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Veyis (2020) yılında Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi programında hazırlanan lisansüstü 
araştırmaları incelemiştir. Yaptığı bu incelemede doktora ve yüksek lisans basamağında yapılan 
tezlerin sırasıyla en fazla 2011, 2012, 2010 ve 2019 yıllarında yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu 
çalışmada Türk dili ve edebiyatı bilim dalı tezlerinin en fazla 2019, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 
2017, 2020 yıllarında olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu örtüşmezliğin sebebi olarak farklı yılların 
ele alınması olabilir. Yine Veyis aynı çalışmasında Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi programında 
hazırlanan lisansüstü tezlerin en fazla hazırlandığı üniversite olarak sırasıyla Gazi, Atatürk, 
Marmara ve Karadeniz Teknik Üniversitesi olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Yapılan bu çalışmada ise 
en fazla tezin hazırlandığı üniversite olarak Dicle, Atatürk, Karadeniz Teknik, Necmettin Erbakan 
ve Gazi Üniversitesi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu bakımdan bulgular büyük oranda 
örtüşmektedir. Veyis çalışmasında tezlerin veri toplama araçlarına göre yönelimlerini incelemiş 
ve en fazla tercih edilen veri toplama aracı olarak dokümanlar, anket-likert, başarı testleri-çoktan 
seçmeli ve Görüşme- yarı yapılandırılmış veri toplama araçları olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Bu 
çalışmada ise en fazla tercih edilen veri toplama aracı dokümanlar, Görüşme- yarı yapılandırılmış, 
anket-likert veri toplama araçları olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Veyis çalışmasının devamında 
örneklem grubunun dağılımlarını incelemiş en fazla ele alınan örneklem grubu olarak 
ortaöğretim öğrencileri, öğretmenler ve yazılı dokümanlar (ders kitabı ve eserler) olduğu 
bulgusuna ulaşmıştır. Bu çalışmada da en fazla tercih edilen örneklem grubu olarak ortaöğretim 
öğrencileri, öğretmenler ve diğer (ders kitabı ve eserler) olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu 
bakımdan bulgular birbiriyle örtüşmektedir. Tezlerin veri analiz yöntemlerine göre eğilimi 
noktasında Veyis (2020) en fazla kullanılan veri analiz yöntemi olarak içerik analizi, t testi ve 
frekans/yüzde analiz yöntemi olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Bu çalışmada ise en fazla kullanılan 
analiz yöntemlerinin içerik analizi, frekans/yüzde, t testi ve anova olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Maden ve Önal (2021) yılında yaptıkları çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 
tezlerinin eğilimini belirlemişlerdir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretimi tezlerinin 
yıllara göre eğiliminde en fazla tezin hazırlandığı yıl olarak 2019, 2020 ve 2018 olduğu bulgusuna 
ulaşmışlardır. Yapılan bu çalışmada ise en fazla tezin hazırlandığı yıl olarak 2019, 2018, 2020 ve 
2017 olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu bakımdan bulgular büyük oranda örtüşmektedir. Aynı 
çalışmalarında tezlerin alanlarına göre eğilimini incelemişler ve en fazla ele alınan konu olarak 
söz varlığı, yazma becerileri, konuşma becerileri ve dilbilgisi konuları olduğu bulgusuna 
ulaşmışlardır. Bu çalışmada ise en fazla tercih edilen alan olarak yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimi, yazma becerileri, konuşma becerileri, dilbilgisi ve söz varlığı olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Bu bakımdan bulgular benzerlik göstermektedir. Maden ve Önal yaptıkları çalışmada 
tezlerin üniversitelere göre eğilimini ele almışlar ve en fazla tezin yapıldığı kurum olarak Gazi, 
Hacettepe, Çanakkale ve İstanbul Üniversitesi olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada 
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında en fazla tezin yapıldığı üniversiteler olarak Hacettepe, 
Çanakkale, 9 Eylül ve H. Bektaş Veli Üniversitesi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan 
bulgular büyük oranda uyuşmaktadır. Her iki çalışmada da en fazla kullanılan veri toplama aracı 
doküman ve görüşme formu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Öneriler 

Bu bölümde bulgular, sonuç ve tartışma bölümlerinden yola çıkılarak elde edilen verilerden 
hareketle birtakım önerilere yer verilmektedir. 

İncelenen bütün programlarda yüksek lisans tezlerinin sayısı doktora tezlerinin sayısından 
oldukça fazladır. Alandaki problemlere doktora tezlerinin daha güçlü bir ışık tutacağı 
düşüncesinden dolayı üniversitelerde doktora programları ve kontenjanları arttırılmalıdır. 
Yüksek lisanstan başarı ile mezun olan öğrenciler doktora yapması noktasında teşvik edilebilir. 

Dört temel dil becerisi üzerine yapılan çalışmalar arasında oldukça farklar vardır. Okuma ve 
yazma alanında daha fazla çalışma yapılmışken dinleme becerisi alanında daha az çalışma 
mevcuttur. Araştırmacılar dinleme becerisi alanına daha fazla eğilmelidir. 

Günümüz dünyasında eğitim ve teknoloji kavramlarını birbirinden bağımsız ayrı kavramlar 
olarak düşünmek olası değildir. Bu sebeple eğitim teknoloji entegrasyonunu konu alan 
çalışmaların sayısı arttırılmalıdır. 

Yapılan incelemelerde ölçme ve değerlendirme araçları üzerine yetersiz düzeyde çalışmalar 
yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmaların sayısı arttırılabilir. 

Tezin türü olarak en fazla kullanılan çalışmalar olarak betimsel, deneysel ve eylem 
araştırması olduğu görülmüştür. Farklı türlerde de çalışmalar yapılmalıdır. 

Yüksek lisans ve doktora tezleri makalelerden ziyade daha üst düzey akademik çalışmalardır. 
Bunun için bu çalışmalarda tek yönteme nazaran karma yöntemler kullanılması daha verimli 
sonuçlar gösterecektir. 

Araştırmalarda evreni daha yüksek düzeyde temsil edebileceği düşüncesinden hareketle 
küçük örneklem gruplarından çok büyük örneklem grupları ile çalışılmalıdır. 

Öğretmenler ve öğrenciler üzerine yapılan çalışmalar yeterlidir. Eğitim öğretmen-öğrenci-
veli-yönetici paydaşlarını kapsayan bir bütündür. Bu sebeple veli ve yöneticiler üzerine yapılan 
çalışmalar arttırılabilir. 

Tezlerin nicelik olarak belirli bazı üniversitelerde ağırlıkta olduğu görülmüştür. Türkiye’nin 
diğer üniversitelerinde de tez çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
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Tezlerde nesnelliği, güvenirliği ve tutarlılığı arttıracağı düşüncesinden hareketle SPSS 
kullanımı yüksek lisans döneminde öğrencilere öğretilmelidir ve tez hazırlanma aşamasında 
araştırmacılar SPSS programından faydalanmalıdır. 
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CERN'de Çarpıştırıcı Nötrinolarının İlk Gözlemi  
Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU, Ankara Üniversitesi, gunesc@ankara.edu.tr 

Özet: Forward Search Experiment Deneyi işbirliğindeki fizikçiler, bu zamana kadar gözlemlenmemiş 
olan çarpıştırıcı nötrinolarını, 2018 yılında CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısına kurulan bir emülsiyon 
algıcı ile gözlemlemeyi başardılar. Uzun yıllardır çarpıştırıcılarda üretilen nötrinoların tespit edilmesine 
ilişkin çalışmalar sürdürülmüş ancak bugüne kadar hiçbir çarpıştırıcı nötrinosu doğrudan tespit 
edilmemiştir. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı için planlanan uzun vadeli takvime göre, 2022 yılında RUN-3 
olarak planan programda protonlar 14 TeV enerji ile çarpıştırılacak ve meydana gelen proton-proton 
çarpışmaları 1012 mertebesinde yüksek yoğunluğa ve ortalama 1TeV enerjiye sahip nötrinolar üretecektir. 
FASERν deneyi ise bu nötrinoları tespit etmek ve özelliklerini incelemek üzere tasarlanmıştır. FASERν algıcı 
Aralık 2019'da onaylanmış, 2021'de ATLAS etkileşim noktasının 480m akış aşağısına kurulacak şekilde 
tasarlanmış ve 2022'den itibaren veri alması planlanmıştır. Ancak FASERν deneyi 2018 yılında pilot bir 
çalışma gerçekleştirmiştir. Dönüşümlü olarak kurşun ve tungsten plakalardan ve emülsiyon 
katmanlarından oluşturulan küçük bir algıç Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda belirlenen yerine kurulmuştur. 
Meydana gelen nötrinolar algılanmaya ve sayılmaya çalışılmıştır. Bu pilot çalışma oldukça başarılı olmuş 
ve sonrasında FASERν deneyi fizikçileri altı nötrino etkileşimi gözlemlediklerini duyurmuşlardır. İlk defa 
Çarpıştırıcı Nötrinolarının gözlemini yapan FASERν deneyi fizikçileri şu an 2022 yılında alacakları veri için 
hazırlık yapmaktadırlar. Bu buluş, nötrino anlayışımızı daha da derinleştirecek ve evrende oynadıkları rol 
hakkında önemli katkılar sağlayacağı ümit edilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: CERN, Çarpıştırıcı nötrinoları, Emülsiyon filmi 

First Observation of Collider Neutrinos at CERN 
Abstract: Physicists in collaboration of Forward Search Experiment were able to observe hitherto 

unobserved collider neutrinos with an emulsion detector installed at CERN's Large Hadron Collider in 2018. 
For many years, studies have been carried out to detect neutrinos produced in colliders, but no collider 
neutrinos have been directly detected to date. According to the long-term calendar planned for the Large 
Hadron Collider, in the program planned as RUN-3 in 2022, protons will collide with an energy of 14 TeV 
and the resulting proton-proton collisions will produce neutrinos with a high density of the order of 1012 
and an average energy of 1TeV. The FASERν experiment was designed to detect these neutrinos and 
examine their properties. The FASERν detector was approved in December 2019, is designed to be 
installed 480m downstream of the ATLAS interaction point in 2021 and is scheduled to receive data from 
2022. However, the FASERν experiment conducted a pilot study in 2018. A small detector formed 
alternately from lead and tungsten plates and emulsion layers was installed at its designated location in 
the Large Hadron Collider. The resulting neutrinos were tried to be detected and counted. After this pilot, 
the physicists of the FASERν experiment announced that they had observed six neutrino interactions. The 
physicists of the FASERν experiment, who observed collider neutrinos for the first time, are currently 
preparing for the data they will receive in 2022. This discovery makes important contributions to our 
understanding of neutrinos and the role they play in the universe. 

Keywords: CERN, Collider neutrinos, Emulsion film  
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1. Giriş 

Temel parçacık fiziği, astrofizik ve kozmolojinin kavşağında önemli bir yer tutan nötrinolar, 
halen en az anlaşılan temel parçacıklardan birisidir. 1956’da keşfedilmelerinden bu yana çeşitli 
kaynaklar tarafından üretilen nötrinolar geliştirilen çeşitli algıçlarla tespit edilmiş ve edilmeye de 
devam etmektedir. Bunlar arasında demet durdurucu deneyler, kozmik etkileşim sonucu ortaya 
çıkan nötrinolar, Güneş veya Dünya kaynaklı nötrinolar, süpernova gibi örnekler verilebilir. Bu 
keşifler parçacık fiziğine, nükleer ve astrofiziğe önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmaların 
sonucunda nötrinoların doğası hakkında önemli sonuçlar elde edilmesine rağmen halen yeterli 
değildir. Bu amaçla bilim insanları tarafından farklı enerjlerdeki farklı çeşnilerin etkileşimleri her 
fırsatta analiz edilmeye çalışılmaktadır. Oldukça nadir etkileşim yapan nötrinolar oldukça zor 
tespit edilebilmektedir. Bu nedenle yüksek duyarlılıkla ölçüm tasarlanan deneylerin ortak 
amacıdır. 

Peki nötrinolar nereden gelmektedir? Nötrinolar evrende bol miktarda bulunan 
parçacıklardan birisidir. Evrende bol miktarda bulunmasının en büyük nedeni birçok etkileşim 
sonucunda nötrinoların açığa çıkmasıdır. Bu anlamda nötrino kaynakları şöyle sıralanabilir; 
çarpıştırıcılar, reaktörler, beta bozunumu, Dünya, Güneş, atmosfer, süpernova ve galaksi 
kaynaklar sayılabilir. 

Günümüzde parçacık çarpıştırıcılarında bol miktarda ve farklı enerjilerde nötrinolar ve anti 
nötrinolar üretilmektedirler. Ancak şu ana kadar, parçacık çarpıştırıcılarında üretilen hiçbir 
nötrino tespit edilmemiştir. Bunun iki sebebi bulunmaktadır. İlki, nötrinoların karakteristik 
özelliğinden kaynaklanan nadir etkileşimleridir. Çarpıştırıcılarda belirli akılarda ve enerjilerde 
üretilen nötrinolar oldukça nadir etkileşmekle beraber arka plandan ayırması da oldukça güçtür. 
Bu durum tespit edilmelerini zorlaştırmaktadır. İkincisi, yüksek enerjili çarpıştırıcı nötrinoları 
dolayısıyla en büyük etkileşim kesitlerine sahip olanlar, ışın hattı boyunca üretilen nötrinolardır. 
Çarpıştırıcı algıçlarının ışın hattı boyunca ışınların içeri girmesine izin vermek için çeşitli delikleri 
vardır. Bu nedenle bu bölgede algıçlar kördür ve ışın borusundan aşağı akan muazzam boyuttaki 
yüksek enerjili nötrino akışını kaçırmaktadır. Çarpıştırıcı nötrinolarını tespit etmeye yönelik uzun 
süredir devam eden bir ilgi olmasına rağmen bu sebepler nedeniyle şu ana kadar bir çalışma 
gerçekleştirilememiştir. 

Yakın bir zamanda kabul almış olan FASERν (Forward Search Experiment) deneyi nötrino 
fiziği alanındaki bu açığı kapatmayı hedeflemektedir. Deney 9 ülkeden, 22 enstitüden, 79 bilim 
insanının oluşturmuş olduğu bir işbirliği deneyidir. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda üretilen 
nötrinoları tespit etmeyi amaçlayan FASER deneyi ilk defa çarpıştırıcı nötrinolarına ilişkin veriler 
sunacaktır (Abreu, 2020). 

2. FASERν (Forward Search Experiment) deneyi 

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Run-3 sırasında, 14 TeV'lik bir kütle merkezi enerjisinde proton-
proton (pp) çarpışmaları ile yüksek yoğunluklu bir nötrino demeti üretecektir. FASERν, bu 
nötrinoları tespit etmek ve özelliklerini incelemek için tasarlanmıştır. Algıç Aralık 2019'da 
onaylandı, 2021'de ATLAS etkileşim noktasının 480 m akış aşağısına kurulacak ve 2022'den 
itibaren veri alacak şekilde planlanmıştır. Çarpıştırıcı nötrinoları baskın olarak hadron 
bozunmalarında üretilmekte ve hadronlar baskın olarak demet hattı boyunca üretilmektedir. Bu 
tür nötrinolar, ATLAS IP ve FASER arasındaki 100 m'lik beton ve kayadan kolaylıkla geçecekken, 
üretilen diğer tüm Standart Model (SM) parçacıkları FASER'a ulaşmadan önce ya yön değiştirecek 
ya da emilecektir. Deneyde elde edilecek olan veriler için arka plan oldukça önemlidir. Bu 
nedenle 2018 yılında FASER deneyi için bir pilot çlaışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada mevcut 
yan tünel TI12'de ışın çarpışma ekseni boyunca ATLAS etkileşim noktasının (IP) 480 m akış 
aşağısında yer alacak şekilde bir küçük algıç yerleştirilmiş ve ilk sonuçlar elde edilmiştir. Bu 
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noktada yer alan arka plan hesaplamalar açısından da uygun bulunduğundan 2022 yılındaki veri 
alımı için bu konum seçilmiştir. Böylece nötrinolar için şu ana kadar keşfedilmemiş TeV enerji 
aralığında etkileşim kesitlerini ölçmek mümkün olacaktır. 

Şekil 1’ de ATLAS’ın demet akış bölgesininin şematik görünümü verilmiştir. Üst panelde 
FASER, deneyinin konumu belirtilmiş ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı tüneli çarpışma ekseni 
(noktalı çizgi) boyunca ATLAS'ın 480 m akış aşağısında yer aldığı görülmektedir. Sol alt panelde 
etkileşim noktasında meydana gelen yüklü parçacıklar mıknatıslar tarafından saptırıldığı 
görülmektedir. Nötrinolar (kesik çizgiler) etkileşim anında üretilir ve etkileşime girmeden Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısı altyapısından geçer. Yatay ve dikey ölçeklerdeki aşırı farklılık oldukça dikkat 
çekicidir. Sağ alt panelde ise nötrinoların izleyebileceği yol verilmektedir. Nötrinolar meydana 
geldikten sonra akış yönünde TI12 tüneline gidebilir ve FASER ana algıçının önünde bulunan 
FASERν ile etkileşime girebilir (Abreu, 2020).  

 

Şekil 1. FASER algıçının bulunduğu yer. (Abreu, 2020) 

Şekil 2’ de ise FASERν algıçının yeri ve boyutları verilmektedir. Algıç 25 cm × 25 cm × 1.35 m 
boyutlarında olup, 1000 adet emülsiyon filminin 1mm kalınlıklı tungsten plakalarla ardarda 
sıralandığı bir yapıdır. Yüklü akım etileşimlerinde meydana gelen e,𝜇,𝜏 leptonlarını 
belirleyebilmek için emülsiyon tipi algıç tercih edilmiştir. Emülsiyon tipi algıçlar 50nm’den daha 
aşağıda uzaysal çözünürlüpe sahiplerdir. Bu durum da diğer parçacık algıçlarına göre üstünlük 
sağlamaktadır. Tipik bir emülsiyon algıcı, 200 nm’lik gümüş bromide kristallerinin jelatin içine 
serpiştirilmesi ile oluşmaktadır. Aslında yapıdaki her kristal birbirinden bağımsız bir algılama 
kanalı olarak çalışmaktadır. Algılama kanallarının yüksek yoğunlukta olması ise emülsiyon 
algıcının kısa yaşam ömrüne sahip parçacıkları tespit etmesine olanak sağlar. Bu teknik geçmişte 
ve yakın tarihlerde gerçekleştirilen CHORUS (Eskut,2008), DONuT (Kodama,2008), OPERA 
(Agafonova,2018) WA75(Albanese,1985), E653 (Kodama,1993) ve DsTau (Aoki,2020) gibi 
deneylerde başarı ile uygulanmıştır. 
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Şekil 2. FASER algıçının boyutları (Abreu, 2020). 

Şekil 3, nötrino algıç modüllerinin büyütülmüş bir görünümünü göstermektedir. Algıç, 1 mm 
kalınlığında tungsten plakalarla aralanmış tekrarlanan bir emülsiyon film yapısından yapılmıştır. 
Her bir emülsiyon filmi 200 μm kalınlığındaki plastik bir tabanın her iki tarafına dökülen 70 μm 
kalınlığında iki emülsiyon katmanından oluşur ve bir filmin alanı 25 cm × 25 cm'dir. Tungsten 
hedef, yüksek yoğunluğu, düşük radyasyon mesafesi sayesinde hem algıcın küçük kalmasına 
yardımcı olmakta hem de elektromanyetik duşları küçük bir hacimde tutabilmesi nedeniyle 
seçilmiştir. Algıcın tamamı 1.2 ton olup toplam tungsten hedef kütlesi ile toplam 1000 emülsiyon 
filmine sahiptir. 

 

Şekil 3. FASER algıçının emülsiyon ve tungsten plaka sistemi 

Şekil 3'de gösterildiği gibi, νe, νμ ve ντ yüklü akım etkileşimlerinin sınıflandırılması, 
etkileşimlerde üretilen e, μ ve τ leptonlarının tanımlanmasıyla mümkün olmaktadır. Elektronlar, 
bir yol boyunca elektromanyetik duşların algılanmasıyla tanımlanmaktadır. Eğer bir 
elektromanyetik duş tespit edilirse, etkinliğe sahip ilk film, tek bir parçacık (bir elektron) veya bir 
e+e− çifti olup olmadığını görmek için kontrol edilecektir. Müonlar, algıçta iz uzunlukları ile 
tanımlanmakta, tau leptonları ise kısa ömürlü bozunmaları tespit edilerek tanımlanmaktadır. 

3. Pilot Çalışma 

2018 yılında, nötrino etkileşimlerini ölçmek için ATLAS IP'den 480 m uzaklıkta bulunan TI18 
tüneline 29 kg'lık bir pilot dedektör kurulmuş ve FASER deneyinin ilk adımları atılmıştır. Pilot 
dedektör, her biri karşılık gelen sayıda emülsiyon filmi içeren 101 1 mm kalınlığında kurşun 
plakalı 14 kg'lık bir modüle ve 120 0,5 mm kalınlığında tungsten plakalı 15 kg'lık bir modüle 
bölünmüştür. 
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Şekil 4. FASER pilot çalışması (Abreu, 2021) 

Her modül vakumlu bir şekilde paketlenmiştir. 2018 deki programda FASER işbirliğinden 
fizikçiler, 2018'de CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısına kurulan kompakt bir emülsiyon 
dedektörü olan FASERν'un pilot çalışması sırasında altı nötrino etkileşimi gözlemlediler. Elde 
edilen etkileşimler Şekil 4’ de verilmektedir. Bu önemli buluş, bu anlaşılması güç parçacıklar ve 
bunların evrende oynadıkları rol hakkında daha derin bir anlayış geliştirmeye yönelik bir adım 
olarak görülmektedir. Bu pilot çalışma parçacık çarpıştırıcısında üretilen nötrinoların 
etkileşimlerini gözlemlemek için emülsiyon algıcı yaklaşımının etkinliğini doğrulamaktadır. FASER 
işbirliğinden fizikçiler, bir sonraki planlanan veri alımında çok daha büyük ve önemli ölçüde daha 
hassas olan tam bir cihazla yeni bir dizi deney hazırlamaktadır. (Abreu, 2021) 

4. Sonuç 

Şu anda, çarpıştırıcılarda bol miktarda nötrino üretilmesine rağmen, bir parçacık 
çarpıştırıcısında üretilen hiçbir nötrino tespit edilmemiştir. Örneğin, CERN'in Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı’nda 2021-23 yılları arasındaki 14 TeV’lik çarpışma sonrasında 1011 elektron nötrino, 
1012 müon nötrino ve 109 tau nötrino ile karşılaştırılabilir sayıda anti-nötrino üretilecektir. Bu 
nötrinolar, şu anda mevcut olan en yüksek insan yapımı enerjiler olan TeV ölçekli enerjilere sahip 
olacaktır. FASERν deneyi gerçekleştirdiği pilot çalışması sonucu 2022 yılında büyük bir algıç ile 
veri alımı gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Böylece ilk defa bir çarpıştırıcıda üretine nötinolar 
keşfedilecek ve özellikeri üzerine çalışılacaktır. Bu nötrinoların tespiti, CERN'in Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı’nın fizik programını yeni bir yönde genişletmesi öngörülmektedir. Bu tür deneyler 
gelecekteki daha kapsamlı ve farklı türde algıçların oluşturulmasını ve gelecek nötrino 
programlarını da motive etmektedir. 
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Nötrinoların Evrendeki Rolü ve SND@LHC Deneyi  

Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU, Ankara Üniversitesi, gunesc@ankara.edu.tr 

Özet: Scattering and Neutrino Detector at the LHC Deneyi CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda 
üretilen nötrinoları incelemek için tasarlanmış bir deneydir. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki 14 TeV 
enerjideki kütle merkezli proton-proton çarpışmaları ileri yönde büyük bir nötrino akısına yol açmaktadır. 
Bu nedenle yeraltına yerleştirilecek olan nispeten mütevazı boyutta bir algıç meydana gelen nötrinolara 
ilişkin önemli veriler sunabilir. SND@LHC algıcı etkileşime giren nötrinoları, emülsiyon filmleri ile aralanmış 
tungsten plakalardan ve bir elektronik izleme cihazından oluşan hedef bölgede tespit edecektir. Emülsiyon 
filmleri, mükemmel uzaysal çözünürlüklere sahip oldukları için mikrometrik doğrulukla parçacıkların iz 
takibini yapmaya olanak sağlamaktadır. Elektronik izleme cihazı ile emülsiyon filmleri tarafından tespit 
edilen parçacık izlerine doğru bir zaman eklenecektir. Oluşturulan bu algıç sistemi kullanılmayan TI18 
tünelinde, ATLAS etkileşim noktasının 480m akış aşağısında yer alacaktır. SND@LHC algıcı demet eksenine 
göre belirli bir uzaysal koordinatta (7.2<η<8.6) saçılan nötrinoları tespit etmeyi ve incelemeyi 
amaçlamaktadır. Bu saçılma aralığındaki nötrinolar şu ana kadar keşfedilmemiştir ve karşılık gelen 
nötrinoların büyük bir kısmı, tılsımlı hadron bozunmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle daha önce 
erişilemeyen bir bölgedeki çalışmalar ilk defa yapılacak olup heyecan uyandırmaktadır. Sonuç olarak, 
SND@LHC, elektron nötrinoları ve anti-nötrinoları gözlemleyerek tılsımlı hadron üretimini dolaylı olarak 
ölçebilecektir. Bu ölçümler aynı zamanda kozmik ışın etkileşimlerinde üretilen çok yüksek enerjili 
nötrinolar hakkında da bilgi sunacağından hızlandırıcı ve astrofizik arasında bir köprü oluşturacaktır. 
SND@LHC algıcı, 2022 yılı programında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın yeniden başlamasıyla veri almaya 
başlayacaktır  

Anahtar Kelimeler: SND, CERN, Nötrino, Çarpışma. 

The Role of Neutrinos in the Universe and the SND@LHC Experiment  
Abstract: The Scattering and Neutrino Detector at the LHC Experiment is an experiment designed to 

study neutrinos produced at the Large Hadron Collider at CERN. Mass-centered proton-proton collisions 
at 14 TeV in the Large Hadron Collider cause a large forward neutrino flux. Therefore, a relatively modest 
detector to be placed underground could provide important data on the neutrinos that occur. The 
SND@LHC detector will detect interacting neutrinos in the target region, which consists of tungsten plates 
spaced by emulsion films and an electronic tracking device. Emulsion films allow tracking of particles with 
micrometric accuracy as they have excellent spatial resolutions. An accurate time will be added to the 
particle tracks detected by the emulsion films with the electronic monitoring device. This created detector 
system will be located 480 m downstream of the ATLAS interaction point in the unused TI18 tunnel. The 
SND@LHC detector aims to detect and examine scattered neutrinos at a specific spatial coordinate (7.2 < 
η < 8.6) relative to the beam axis. Neutrinos in this scattering range have not been discovered so far, and 
most of the corresponding neutrinos are due to charmed hadron decays. For this reason, studies in a 
previously inaccessible region will be carried out for the first time and arouse excitement. As a result, 
SND@LHC will be able to indirectly measure charmed hadron production by observing electron neutrinos 
and anti-neutrinos. Since these measurements will also provide information about the very high-energy 
neutrinos produced in cosmic ray interactions, they will create a bridge between the accelerator and 
astrophysics. The SND@LHC detector will start receiving data with the resumption of the Large Hadron 
Collider in the program of 2022.  

Keywords: SND, CERN, Neutrino, Collider.  
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1. Giriş 

 Atomaltı parçacık ailesinde diğer parçacıklara göre nötrino parçacığı en farklı olanıdır. 
Uzun yıllardır sürdürülen deneysel ve kuramsal alandaki yoğun çalışmalar, nötrino hakkında 
önemli bilgiler sunmuş olsa da halen yeterli değildir. Tarihsel süreçte Avusturyalı fizikçi Wolfgang 
Pauli tarafından 1930’da kuramsal olarak ortaya atılan parçacığa, İtalyan fizikçi Enrico Fermi çok 
küçük anlamına gelen “nötrino” adını vermiştir. Kendi ifadesi ile “belki de tespit edilmesi pek de 
mümkün olmayan bir parçacık önerdim” diyen Pauli için nötrino parçacığı “umutsuz bir çare” idi. 

Nötrinoların 1956’da nükleer bir reaktörde gözlemlenmesinden sonra birçok kaynaktan 
gelen nötrinoların gözlemlenmesi ve tespit edilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu çalışmalar 
sayesinde evreni bir başka açıdan incelemek ve değerlendirmek nötrinolar sayesinde 
mümkündür. Nötrino parçacığını farklı kılan kütlesinin çok küçük olması ve salınım yapmasıdır. 
Bu özellikleri ile diğer parçacıklardan ayrışmaları ve evrende neredeyse en bol bulunan parçacık 
olarak bilinmeleri varolan gizemlerini daha da artırmaktadır. 

Nötrinolar Standart Model’in öngörülerinin test edilmesine olanak tanımakta aynı zamanda 
evrenin başka türlü görünümünde yeni fizik için bir araç konumundadır. Günümüzde nötrino 
etkileşimleri, 350 GeV'nin altındaki enerji rejiminde ölçülmüş ve çalışılmıştır. Bilim insanları bu 
enerji aralığının dışına çıkmak ve bu enerji değerlerinde de veri elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu 
amaca yönelik tasarlanan ve hayata geçirilen çeşitli deneyler bulunmktadır. Son yapılan 
çalışmalar arasında IceCube deneyi işbirliği 10TeV–1PeV bölgesinde birkaç olay 
bildirmiştir(IceCube, 2017). 

Şekil 1'deki nötrino kesitinin mevcut ölçümleri verilmiştir ve grafiğe göre, 350GeV ile 10TeV 
arasındaki bölgenin henüz keşfedilmemiş olduğu görülmektededir. Son 10 yılda yapılan 
çalışmalar incelendiğinde deneylerin daha çok düşük enerjili bölgelere odaklandıkları 
görülmektedir. Bu enerji değerlerinde nötrino salınımlarının artması da bu aralıkta çalışmak için 
tercih sebebi olmaktadır.(Ahdida,2020,2021) 

 
Şekil 1. Nötrino tesir kesitine ilişkin ölçümler (Ahdida,2021). 

CERN, evrenin nasıl oluştuğunu, nasıl çalıştığını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı 
gerçeleştirmek için ileri düzeyde ve büyük ölçekte laboratuvarlar gerekmektedir. CERN, 
araştırmacılara bu benzersiz parçacık hızlandırıcı tesisleri yelpazesini sunarak insan bilgisinin 
sınırlarını ilerletmek için büyük bir adım atmıştır. CERN’de yürütülen deneyler işbirliği 
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çerçevesinde ve farklı amaçlara hizmet etmek üzere oluşturulmuştur. Genel anlamda amaçlar 
parçacık fiziği, standart model, kara cisim, kara madde vb. konuları ele almaktadır. Daha önce 
herhangi bir laboratuvarda bu kadar yüksek çarpışma enerjisine ulaşılamamış olan CERN Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısı en bilinen ve en büyük deneydir. Her bir proton ışını maksimum 7 TeV 
enerjisine sahiptir, bu nedenle iki proton demeti çarpıştığında çarpışma enerjisi 14 TeV 
olmaktadır. Bu da yeryüzünde insanlığın eriştiği oldukça yüksek bir değerdir. 

CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı aynı zamanda birkaç GeV enerjiden bir kaç TeV enerji 
aralığında yer alan nötrino etkileşmeleri ile çalışma fırsatı da sunmaktadır. Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı’nın bir nötrino fabrikası olarak kullanımı ilk olarak yaklaşık 30 yıl önce öngörülmüştü. 
O zamanlar (η>7) belirli açılarda nötrinoların yakalanabileceğine ilişkin düşünceler öne 
sürülmüştü. Ancak son zamanlarda, daha büyük açılarda (4 < |η| < 5) leptonik W ve Z 
bozunmalarının, üçte biri τ çeşnisine sahip olan nötrino akışına ek bir katkı sağladığına işaret 
edildi. Bu durum olası bir algıcın varlığı ile yüklü leptonların algılanması ve böylece nötrino 
aromasının bağımsız bir tespitinin sağlanmasına olanak tanımaktadır. 

Bugün, bu sonuçlar Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’na hazır, herşeyi içinde bulunan bir nötrino 
algıcı eklemeyi mümkün ve özellikle ilginç kılmaktadır. Ede edilen yüksek yoğunluktaki proton-
proton çarpışmaları, ileri yönde büyük bir beklenen nötrino akışına dönüşür ve yüksek nötrino 
enerjileri, nispeten büyük nötrino kesitleri anlamına gelir. Sonuç olarak, mevcut yeraltı 
alanlarından birine sığacak nispeten mütevazı boyutta bir algıç bile önemli fizik potansiyeline 
sahiptir. Ayrıca ondan uzaklaşırken makine kaynaklı arka planlar ışın hattı boyunca hızla azalır. 

Olası bir nötrino algıcına ev sahipliği yapmak için dört konum düşünülmüştür:CMS dört 
kutuplu bölge (CMS Etkileşim Noktasından (IP) 25 m), UJ53 ve UJ57 (CMS IP'den 90 ve 120 m), 
RR53 ve RR57 (CMS Etkileşim Noktasından (IP) 25 m uzaklıkta), CMS IP), TI18 (ATLAS IP'den 480 
m). Potansiyel alanlarda, beklenen nötrino oranları, çeşni bileşimi ve enerji spektrumu ve 
öngörülen arka planlar oldukça önemlidir. Bu nedenle bir nükleer emülsiyon algıcı ve radyasyon 
monitörü ile yerinde ölçümler alınmış ve incelenmiştir. Sonuç olarak TI18 tüneli olası bir nötrino 
algıcı için en uygun konum olarak ortaya çıkmıştır. Hesaplamalara göre LHC-Run3 programında 
TI18’e yerleştirilen yaklaşık 1 tonluk bir kütleye sahip bir algıç, tüm nötrino çeşnileri dahil olmak 
üzere yaklaşık iki bin yüksek enerjili nötrino etkileşimini gözlemleyebilmesi ve inceleyebilmesi 
beklenmektedir(Ahdida,2020,2021). 

2. SND@LHC Deneyi 

SND-LHC işbirliği 13 ülkedeki 23 enstitüden ve CERN'den 180 üyenin bir araya gelmesi ile 
oluşturulmuştur. 2020'de SND@LHC İşbirliği, TI18’de eksen dışına yerleştirilecek yeni bir algıç 
önermiştir. Algıç, CERN’ün Run3 programına göre çalışacak ve her üç nötrino aroması için pp → 
νX kesitini 7.2<η<8.6 aralığında ölçecektir. Eksen dışı konum, mevcut LHC deneylerinin erişiminin 
çok ötesinde olduğundan, henüz keşfedilmemiş olan çarpışma doğrultusuna göre belirli bir açı 
aralığında ağır kuark üretimini keşfetmek için idealdir. Deneyin nötrino verimi, nötrino akışına 
ve nötrino etkileşim tesir kesitine bağlıdır. Ağır kuarklardan kaynaklanan nötrinoların akışındaki 
ana belirsizlik üretimde yatmaktadır. Sonuç olarak, yüksek enerjili nötrinoların ölçülmesi, ağır 
çeşni üretimi hakkında doğrudan bir fikir vermektedir. 

SND-LHC algıcı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı çarpışmalarında üretilen yüklü parçacıkların 
çoğundan korumak için, SND@LHC, ATLAS etkileşim noktasının 480m akış aşağısında, 
kullanılmayan TI18 tüneline yerleştirilecektir. Nötrino enerjisinin ölçümü ve verimli bir yüklü 
lepton tanımlaması, nötrino etkileşimlerindeki üç çeşniyi ayırt etmek ve karşılık gelen nötrino 
kaynağını belirlemek ve incelemek için temel özelliklerdir. Dolayısıyla bu özellikler, SND@LHC  

 



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
72 

 

 

aparatının tasarımındaki ana itici güçlerdir. SND@LHC deneyi 2021’deki uzun kapatma 2 sırasında hazırlık 
yapacak, LHC'nin 3. Çalışması sırasında 2022–24'te 150 fb−1 veri toplamak için TI18'de kurulum için 
önerilmiştir(Ahdida,2020,2021). 

 
Şekil 2. SND@LHC Algıcı (Ahdida,2021) 

SND@LHC algıcı konsepti, üç nötrino çeşnisinin hepsini yüksek verimlilikle tanımlama ve 
nötrino hedefindeki saçılan atomlar aracılığıyla doğrudan FIP'leri arama gibi zorlu görevi yerine 
getirmek için geliştirildi. Bu, durum üç ayrı sistem elemanı gerektirir: nötrino-etkileşim tepe 
noktasını tau-lepton bozunmalarından birinden ayırmak için yeterli çözünürlüğe sahip bir tepe 
algıcı; iyi bir zaman çözünürlüğü ile hem elektromanyetik hem de hadronik enerjiyi ölçmek için 
bir kalorimetre; νμ CC etkileşimlerinde ve tau leptonunun müonik bozunmasında üretilen 
müonu tanımlamak için bir müon sistemi. 

Algıç Şekil 2‘de gösterildiği gibi algıç, bir müon sistemi tarafından takip edilen bir hedef 
bölgeden yapılmıştır. Hedef bölgenin yukarı akışında iki sintilatör çubuğu düzlemi, çoğunlukla 
ATLAS etkileşim noktasından gelen müonlar olmak üzere yüklü parçacıklar için veto görevi 
görecektir. Yaklaşık 800 kg'lık bir hedef kütleye sahip bölge, her biri bir sintilasyon fiber (SciFi) 
düzlemi tarafından takip edilen beş emülsiyon bulut odası (ECC) duvarı ile donatılmıştır. ECC 
teknolojisi, mikrometrik hassasiyete sahip çözünürlüğü sebebiyle nötrino hedefi olarak görev 
yapacaktır. Tungsten, mevcut hacim içindeki kütleyi artırmak için pasif bir malzeme olarak 
kullanılacaktır. Müon tanımlama sistemi, hedefin akış aşağısında bulunur. Her biri bir sintilasyon 
fiber çubuk düzlemi tarafından takip edilen sekiz demir levhadan oluşacaktır. 

ECC teknolojisine göre tasarlanan emülsiyon dedektörü, kısa ömürlü charmed hadronlar ve 
tau leptonlar da dahil olmak üzere bir nötrino etkileşiminde üretilen tüm yüklü parçacıkların 
yörüngesini ölçen mikrometrik çözünürlüğe sahip bir tepe dedektörü görevi görür. Hedef, 250 
μm çapında SciFi liflerinden oluşan düzlemlerden yapılmış yüksek hassasiyetli izleme istasyonları 
ile aralanmış 7,8 cm kalınlığındaki emülsiyon/tungsten duvarlardan oluşan bir diziden oluşan 
hibrit bir yapıya sahiptir. SciFi dedektörü, emülsiyon tuğlasındaki nötrino etkileşimlerinin yerini 
tahmin edecek, emülsiyonda yeniden oluşturulan olaylara zaman damgası sağlayacak ve 
elektromanyetik duşların kalorimetrik ölçümü için emülsiyon odasını tamamlayacaktır. 
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Şekil 3. SND@LHC Algıcı, emülsiyon hedef kısmı (Ahdida,2021). 

SND@LHC algıcının hedef kısmını emülsiyon plakaları oluşturmaktadır. Emülsiyon 
hedeflerden oluşan kısım beş emülsiyon tuğla duvardan yapılmıştır. Her duvar, Şekil 3’de 
gösterildiği gibi Emülsiyon Bulut Odası (ECC) tekniğine göre inşa edilmiş, tuğla adı verilen dört 
üniter hücreden oluşan yaklaşık 390 × 390 mm2'lik bir enine boyuta sahiptir. Her bir tuğla, 59 
adet 1 mm kalınlığında tungsten katmanları ile serpiştirilmiş 60 emülsiyon filminden yapılmıştır. 
Birim hacim başına etkileşim oranını oldukça yükseltmek için hedef malzeme olarak tungsten 
seçilmiştir. Ayrıca, küçük radyasyon uzunluğu (∼3,5 mm), ECC'deki elektromanyetik duş yeniden 
yapılanmasında iyi performanslar sağlar. Düşük içsel radyoaktivite, tungsteni bir emülsiyon 
dedektörü için uygun bir malzeme yapar. Tungsten plakalar 192 × 192 mm2 enine boyuta sahip 
olacak, tüm algıçta 1180 tane kullanılacaktır. Böylece hedef kütle 830 kg olur(Ahdida,2020,2021). 

3. Sonuç 

SND@LHC deneyi CERN’de yer alan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı çarpışmalarında üretilen üç 
nötrino çeşidinin demet eksenine göre 7.2<η<8.6 saçılma aralığında ölçümler yapmak için 
önerilen bir deneydir. Bu saçılma aralığında üretilen nötrinolar henüz keşfedilmemiştir ve karşılık 
gelen nötrinoların büyük bir kısmı, hadron bozunmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, 
nötrinolar, diğer Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneyleri için erişilemeyen bir bölgede ağır çeşni 
üretiminin bir probu olarak görülebilir. 

SND@LHC proje zaman çizelgesi, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın 3. çalışmasındaki ölçümleri 
gerçekleştirmek üzere programlanmış ve motive edilmiştir. Program, Mart 2021'in sonuna kadar 
tam proje onayını ve 2022'nin başında eksiksiz bir algıç ile veri almaya hazır duruma gelmesi 
planlanmaktadır. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın 2021 ve 2022'deki mevcut ayrıntılı programı 
takip edilmektedir. Programa göre, algıcın 2022 Ocak ayının ikinci haftasına kadar tam olarak 
kurulması ve yerinde devreye alınması gerçekleştirilmelidir. Deney hedeflenen programı takip 
etmekte ve 2022 yılı için Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın çalışma takvimine bağlı olarak veri 
alması öngörülmektedir. 

Bu ölçümler aynı zamanda kozmik ışın etkileşimlerinde üretilen çok yüksek enerjili 
nötrinoların tahmini için de geçerlidir, bu nedenle deney aynı zamanda hızlandırıcı, 
astroparçacıkfiziği ve nötrino fiziği arasında bir köprü görevi görmektedir. 
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OPERA Dedektöründeki Nötrino-Kurşun Yüklü Akım Etkileşmelerinde Hadron Çokluk 
Dağılımlarının İncelenmesi* 

Dr. Çağın KAMIŞCIOĞLU, Ankara Üniversitesi, gunesc@ankara.edu.tr 
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Ankara Üniversitesi (Emekli öğretim üyesi) 

Özet: Nötrino parçacığı atom altı parçacık fiziğinde önemli bir yere sahiptir. Diğer parçacıklardan 
farklı olarak kütlesi çok küçük olup, madde ile aşırı zayıf etkileşmekte ve salınım yapabilmektedir. Bu 
zamana kadar nötrinonun kütlesini ölçmek, salınım özelliğini gözlemleyebilmek için bir çok deney 
tasarlanmış ve bu deneyler de nötrino hakkında önemli bilgiler sunmuştur. OPERA deneyi de nötrinoya 
salınımını görünür modda gözlemlemek amacıyla tasarlanmış̧ Avrupa’daki tek nötrino salınım projesidir. 
Algıç 2008-2012 yıllarında aktif olarak çalışarak veri alımını tamamlanmıştır. Bu çalışmada, OPERA 
deneyinde elde edilen yüklü akım nötrino-kurşun etkileşimlerinde üretilen yüklü parçacıkların çokluk 
dağılımları ve davranışları araştırılmıştır. Öncelikle analiz edilmiş ve çeşitli seçimlerden geçirilmiş olan 
verilerden saf bir alt grup oluşturulmuştur. Ardından etkileşimlerin topolojileri ve oluşan hadron 
parçacıklarının çokluk dağılımları sınıflandırılmıştır. Yüklü hadronların çokluk dağılımları veri grubunda 
elde edilerek davranışı incelenmiş ve farklı kinematik bölgelerdeki KNO ölçeklemesi araştırılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar Monte Carlo olay üreteçlerinin doğrulamasında kullanılabileceğinden detaylı bir şekilde 
çeşitli tablo ve grafiklerle sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: OPERA, nötrino, çokluk, KNO. 

Satudy of Charged Hadron Multiplicities in Charged Current Neutrino-Lead 
Interactions in OPERA Detector 

Abstract: The neutrino particle has an important place in subatomic particle physics. Unlike other 
particles, its mass is very small, it interacts very weakly with matter and can oscillate. Until now, many 
experiments have been designed to measure the mass of the neutrino and to observe its oscillation 
feature, and these experiments have provided important information about the neutrino. The OPERA 
experiment is also the only neutrino oscillation project in Europe designed to observe neutrino oscillation 
in visible mode. The dedector worked actively in 2008-2012 and completed the data acquisition. In this 
study, the multiplicity distributions and behaviors of the charged particles produced in the charged 
current neutrino-lead interactions obtained in the OPERA experiment were investigated. First, a pure 
subgroup was formed from the data that had been analyzed and passed through various selections. Then, 
the topologies of the interactions and the multiplicity distributions of the formed hadron particles are 
classified. The multiplicity distributions of the charged hadrons were obtained in the data set, and their 
behavior was examined and the KNO scaling in different kinematic regions was investigated. Since the 
results obtained can be used in the verification of Monte Carlo event generators, they are presented in 
detail with various tables and graphs. 

Keywords: OPERA, neutrino, multiplicity, KNO 
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1. Giriş 

Nötrinolar parçacık fiziği standart modelinin oluşumundan bu yana tarihsel olarak önemli 
bir oynamış ve günümüzde nötrino fiziği kozmoloji, astrofizik ve yüksek enerji fiziğin kavşak 
noktasında yer almaktadır. Nötrinolar evrenimizin bildiğimiz en yaygın sahipleridir. Evrenin 
derinliklerinde farklı şekil ve boyutlarda gezegenleri, yıldızları ve galaksileri nispeten kolayca 
görebilirken, ancak oldukça bol olan ve hemen göremediğimiz en önemli öge ‘nötrino ’adı 
verilen parçacıktır. Büyük Patlama ’dan sonra bir saniyeden daha az bir süre içerisinde 
oluşturulmuş olan bu parçacıklar yüksüzdürler, madde ile zayıf etkileşim yapmaktadırlar ve zayıf 
nükleer tepkimelerde açığa çıkarlar. Örneğin, her saniye vücudumuzun içinden geçen ancak 
hiçbir şekilde hissetmediğimiz yaklaşık 300 milyar nötrino Güneş’deki füzyon tepkimelerinden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca büyük yıldızlar öldüklerinde de süpernova patlamalarıyla enerjilerini 
nötrino olarak bırakmaktadır. Evrende oldukça bol miktarda bulunan nötrino, içinden geçtiği 
cisimlerle neredeyse hiç etkileşime girmediği için gözlemlenmesi oldukça zor olmuş ve bu 
nedenle her zaman merak uyandırmıştır.  

On dokuzuncu yüzyılın fizikçileri ve kimyacıları gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde 
atomun özelliklerine ilişkin oldukça faydalı bilgiler elde etmişlerdi. Ernest Rutherford’un elde 
ettiği sonuçlar 1911 yılında, "atom, çevresi elektronlarla sarılı, küçük, ağır ve artı yüklü bir 
çekirdekten oluşmuştur” düşüncesi üzerine yoğunlaşmıştı. James Chadwick’in 27 Şubat 1932 de 
keşfettiği parçacığı nötron olarak duyurması ile de atom çekirdeğinin protonlardan ve nötron-
lardan oluştuğu sonucuna varılmıştı. Aynı yıllarda Wolfgang Pauli sürekli enerji spektrumunu 
açıklamak için çok küçük bir kütleye sahip, yüksüz ve neredeyse madde ile hiç etkileşmeyen bir 
parçacığın varlığını öne sürmüş ve kendi ifadesi ile ‘umutsuz bir çare ’olan bu parçacığa ‘nötron ’
adını vermiştir. Nötronun keşfinin duyurulmasından sonra Enrico Fermi 1933’de Pauli’nin 
önerdiği parçacığı kendi kuramı doğrultusunda yeniden değerlendirmiş ve İtalyanca küçük, 
yüksüz anlamına gelen ‘nötrino ’olarak isimlendirmiştir. Böylece nötrino yeni bir parçacık olarak 
önerilmiş ve fizikçiler bu yeni parçacığı tespit edebilmek için çeşitli yollar düşünmeye başlamıştır.  

Teorik çalışmalardan gerçek verilere geçiş nötrino parçacığı için 26 yıl sürmüştür. 1956’da 
Clyde Cowan ve Frederick Reines nükleer reaktördeki nötrino akısını kullanarak elektron 
nötrinosunu (𝜈e) keşfettiklerini duyuran bir yayın yapmışlardır ve bu sonuçlar 1995’de Nobel 
Ödülü ile onurlandırılmıştır (Cleveland vd. 1998). 

1962’de L.M. Lederman, M. Schwartz, J. Steinberger vd. Brookhaven Ulusal 
Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen bir deneyle hızlandırıcı sonuçlarını kullanarak müon 
nötrinosunu (𝜈𝜇) keşfetmeyi başarmışlardır. 1968’de L.M. Lederman, M. Schwartz, J. Steinberger 
vd. bu keşifleri nedeniyle Nobel Ödülü ile onurlandırılmıştır (Schwartz, M. 1962).  

Böylece ikinci nötrino çeşnisinin keşfiyle en az iki lepton ailesinin varlığı kanıtlanmış oldu. 
Bunun üzerine bilim adamları müondan daha ağır leptonların var olabileceği hipotezini öne 
sürmüş ve bu leptonun da nötrino ile bağlantılı olabileceğini öngörmüştür. 2001 yılında tau 
lepton ile ilişkili nötrino varlığı yani tau nötrinosu (𝜈𝜏) ise Fermilab'daki DONUT deneyi ile 
doğrulanmıştır (Lundberg, 2001, Saoulidou 2008).  

Nötrino parçacığı diğer atom altı parçacıklardan farklı ve eşsiz özelliklere sahiptir. Nötrino 
diğer yüklü leptonlardan göre kütlesi çok küçük olup, madde ile aşırı zayıf etkileşmekte ve salınım 
yapmaktadır. Bu zamana kadar nötrinonun kütlesini ölçmek için birçok deney tasarlanmış ve bu 
deneyler de nötrinonun kütlesine sadece bir üst limit koyabilmişlerdir. Çeşni salınımları ise ilk 
kez 1962’de Japon fizikçi Jiro Maki tarafından öngörülmüştür. Nötrino çeşni salınım sürecinin 
belirlenmesi ile Güneş, atmosferik, reaktör ve hızlandırıcı nötrinolar ile yapılan deneyler nötrino 
salınımlarını anlamamıza katkıda bulunmuştur. 1968’de Homestake (Davis, 1994.) Deneyi ile Ray 
Davis ve grubu Güneş’ten gelen nötrinoları gözlemeyi başarmıştır. Klor- nötrino etkileşmesi 
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üzerine oluşturulan deneyde gözlenen elektron nötrino akısının, Güneş ’te üretilenden daha az 
olduğunu gösteren sonuçlar elde etmişlerdir.  

1998’de ise Japonya’daki Kamioka Mozumi madeninde kurulmuş olan Süper Kamiokande 
deneyi ile atmosferik sektörde müon mötrinolarının salınım yaptığı bulunmuştur (Fukuda vd. 
1998). Bu sonuç, 1999’da yine Japonya’da yapılan K2K (KEK to Kamioka) deneyinde de test 
edilmiştir (Ahn vd. 2001). Her ne kadar νμ den ν𝜏’ya salınım kanalı baskın görünse de tau 
nötrinosuna ilişkin açık bir gözlem yapılamamıştır.  

Süper-Kamiokande ve K2K deneylerinde elde edilen sonuçlardan sonra, nötrino 
salınımlarını daha detaylı araştırmak amacıyla yeni kuşak nötrino deneyleri tasarlanmıştır. Her 
bir tasarlanan nötrino algıcının kendine göre eşsiz bir tasarımı vardır. Son deneylerin öncekilere 
göre en önemli farkı algıç ve nötrino kaynağı arasındaki mesafenin çok uzun olması yani uzun-
menzilli nötrino deneyleridir. Bu tasarımlardan hayata geçen ilki OPERA (Oscillation Project with 
Emulsion tRacking Apparatus) deneyidir.  

OPERA deneyi, müon nötrinosunun tau nötrinosuna gerçekleştirdiği salınımı doğrudan 
gözlemlemek üzere tasarlanmış Avrupa’daki tek nötrino salınım projesidir. CERN’de oluşturulan 
müon nötrino demeti yer kabuğu üzerinde 732km kadar bir yolculuktan sonra Gran Sasso’da yer 
alan OPERA algılayıcısına ulaşmaktadır. Standart nötrino salınım modeline göre müon 
nötrinoların bir bölümü yolculuğu sırasında salınım yaparak tau nötrinoya dönüştüğünde, OPERA 
algılayıcısında tau nötrinonun etkileşimleri gözlemlenebilmektedir. Tau nötrino etkileşimlerini 
doğrudan gözlemleyebilmesi OPERA’yı diğer salınım deneylerinden farklı kılmaktadır.  

OPERA Deneyi 2008-2012 yıllarında aktif olarak çalışarak veri alımını tamamlamıştır ancak 
verilerin işlenmesi ve analizi halen devam etmektedir. Bu çalışmada OPERA Deneyi’nde 2008-
2012 arası elde edilen verilerde kurşun-nötrino etkileşimleri çalışılmıştır. Mikron altı uzaysal 
çözünürlüğe sahip emülsiyon filmlerinde meydana gelen etkileşimlerin topolojileri ve oluşan 
hadron parçacıklarının çokluk dağılımları detaylı olarak analiz edilmiştir. Yüklü hadronların KNO 
Ölçeklemesi açısından testi gerçekleştirilmiştir. OPERA simülasyon yazılımı ile etkileşimlerin 
yeniden oluşturulması, yerinin tespit edilmesi ve verimlerinin hesaplanması yapılmıştır. 
Simülasyonda elde edilen yüklü hadron çoklukları ve KNO dağılımları, OPERA verisinden elde 
edilen çoklukla karşılaştırılmış ve sonuçlar çeşitli tablolar ve grafikler ile sunulmuştur.  

2. Nötrino Salınımları ve Standart Model 

1897'de JJ. Thomson tarafından elektronun keşfi, temel parçacık fiziği alanının doğuşuna 
yol açtı. İlk buluşlar ve sonuçlara göre atomların maddenin temel yapı taşları olduğuna 
inanılıyordu, ancak atomun giderek küçülen ölçeklerde incelenmesiyle atomun da daha farklı 
ölçekte bir yapıya sahip olduğu keşfedildi. Ancak parçacıkların birbirleri ile olan ilişkisi merak 
edilmekteydi. Bu parçacıkların ve kuvvetlerin birbiri ile nasıl ilişkili olduğuna dair en iyi açıklama 
parçacık fiziğinin Standart Modeli’nde verilmiştir. 1970’li yılların başında geliştirilen bu model ile 
parçacık fizikçileri, bir dizi teori, yeni kavram ve ilkeleri kullanarak maddenin temel yapısını 
tanımlamışlardır. Yıllar geçtikçe, bu model birçok deneysel sonucu başarılı bir şekilde açıklamış 
ve tahmin etmiştir. Bugün ise iyi test edilmiş bir fizik teorisi olarak kabul edilmektedir. (Weinberg 
1995, Altarelli 2005)  

Hayata geçen deneyler ve keşifler, parçacık fiziği alanında Standart Modelin oluşmasına ve 
geliştirilmesine yol açmıştır. Standart Model, bilinen tüm parçacıkları ve bunların etkileşimlerini 
açıklamaya çalışmaktadır (Zuber,2004). Bu modele göre, tüm maddeler temel parçacıklardan, 
fermiyonlardan yapılmıştır ve bu parçacıklar, bozonlar olarak bilinen kuvvet taşıyıcıları olan diğer 
parçacıkları değiştirerek birbirleriyle etkileşirler. Standart Model’de kuarkların, leptonların ve 
ayar bozonların bir özeti Şekil 2.1’de verilmektedir. 
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Parçacıklar sınıflandırılırken spini tamsayı olanlar bozon ve spini kesirli olarak ifade edilen 
parçacıklar ise fermiyon olarak adlandırılmaktadır. Tüm fermiyonların lepton sayısı ve yük 
bakımından karşıt parçacığı bulunmaktadır. Temel olarak üç renk kuantum sayısı nedeniyle 
toplamda 12 kuark/anti-kuark ve 12 lepton/anti-lepton bilinmektedir. Bu parçacıklar Fermi-Dirac 
istatistiğine ve onu izleyen Pauli dışarlama ilkesine uymaktadırlar. Nötron, proton, piyon gibi 
parçacıkların oluşmasında görev alan kuarklar, zayıf, güçlü ve elektromanyetik etkileşimler 
yapmaktadır. Yüklü leptonlar ise elektromanyetik ve zayıf etkileşim yaparken ve yüksüz leptonlar 
sadece zayıf etkileşim yapmaktadır. Güçlü etkileşimler için sekiz kütlesiz gluon, elektromanyetik 
etkileşimler için bir kütlesiz foton ve zayıf etkileşimler için ağır W ±ve Z bozonları vardır. Standart 
Model’in öngörüleri günümüzde hala çeşitli deneylerle test edilmektedir. En son eksik parça olan 
Higgs bozonu CERN’deki ATLAS (Ammosov, V.V. ve Arik, E. 2012) ve CMS (Chatrchyan vd. 2012) 
deneyleriyle 04.07. 2012 yılında gözlenmiştir.  

 

Şekil 2.1 Standart Model’de parçacıkların gösterimi 

Nötrinolar leptonlar içinde bir alt gruptur ve üç çeşniye sahiptir. Elektron nötrino, müon 
nötrino ve tau nötrino şeklindedir, anti-parçacıkları ise anti-elektron nötrino, anti-müon nötrino 
ve anti-tau nötrino’dur. Nötrinolar Standart Model’de kütlesiz, elektriksel olarak nötür zayıf 
etkileşen spin 1/2 parçacıklar olarak tanımlanmaktadır. Bu zamana kadar yapılan deneylerde 
nötrinolar sol elli olarak tespit edilmiştir. Standart Model’de nötrinoların kütlesiz olması 
öngörülmesine rağmen altmış yıl boyunca uzanan bir dizi deney nihayetinde nötrinoların çok 
küçük olmasına rağmen bir kütleye sahip olduğunu ortaya koymuştur.  

Nötrino salınımlarına ilişkin ilk öngörü 1957’de Pontecorvo tarafından ortaya atılmıştır 
(Pontecorvo 1957, Pontecorvo 1958). Kendisi çalışmalarında nötrino ile anti-nötrino arasında bir 
salınım olabileceğini ispatlamaya çalışmıştır. Ancak bu salınım hiç gözlenememiştir. Müon 
nötrinosunu(νμ) keşfinin ardından 1962’de Maki, Nakagawa ve Sakata tarafından çeşni 
salınımları fikri ispatlanmıştır ki 1967’de Pontecorvo tarafından detaylı olarak ifade edilmiştir 
(Pontecorvo 1967). Çeşniler için salınım formülleri aşağıda belirtilmiştir. 
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Deneysel açıdan bakıldığında salınım modellerinin olası tüm kombinasyonlarını aynı anda 
ölçebilen ve tespit edebilecek bir deney şu an fiziksel ve teknolojik açıdan mümkün değildir. Bu 
nedenle salınımı gözleyebilmek için tipik bir algılayıcı nötrino kaynağına göre uzak veya yakın 
olacak şekilde yerleştirilir. İki farklı bölgeden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında salınım 
olasılığı hakkında yorum yapılabilir. 

Nötrino salınımları iki farklı yöntemle gözlemlenebilmektedir. Başlangıçta bulunmayan bir 
nötrino çeşnisinin gözlemlenmesiyle salınımın tespit edilmesine ‘görünme ’tipi deney 
denilmektedir. Burada saf nötrino çeşnisinin bir bölümü daha algılayıcıya ulaşmadan önce 
salınım yaparak başka bir nötrino çeşnisine dönüşür. Böylece algılayıcıda her iki nötrino 
çeşnisinin de etkileşimleri gözlenir. Öte yandan algılayıcıda başlangıçtaki nötrino akısı ile tespit 
edilen akı karşılaştırılarak kaybolan akının bulunmaya çalışıldığı deneyler de ‘kaybolma ’tipi 
deneyler olarak ifade edilmektedir.  

OPERA deneyi görünme tipi olarak tasarlanmıştır. Müon nötrinoların bir bölümü yolculuğu 
sırasında salınım yaparak tau nötrinoya dönüşmekte ve tau nötrino etkileşimlerinin OPERA 
algılayıcısından doğrudan gözlemlenmesi ile salınım gözlenecektir. 

3. OPERA Deneyi 

OPERA (Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus) deneyi müon nötrinonun tau 
nötrinoya salınımını görünür modda gözlemlemek amacıyla tasarlanmıştır. Görünür modda 
gözlemi; yüklü ν𝜏 etkileşimlerindeki 𝜏 leptonunun belirlenmesi ilkesine dayanmaktadır. Kısa 
yaşam ömrüne sahip tau leptonun belirlenebilmesi için, yüksek uzaysal çözünürlüğe sahip 
nükleer fotografik filmler kurşun ile beraber hedefi ve ana algılayıcıyı oluşturmaktadır.  

OPERA Deneyi İtalya ’da bulunan Gran Sasso dağının altına bir yeraltı laboratuvarında 
kurulmuştur. Deneyde kullanılan nötrino demeti ise Avrupa Nükleer Arastırma Merkezi’nde 
üretilmektedir. Üretilen bu demet 17 GeV ortalama enerjiye sahip olacak şekilde algılayıcının 
bulunduğu Gran Sasso bölgesine yönlendirilmektedir. Yüksüz olduğu için elektromanyetik 
etkileşim yapmayan müon nötrinosu, doğrultusunda herhangi bir sapma olmadan 732 km’lik bu 
yolculuğu 2.4 ms’de tamamlamaktadır.  

Bu projede 13 ülkeden yaklaşık 200 kadar bilim insanı görev almıştır. Türkiye’yi ise ODTÜ 
nötrino grubu temsil etmiştir. OPERA algılayıcının yapımı 2008 yılında tamamlanmıştır. Algılayıcı 
2008-2012 yılları arasında aktif olarak çalışmış ve veri alması tamamlanmıştır (Agafonova vd. 
2014). 
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Sekil 3.1 OPERA Deneyi algıcı 

OPERA algıcı şekil 3.1’ de de verildiği üzere birbirini takip eden iki süper modülden 
oluşmaktadır. Her bir süper modüldeki hedef bölümü 31 tane ECC birim duvarı ve onu takip eden 
iz detektörlerinden meydana gelir. ECC (Emulsion Cloud Chamber) birimler nükleer emülsiyon 
ile kurşun plakaların oluşturduğu sandviç yapılardır. Her ECC duvarının arkasına fiberden 
oluşturulmuş bir iz detektörü yerleştirilerek nötrino etkileşiminde ortaya çıkan elektrik yüklü 
parçacıkların izleri oluşturulur. Bu izler kullanılarak etkileşimin gerçekleştiği ECC birim 
saptanabilmektedir (Terranova 2009).  

ECC birimleri ise OPERA algılayıcısının en önemli parçasıdır. Boyutları 128 mm x 102 mm x 
79 mm olan birimlerin bir tanesi 8.3 kg’dır. Her bir birim 57 adet nükleer emülsiyon ile 56 adet 
kurşun plakaların sandviç gibi yerleştirilmesi ile plastik bir kutu içerisine yerleştirilmiştir. OPERA 
emülsiyon filmleri şekil 3.2’de verildiği üzere 205 𝜇m kalınlığındaki transparan plastik tabakanın 
her iki tarafına yapıştırılmış 44 𝜇m kalınlığında yüzeylerdir. Emülsiyon tabakalar 0.2 μm çapında 
AgBr kristalleri içermektedir. Kurşun plakalar ise 1mm kalınlığında hedef materyallerdir. Bu 
şekilde hazırlanan birimler daha sonra alüminyum folyo ile birimler kaplanır ve bu sayede ışık 
geçirgenliğinin azalması amaçlanır. Ek olarak 2 adet emülsiyon filmi alüminyum folyo içerisinde 
koyularak paketlenen birimin uç tarafına eklenir. Şekil 3.3’de gösterildiği üzere bu filmlere CS 
(Changeable Sheets) değişebilen filmler denmektedir. Bu filmler zamandan, enerjiden ve 
paradan tasarruf yapmak için iyi bir yöntemdir. Birim içerisinde meydana gelen bir etkileşim CS 
filmleri üzerinde iz bırakacaktır. Her durumda tüm birimi açıp tek tek emülsiyon filmlerini analiz 
etmek çok uzun zaman alacağından değişebilen filmleri ilk aşamada hızlıca analiz etmek daha 
kolaydır. 

 

Şekil 3.2 OPERA emülsiyon filmleri 
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Kurşun plakalar 1mm kalınlığında hedef materyallerdir ve nötrino etkileşimleri için gereken 
ağır kütleyi oluşturmaktadır. Nötrino etkileşimlerinde oluşan yüklü parçacıklar, nükleer 
emülsiyon filmleri üzerinde iz bırakmakta ve bu izler emülsiyon filmlerinde toplanarak 
etkileşimlerin üç boyutlu görüntüsü mikrometre duyarlılığında elde edilebilmektedir. Bu nedenle 
tau lepton gibi çok kısa ömürlü parçacıkların saptanması için çok kullanışlı bir yöntemdir. ECC 
birimler aynı zamanda yüklü parçacıkların momentumlarını, elektron ve foton gibi parçacıkların 
oluşturduğu elektromanyetik duşların ölçülmesine de olanak sağlayan algılayıcılardır.  

Yüklü parçacıklar emülsiyon yüzeyinden geçtiğinde bir elektronu serbest bırakarak gümüş 
iyonunu gümüş atomuna çevirir. Bu gümüş atomları henüz görünmeyen bir iz oluştururlar. 
Ardından emülsiyon tabakaları kimyasal bir süreçten geçirilir. Bu süreçte gümüş atomları, gümüş 
iyonlarından daha hızlı metalik gümüşe dönüşür. Böylece gümüş atomlarının çapı 0.6 𝜇m ’ye 
ulaşır ve optik mikroskop tarafından görünür hale gelmektedir. Böylece yüklü parçacıkları izleri 
oluşmakta ve bu izler takip edilebilmektedir. ECC birim içerisindeki emülsiyon tabakaları sırasıyla 
tarandığında etkileşimin 3 boyutlu görüntüsü elde edilebilmektedir. 

OPERA algılayıcısında kaydedilen nötrino etkileşimleri, hedefin algılama parçası olan 
emülsiyon tabakalarına kaydedilmektedir. Olay topolojileri ve kinematik hakkında bilgi edinmek 
için nükleer emülsiyon filmleri algılayıcıdan çıkarılıp okunmaktadır. Amaç tau lepton gibi çok kısa 
ömürlü parçacıkların saptanması için etkileşimlerin üç boyutlu görüntüsünü mikrometre 
duyarlılığında elde edilmeye çalışılması olduğu için emülsiyon filmlerini taranması ve analiz 
edilmesi hassas ve ciddi bir prosedürdür. Her bir emülsiyon filmindeki verilerin okunması ve 
toplanması otomatik tarama sistemleri tarafından yapılmıştır. 

 

Şekil 3.3 OPERA ECC 

4. Veri Alımı ve Analiz 

Araştırmada OPERA Deneyi tarafından elde edilen 818 adet yüklü akım etkileşiminin 
sonuçları verilmiştir. Bu veriler yazar tarafından Eylül 2015 - Eylül 2016 süresince Japonya’da 
bulunan Nagoya Üniversitesi Tarama Laboratuvar’nda yapılan çalışmalar sonucu elde edilen 
verilerden seçilmiştir. Bu laboratuvarın veri tabanında 2008 yılından bu yana yapılan taramalara 
ait veriler bulunmaktadır. OPERA grubunun ECC birim tarama kapasitesi ve hızı en yüksek olan 
bu laboratuvardır. Bu nedenle veri tabanında diğer ECC birim tarama laboratuvarlarına göre 
oldukça fazla veri bulunmaktadır. Ancak zaman zaman tarama verimlerini daha da artırmak için 
uygulanan prosedürde değişiklikler yapmışlardır. Bu uygulamalar sonucu kaydedilen tarama 
sonuçları birbiri ile küçük farklılıklar içermektedir. Bu nedenle kullanılacak veri grubunu 
belirlemek ve kendi içindeki uyumu sağlamak için bazı ayıklamalar yapılmıştır. Bu ayıklamalar yıl, 
parçacık bilgisi içeriği, decay search prosedüründen geçmiş olması, müon içermesi ve enerji 
şeklindedir. Bu parametreler kullanılarak seçilen ν𝜇CC etkileşimler öncelikle dikkatlice analiz 
edilmiş ve etkileşim noktası ile bu noktaya ait parçacıklar iyonlaştırma özelliklerine göre mip 
(minimum ionised partice) izler, gri izler ve siyah izler olarak sınıflandırmıştır. Mip izler müonlar 
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veya yüklü rölativisttik hadronlar tarafından emülsiyon tabakalarında bırakılan izlerdir. Gri izler 
ve nükleer etkileşim sırasında geri tepen nükleonlar olarak yorumlanan yavaş parçacıklar 
tarafından bırakılır. Siyah izler yayılım yönüne göre ileri veya geri olarak isimlendirilir. Siyah izler, 
uyarılmış hedef çekirdeğinden yayılan düşük enerjili fragmanlar (protonlar, döteryanlar, alfa 
parçacıkları ve ağır fragmanlar) tarafından bırakılır.  

Siyah izlerin emülsiyon filmlerinde mikroskop ile görsel olarak anlaşılması kolaydır, çünkü 
bunlar çok miktarda iyonlaştırıcıdır, kısa yol uzunluklarına sahiptirler ve iki kurşun plaka arasında 
dururlar. Gri izler de siyah izlere benzer ancak görsel olarak gri izler ile mip izleri ayırmak kolay 
değildir. Bu ayrımı doğru yapabilmek için her bir iz tabakalardaki pikseller dikkate alınmıştır. 
Toplam piksel değerleri olan PHV (Darbe Yükseklik Hacmi) her bir iz için değerlendirilmiştir. PHV 
bir parçacığın emülsiyon filmine depoladığı enerjiyi yani izlerin genişliğini yansıtır. Mevcut 
çalışmadaki tüm müon parçacıkları yani mip izlerin PHV değeri 85’in altında yer almaktadır. Buna 
göre bu değerin üzerindeki izlere ait PHV değerleri gri olarak değerlendirilmelidir. 

4.1. Çokluk Dağılımları 

    Atom altı parçacıklar kendi aralarında çeşitli şekillerde etkileşebilmektedirler. Bir 
etkileşim sonucu ortaya birçok parçacık çıkabilmekte ve etkileşimin türüne göre bu parçacıklar 
aynı veya farklı türden olabilmektedir. Birçok etkileşimin incelendiği deneylerde 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 ve çarpıştırıcı gibi 
birçok deneyde çalışılmıştır. Bu veriler Monte Carlo (MC) etkileşim üreteçlerinde kullanılan 
parçacık üretim modellerini geliştirmek için oldukça yararlıdır.  

   Mevcut çalışmada gerçekleştirilen analiz sonrası kullanılan ν𝜇CC etkileşimlerdeki ortalama 
mip parçacık sayısı ⟨nmip⟩ = 2.94  ±0.05 olarak bulunmuş ve dağılım Şekil 4.1’de verilmiştir. 
Çalışmada etkileşimlerin yeniden oluşturulması, yerinin tespit edilmesi ve verimlerinin 
hesaplanması OPERA simülasyon yazılımı ile yapılmıştır. Nötrino akısı ve spektrumu CNGS 
demetinin FLUKA simülasyonu temel alınarak oluşturulmuştur (Pessard, H. ve Wilquet, G. 2012). 
Simülasyonda elde edilen yüklü hadron çoklukları OPERA verisinden elde edilen çoklukla 
karşılaştırılmıştır. Şekil 4.1’de Veri/MC karşılaştırması verilmiştir. İki dağılımın da birbiri ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir. 

    Mip parçacıkların yanı sıra etkileşimlerdeki ortalama gri parçacık sayısı ⟨ngri⟩ = 0.22  ±0.01 
olarak bulunmuştur. Ortalama ileri ve geri siyah parçacık sayısı da ⟨nsiyah⟩ileri = 0.38  ±0.02 ve 
⟨nsiyah⟩geri = 0.15  ±0.01 şeklinde hesaplanmıştır (Kamışcıoğlu 2017).  
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Şekil 4.1. Mip izlerin çokluk dağılımı. 

4. 2.KNO Ölçeklemesi 

Son zamanlarda deneysel ve teorik çalışmalarda çokluk dağılımlarının davranışını 
belirlemede önemli bir yere sahip olan Kobe-Nielsen-Olesen Ölçeklemesi kısaca KNO 
Ölçeklemesi olarak da bilinmektedir. 1971 yılında Kobe, Nielsen ve Olesen çokluk dağılımlarının 
şeklinin birincil enerjiden bağımsız oluğunu öngörmüşlerdir (Koba vd, 1972). Öncesinde 1970 
yılında Polyakov, Kobe, Nielsen ve Olesen’den faklı yaklaşımlar kullanarak aynı sonuca ulaşmıştır. 
Yüksek enerjiler için formüle edilen bu ifadeyi çok yüksek enerjili etkileşim deneylerinde 
beklenilen etkileşim sonrası oluşan parçacık sayısının çok fazla oluşudur ki bu da sürekli bir 
çokluk dağılımı demektir.  

KNO Ölçeklemesi öngörülmesinden sonra birçok kez test edildi. Ancak ifadenin sadece 
yüksek enerjili durumlarda değil düşük ve orta enerjili etkileşimlerde de uygulanabilmesi için 
1973’de Buras et.al tarafından ‘z ’değerine yeni bir 𝛼 parametresi eklenmiştir. Bu parametre 
etkileşime bağlı ancak enerjiden bağımsızdır bu sayede düşük enerjili sistemlerde de KNO 
ölçeklemesinin uygulanmasına olanak sağlamıştır (Buras 1973). 

 

Araştırmada OPERA verileri kullanılarak farklı enerji aralıklarında KNO ölçeklemesi 
incelenmiştir. Yüklü hadron parçacıklarının çokluk dağılımları, olasılık değerleri ve alfa 
parametresi hesaplanarak Şekil 4.2’deki KNO dağılımı elde edilmiştir. İlgili çalışmadaki alfa değeri 
𝛼=A/B=-1.28 olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 4.2.KNO Dağılımı 

   Dağılımına Ψ (z')’nin parametrizasyonundan elde edilmiş bir fit fonksiyonu uygulanmıştır. 
En iyi fit için fonksiyonu elde edilmeye çalışılmıştır ve erişilen paramatreler Tablo 4.1’de 
verilmiştir (Kamışcıoğlu 2017, Agafonova 2018). 

 

Tablo 1 
Parametre Değerleri 

Parametreler Değerler 
A 32.16 ± 5.35 
B -10.18 ± 1.68 
C 3.31 ± 0.11 

5. Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırmada 2008-2012 yılları arasında veri alımını tamamlamış olan OPERA Deneyi’nin 
verileri kullanılmıştır. Buna göre 2010-2012 yıllarına ait parçacık bilgisi içeren, yeri belirlenmiş, 
hadron parçacıkları içeren 818 adet νμ yüklü akım etkileşimleri çalışma için seçilmiştir. Veriler 

öncelikle analiz edilerek çeşitli seçimlerden geçirilmiş ve saf bir alt grup oluşturulmuştur. Bu veri 
grubunda mikron altı uzaysal çözünürlüğe sahip emülsiyon filmlerinde meydana gelen 
etkileşimlerin topolojileri ve oluşan hadron parçacıklarının çokluk dağılımları detaylı olarak analiz 
edilmiştir. OPERA simülasyon yazılımı ile etkileşimlerin yeniden oluşturulması, yerinin tespit 
edilmesi ve verimlerinin hesaplanması gerçekleştirilmiştir. Simülasyonda elde edilen yüklü 
hadron çoklukları OPERA verisinden elde edilen çoklukla karşılaştırılmış ve sonuçların uyum 
içinde olduğu gözlenmiştir. Aynı şekilde yüklü hadronların ortalama çokluk dağılımlarının 
dağınıma olan bağımlılığı doğrusal bir davranış gösterdiği ve yaklaşık KNO ölçeklemesi ise yüklü 
hadron çokluk dağılımı açısından geçerli olduğu tespit edilmiştir.  

   Emülsiyon teknolojisinin hayati rolü ve tarama sistemlerinin geliştirilmesi nötrino fiziği 
alanındaki deneylere hız kazandırmış böylece gerçekleştirilen ve planlanan bu deneyler ile 
nötrino fiziği alanındaki birikim ve gelişmeler artmaktadır. Bu sayede nötrino etkileşimlerinin 
doğasına ilişkin önemli sonuçlar elde edilmekte ve böylece nötrino fiziği hızla gelişmektedir. 
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Resimli Çocuk Kitaplarında Bilimsel Süreç Becerilerine Yer Verilme Düzeylerinin 
İncelenmesi 

Seda SARITAŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, sedasaritas14@hotmail.com 
Doç. Dr. Nur AKCANCA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, nurakcanca@comu.edu.tr 

Özet: Erken çocukluk dönemi, temel yaşam becerilerinin kazanılmasında kritik bir evredir. Bu 
dönemde çocukların günlük yaşamda faydalanabilecekleri becerilerle karşılaştırılmaları sağlanmalı, 
edindikleri bu becerileri bilimsel bilgiye ulaşmada kullanabilmeleri farklı araçlarla desteklenmelidir. Erken 
çocukluk döneminde kullanılabilecek bu araçlardan, çocuğa kazandırılması istenen becerilerin 
aktarılmasında en önemlilerinden biri resimli çocuk kitaplarıdır. Bu sebeple, çocuk kitaplarının içeriklerinin 
özenle belirlenmesi önemlidir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, 3-6 yaş çocuk kitaplarında 
bilimsel süreç becerilerine yer verilme sıklıklarının ortaya konulması şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada 
doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın amacı kapsamında çeşitli yayınevleri tarafından 2015 
yılından itibaren yayınlanan, Türk ve yabancı yazarların eserlerinden seçkisiz atamayla rastgele seçilen 100 
resimli çocuk kitabı incelenmiştir. İncelenen kitaplarda bilimsel süreç becerileri; “gözlem”, “karşılaştırma”, 
“sınıflandırma”, “iletişim kurma”, “ölçme”, “tahmin etme” ve “sonuç çıkarma” şeklindeki temel süreç 
becerileri olarak ele alınmıştır. Veriler SPSS paket programı aracılığı ile betimsel istatistikler hesaplanarak 
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, incelenen çocuk kitaplarında en çok yer verilen süreç becerisinin 
“gözlem”, daha sonra “ölçme” ve “karşılaştırma” becerileri olduğu bulunmuştur. Bunun yanında incelenen 
kitaplarda en az yer verilen becerinin “tahmin etme” olduğu; “sınıflandırma'', “iletişim” ve “sonuç çıkarma” 
becerilerinin yer alma sıklıklarının diğer becerilere oranla daha düşük olduğu belirlenmiştir. Günlük 
yaşamda karşılaşılan problem durumlarına çözüm üretme aşamasında sıklıkla kullanılan “tahmin etme” ve 
“sonuç çıkarma” becerilerinin çocuklara erken dönemde bilinçli olarak kazandırılabilmesi için, resimli 
çocuk kitapları içeriklerinin söz konusu beceriler açısından zenginleştirilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bilimsel süreç becerileri, Resimli çocuk kitapları, Erken çocukluk dönemi. 

Examination of The Levels of Inclusion of Scientific Process Skills in Illustrated 
Children’s Books 

Abstract: Early childhood is a critical stage in the acquisition of basic life skills. During this period, 
children should be compared with the skills they can use in daily life, and their ability to use these skills in 
reaching scientific knowledge should be supported with different tools. Illustrated children's books are 
one of the most important tools that can be used in early childhood to convey the skills desired to be 
acquired by the child. For this reason, it is important to carefully determine the contents of children's 
books. From this point of view, the aim of this research is to reveal the frequency of including scientific 
process skills in 3-6 year old children's books. Document analysis technique was used in the research. 
Within the scope of the research, 100 illustrated children's books published by various publishers since 
2015, randomly selected from the works of Turkish and foreign authors, were examined. Scientific process 
skills in the books examined; “observation”, “comparison”, “classification”, “communication”, 
“measurement”, “estimation” and “inference” are considered as basic process skills. The data were 
analyzed by calculating descriptive statistics using the SPSS package program. As a result of the research, 
it was found that the most used process skill in the children's books examined was “observation”, then 
“measurement” and “comparison” skills. In addition, the least mentioned skill in the examined books is 
“estimation”; It was determined that the frequency of “classification”, “communication” and “inference” 
skills were lower than the other skills. It is recommended that the content of children's picture books 
should be enriched in terms of these skills so that children can gain consciously the skills of “estimation” 
and “inference”, which are frequently used in the process of producing solutions to problem situations 
encountered in daily life.  

Keywords: Scientific process skills, Illustrated children’s books, Early childhood. 
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1. Giriş 

Çocuklar, kendi çevrelerini ve deneyimlerini anlamlandırabilmek için, bilimi kavramalıdırlar. 
Bilim; gözlem, deney gibi çeşitli süreçlerden yararlanılarak dünyayı anlama ve açıklama uğraşıdır 
(Bredekamp, 2015). Çocuklar, erken yaşlarda bilimsel kavramlar hakkında bilgi ve deneyim 
kazanmaya başlamaktadırlar. Ayvacı (2010), erken çocukluk dönemini gelişimin en hızlı olduğu 
dönem olarak nitelendirmekte ve bu dönemde çocukların doğal bir merakla birlikte büyük bir 
öğrenme potansiyeline sahip olduklarını ifade etmektedir. Buna göre, çocukların erken yıllarda 
bilimle tanışmaları desteklenmelidir. Erken yıllarda sunulan bilim deneyimleri, çocukların çeşitli 
becerileri kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri zengin fırsatlar sunmaktadır (Tatar, 2006).  

Bilim eğitimi, çocukların kendileri için anlamlı olan bilgileri yapılandırmalarını sağlamaktadır 
(Sullivan, 2008). Buna göre, çocukları erken yaşlardan itibaren merak etmeye, sorular sormaya, 
gözlem yaparak bu soruların olası yanıtlarını keşfetmeye ve kendi sonuçlarını oluşturmaya teşvik 
etmek, onlara birtakım beceriler kazandırmaktadır. Bu beceriler bilimsel süreç becerileri olarak 
ifade edilmektedir. Morrison (2012), bilimsel süreç becerilerini, öğrenmeyi kolaylaştıran, 
araştırmacı rolü kazandıran, aktif öğrenme deneyimleri sağlayan ve öğrenmenin kalıcılığını 
artıran temel beceriler olarak tanımlamaktadır. Büyüktaşkapu (2013) ve Atik (2019), yaptıkları 
araştırmalarda bilimsel süreç becerilerinin yalnızca bilimin çeşitli disiplinlerinde değil, günlük 
yaşantımızın her alanında bilgiyi edinme ve düzenleme, problemleri çözme konularında önemli 
bir araç olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.   

Bilimsel süreç becerilerinin içeriğine ve düzeylerine ilişkin alanyazında farklı sınıflandırmalar 
yapıldığı görülmektedir. Charlesworth ve Lind (1995), bilimsel süreç becerilerini temel, orta ve 
ileri düzeyler olarak sınıflandırmışlardır. Araştırmacılar, temel süreç becerilerinin; gözlem, 
karşılaştırma, sınıflandırma, iletişim kurma, ölçme, tahmin etme ve sonuç çıkarmayı içerdiğini, 
bu becerilerin daha karmaşık ve üst düzey beceriler için zemin oluşturduğunu ifade 
etmektedirler. Bu beceriler, tüm bireylerin ihtiyaç duyacakları bilimsel tutumu kazanmada, 
problemlerin çözümüne ulaşmada ve elde edilen bilgilerin günlük yaşantıya aktarılmasında 
önemli rol oynamaktadır (Monhardt & Monhardt 2006). Çocuğun ileriki yaşantısında bilimsel 
düşünceyi benimseyebilmesi, bilimi tanıyabilmesi ve bilimsel süreci uygulayabilmesi için, temel 
süreç becerilerini edinmesi önemli görülmektedir (Erdoğan, 2010). Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta, bu becerilerin çocuğa hangi yollarla aktarılması ya da kazandırılması gerektiğidir 
(Alabay ve Özdoğan, 2017). Sunulan bilgiyi çocukların ilgi duyacakları hale getirmek, içeriği 
çocukların çevreleri, değerleri ve davranışlarıyla ilişkilendirerek öğrenmeyi anlamlı kılmak, 
sunulan bilginin kalıcılığını da artıracaktır. Monhardt ve Monhardt (2006) çocuklara bilimsel 
süreç becerileri kazandırılırken, bu becerilerin gerçek dünya bağlamından ayrı olarak 
verilmemesinin önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu noktada, elimizdeki en güçlü araçlardan 
biri de resimli çocuk kitaplarıdır. Bu nedenle resimli çocuk kitaplarının içeriklerinin bu beceriler 
bakımından özenle hazırlanması önemli görülmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın 
amacı, 3-6 yaş grubuna yönelik resimli çocuk kitaplarında bilimsel süreç becerilerine yer verilme 
sıklıklarının ortaya konulması şeklinde belirlenmiştir.  

2. Yöntem 

3-6 yaş grubuna yönelik resimli çocuk kitaplarında bilimsel süreç becerilerine yer verilme 
sıklıklarının ortaya konulmasını amaçlayan bu araştırmada, doküman analizi tekniği kullanılmıştır. 
Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olaylara yönelik bilgi içeren yazılı 
materyallerin incelenmesini ifade etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırmanın amacı 
kapsamında çeşitli yayınevleri tarafından 2015 yılından itibaren yayınlanan, Türk ve yabancı 
yazarların eserlerinden seçkisiz atamayla rastgele seçilen 100 resimli çocuk kitabı incelenmiştir. 
İncelenen kitaplarda bilimsel süreç becerileri; “gözlem”, “karşılaştırma”, “sınıflandırma”, 
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“iletişim kurma”, “ölçme”, “tahmin etme” ve “sonuç çıkarma” şeklindeki temel süreç becerileri 
olarak ele alınmıştır. Araştırma verileri SPSS paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Resimli 
çocuk kitaplarında bilimsel süreç becerilerine yer verilme sıklığını ortaya koymak amacıyla 
frekans değerler alınmış, ilgili becerilere ilişkin örneklere yer verilmiştir. Yerli ve yabancı 
yazarların eserlerinde bilimsel süreç becerilerine yer verilme sıklığının karşılaştırılması için, 
betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için ise bir okul 
öncesi ve bir fen eğitimi uzmanına başvurulmuş, analiz süreci titizlikle yürütülmüştür. Süreçte 
fikir ayrılığı yaşanan durumlar üzerine tartışılmış ve fikir birliğine varılıncaya kadar görüşülmüştür.  

3. Bulgular 

Bu bölümde incelenen 100 resimli çocuk kitabının künyelerine ilişkin bilgilere, kitaplarda yer 
verilen bilimsel süreç becerilerinin frekans dağılım tablolarına yer verilmiştir.   

Araştırma kapsamında incelenen kitapların künyelerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer 
almaktadır. 

Tablo 1. 
İncelenen Kitapların Künyelerine İlişkin Bilgiler 

No Kitap Adı Yazar Adı Yayınevi Yıl Türk/Yabancı Yazar  

 Kafası Karışık Bukalemun  Eric Carle Kuraldışı 
Yayınları 

2017 Yabancı 

 Ben Sandalye Değilim  Ross Burach Beyaz Balina 
Yayınları 

2018 Yabancı 

 Öfkelinozor Brian Moses, 
Mike Gordon 

1001 Çiçek 2015 Yabancı 

 Bu Kış Kimse Üşümeyecek Feridun Oral Yapı Kredi 
Yayınları 

2016 Türk 

 Asit Yağmurları Kolektif Metaforik 
Öyküler 

2020 Türk 

 Bilge Adamın Yolu  Aleix Cebrara TUBİTAK 
Yayınları 

2015 Yabancı 

 Hiç Hata Yapmayan Kız  Mark Pett 1001 Çiçek 
Kitaplar 

2015 Yabancı 

 Kaplanı Sakın Gıdıklama Marc Boutavant  
 

Marsık Kitap 2019 Yabancı 

 Üç Kedi Bir Canavar Sara Şahinkanat Yapı Kredi 
Yayınları 

2021 Türk 

 Bahar, Bir Değişim Hikayesi Finona 
Woodcock 

Pearson 2017 Türk 

 Farklı Ama Aynı Feridun Oral Yapı Kredi 
Yayınları 

2020 Türk 

 Görünmez Kokarca Mehmet Teber Ahenk Çocuk 2020 Türk 
 Köfteye Ne Oldu? Kolektif Cepa 

Yayınları 
 Türk 

 Minik Mıknatıs Mehmet Teber Ahenk Çocuk 2020 Türk 
 Renklerle Dans Eden Ateş 

Böcekleri 
Kolektif MEB 2021 Türk 

 Sarı Papatya Kolektif Erdem 
Yayınları 

2015 Türk 

 Tombul Arılar Kolektif Yeşilay 
Yayınları 

2019 Türk 

 Ninjalar Gece Nöbetinde Kolektif 
 

Pearson 2018 Yabancı 

 Ağaç Doktorları Kolektif 
 

MEB 2021 Türk 

 Ahmet’in Kuşları Kolektif 
 

MEB 2020 Türk 

 Ayşe’nin Ayakkabıları Kolektif MEB 2020 Türk 
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 Bahçenin Şarkısı Kolektif 

 
MEB 2020 Türk 

 Boyacı Tırmık  Sürur Kır Tarım ve 
Orman 
Bakanlığı 

2020 Türk 

 Ceyda’nın Resimleri Kolektif 
 

MEB 2021 Türk 

 Daireler Ormanın Kralı Kolektif 
 

MEB 2020 Türk 

 Dans Eden Damla Kolektif 
 

MEB 2020 Türk 

 Dans Zamanı Kolektif 
 

MEB 2021 Türk 

 Eğlenceli Aynalar Kolektif 
 

MEB 2020 Türk 

 Elma ile Gelen Arkadaşlık Kolektif 
 

MEB 2020 Türk 

 Emre ile Cemre Miyase 
Sertbarut 

Tudem 
Yayınları 

2017 Türk 

 Ayro’nun Mühendislik Harikaları  Ayşe Şule Bilgiç Düşyeri 
Kitap 

2020 Türk 

 Sali Kendini Keşfediyor  Raziye Demiralp 
Celep 

Dörtkardeş 
Yayınevi 

2019 Türk 

 Tepedeki Büyük Mavi Şey  Yuval Zommer İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2016 Yabancı 

 Kanatlarım Var Benim  Ayşegül Dede Timaş Çocuk 2021 Türk 
 Kare ile Kavramları Öğreniyorum  Neslihan Yalçın Erdem Çocuk 

Yayınları 
2020 Türk 

 Neye Göre Gruplasak?  Ayşe Şule Bilgiç Düşyeri 
Yayınları 

2020 Türk 

 Fırça, Diş İpi ve Çalkalama  Amanda 
Doerıng 
Tourvılle 

Teleskop 
Popüler 
Bilim 

2019 Yabancı 

 Sürpriz Konuk  Jessica 
Courtney Tickle 

İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2018 Yabancı 

 Küçük Astronot  Barbara Scholz İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2019 Yabancı 

 Minik Tilkinin Sırrı  Sally Grandley İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2020 Yabancı 

 Fırtına  Sam Usher İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2019 Yabancı 

 Kumrular Nerede? Lisa J.Amstutz İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2020 Yabancı 

 Babam Nasıl Kuaför Oldu?  Claire Powell, 
Francis Martin 

Pearson  2018 Yabancı 

 Kırmızı Yuvarlağın Bir Hayali Var  Özgür Akpolat Timaş Çocuk 2019 Türk 
 Biri, Diğeri, Öteki, Beriki  Ayşegül Dede Timaş Çocuk 2021 Türk 
 Kuyruklar Ne İşe Yarar?  Mi-Yeon Ahn Erdem Çocuk 

Yayınları 
2018 Yabancı 

 Kuzucuk Hangi Sporu 
Yapacağımı Biliyorum  

Kolektif Erdem Çocuk 
Yayınları 

2019 Türk 

 Can’ın Zeytin Ağacı  Özlem Aytek Mercek 
Çocuk 

2020 Türk 
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 Doğuştan Pilot  Göktuğ 
Canbaba 

Doğan ve 
Egmont 
Yayıncılık 

2018 Türk 

 Kâşif Arkeolog Göktuğ 
Canbaba 

Doğan ve 
Egmont 
Yayıncılık 

2018 Türk 

 Annem Bir Melek  Carl Norac İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2019 Yabancı 

 Küçük Şef  Göktuğ 
Canbaba 

Doğan ve 
Egmont 
Yayıncılık 

2018 Türk 

 Milo’nun Yıldız Tozu  Tunç Atalay Mandolin 2017 Türk 
 Aç Tırtıl  Eric Carle Mavi Bulut 

Yayıncılık 
2015 Yabancı 

 Yazı Yazan İnekler  Doreen Cronin Beyaz Balina 
Yayınları 

2018 Yabancı 

 Fırat ve Lokum  Kolektif MEB 2020 Türk 
 Gitar Dersi Kolektif MEB 2020 Türk 
 Hayal Kurmak Güzeldir  Kolektif MEB 2020 Türk 
 Hışırtı  Mila 

Popnedeleva 
Nesin 
Yayınevi 

2019 Türk 

 Kamp Ateşi Kolektif MEB 2020 Türk 
 Kardan Adam Hiç Üşür Mü?  Kolektif MEB 2020 Türk 
 Tiko Tavuk Mahallesine 

Taşınıyor 
Neşe Kınalı Masal 

Seramik Evi 
Yayınları 

2018 Türk 

 Ama Bu Okulda Uzaylılar Var  Caryl Hart, Ed 
Eaves 

Pearson 2015 Yabancı 

 Ejderha ve Leziz Şövalye  Benji Davies, 
Elli,Woollard 

Pearson 2017 Yabancı 

 Burun Giysisi M.Banu Aksoy, 
Mert Tugen 

Can Çocuk 
Yayınları 

2019 Yabancı 

 Yağmur Adam ve En Güzel Dans  Özge Bahar 
Sunar 

Redhouse 
Kidz Yayınları 

2019 Türk 

 Yıldız Tamircisi Lorin Elif Yemenici Redhouse 
Kidz Yayınları 

2019 Türk 

 Kırpılmayı Sevmeyen Koyun  Gemma Merino Pearson 2018 Yabancı 
 Alışverişe Çıkan İnek  Stephanie Shaw Pearson 2020 Yabancı 
 Zürafayı Saklama Rehberi  Michelle 

Robinson 
Pearson 2018 Yabancı 

 Huysuz Uğur Böceği  Eric Carle Kuraldışı 
Yayınevi 

2015 Yabancı 

 Panço ve Monti Nadia Shireen Pearson 2018 Yabancı 
 Ektiğim Tohumdan Dinozor Çıktı Carly Hart Pearson 2018 Yabancı 
 Kırmızı Kanatlı Baykuş  Feridun Oral Yapı Kredi 

Yayınları 
2022 Türk 

 Eyvah Kalbim Kırıldı Elif Yemenici Kırmızı Kedi 
Kitabevi 

2016 Türk 

 Mirket Nineler Uyuyamıyor Nihan Temiz Redhouse 
Kidz Yayınları 

2018 Türk 

 Cesur Portakal Havva 
Ömeroğlu  

Tarım ve 
Orman 
Bakanlığı 

2020 Türk 

 Utangaç Ayı Monti Duncan Beedie İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2022 Yabancı 

 İyi Yürekli Dev Memo Julia Donaldson İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2019 Yabancı 
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 Yavru Timsah Çipiti Catherine 
Rayner 

İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2022 Yabancı 

 Hortumuma Çörek Kaçtı  Melanie Joyce İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2019 Yabancı 

 Mutlu Su Aygırı Richard 
Edwards 

İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2015 Yabancı 

 Tarçın’ın Kaybolan Havuçları  Andreas König İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2021 Yabancı 

 Yayazula Julia Donaldson İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2021 Yabancı 

 Deniz ve Kumsal Canlıları Monika Lange İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2016 Yabancı 

 Hipopandafare  Jools Bentley İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2018 Yabancı 

 Arkadaşım Korku  Francesca 
Sanna 

Taze Kitap 2018 Yabancı 

 Nokta Peter H. 
Reynolds 

Altın Kitaplar 2022 Yabancı 

 Temiz Emily Gravett Beta Kids 2016 Yabancı 
 Gece ve Ayışığı Kristyna Litten Pearson 2018 Yabancı 
 Kendi Yatağımda Uyumayacağım  Alberto Pellai, 

Barbara 
Tamborini 

Turkuvaz 
Çocuk  

2019 Yabancı 

 Dünyanın En Küçük Hediyesi Peter H. 
Reynolds 

Altın Kitaplar 2017 Yabancı 

 Gökyüzünün Rengi Peter H. 
Reynolds 

Altın Kitaplar 2017 Yabancı 

 Karanlıktaki Tilki Alison Green İş Bankası 
Kültür 
Yayınları 

2022 Yabancı 

 Sofi Poni Tek Boynuz Uzmanı Kolektif Pearson 2018 Yabancı 
 Kayıp Köpek Üzüm Kate Hindley Pearson 2017 Yabancı 
 Evimde Bir Aslan Var Jim Helmore , 

Richard Jones 
Pearson 2017 Yabancı 

 Harika Bir Hikâye Tarifi  Ella Burfoot Pearson 2017 Yabancı 
 Minik Salyangoz ile Dev Balina  Julia Donaldson İş Bankası 

Kültür 
Yayınları 

2021 Yabancı 

 Suyu Sevmeyen Krokodil Gemma Merino Pearson 2016 Yabancı 

Tablo 1’e bakıldığında incelenen 100 kitabın 50’sinin Türk, 50’sinin ise yabancı yazarların 
eserleri olduğu belirlenmiştir. Tablo 1’de yer aldığı üzere kitapların basım yılları 2015-2022 yılları 
arasında değişiklik göstermektedir. 

Araştırmada ele alınan resimli çocuk kitaplarında bilimsel süreç becerilerine yer verilme 
sıklığına ilişkin frekans değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo. 2 
Resimli Çocuk Kitaplarında Bilimsel Süreç Becerilerine Yer Verilme Sıklığına İlişkin Frekans 
Dağılımları 

Beceriler Türk  Yabancı  Toplam 

Gözlem  71 75 146 
Karşılaştırma 49 57 106 
Sınıflandırma  46 42 88 
İletişim Kurma 53 29 82 
Ölçme 65 73 138 
Tahmin Etme 37 44 81 
Sonuç Çıkarma 37 47 84 

Tablo 2’ye göre, Türk yazarların eserlerinde en fazla sıklıkta yer verilen bilimsel süreç 
becerilerinin sırasıyla “gözlem”, “ölçme”, “iletişim kurma”, “karşılaştırma”, “sınıflandırma”, 
“tahmin etme” olduğu; “sonuç çıkarma” becerisinin “tahmin etme” becerisi ile aynı frekans 
değerine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 2’de, yabancı yazarların eserlerinde en fazla 
sıklıkta yer verilen bilimsel süreç becerilerinin sırasıyla “gözlem”, “ölçme”, “karşılaştırma”, 
“sonuç çıkarma”, “tahmin etme”, “sınıflandırma” olduğu, en az yer verilen süreç becerisinin 
“iletişim kurma” becerisi olduğu görülmektedir. Toplam frekans değerlerine göre resimli çocuk 
kitaplarında en fazla yer verilen bilimsel süreç becerisi “gözlem” (148), daha sonra sırasıyla 
“ölçme” (138), “karşılaştırma” (106), “sınıflandırma” (88), “sonuç çıkarma” (84) ve “iletişim 
kurma” (82) becerileridir. Toplam frekans değerlerine göre en az yer verilen bilimsel süreç 
becerisinin “tahmin etme” (81) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Türk ve yabancı yazarların eserlerinden seçilen resimli çocuk kitaplarının incelenmesinde 
yararlanılan açıklayıcı istatistikler Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3.  
Resimli Çocuk Kitaplarında Bilimsel Süreç Becerilerine Yer Verilme Sıklıklarına İlişkin Açıklayıcı 
İstatistikler 

 Minimum  Maksimum  Yer verilen kitap sayısı  

Beceriler Türk  Yabancı  Türk  Yabancı  Türk  Yabancı  

Gözlem  1 1 6 6 34 36 
Karşılaştırma 1 1 4 6 34 34 
Sınıflandırma  1 1 3 4 30 22 
İletişim Kurma 1 1 6 2 29 21 
Ölçme 1 1 4 6 38 39 
Tahmin Etme 1 1 4 3 24 26 
Sonuç Çıkarma 1 1 3 5 29 30 

Tablo 3 incelendiğinde, resimli çocuk kitaplarında araştırmaya dâhil edilen tüm bilimsel 
süreç becerilerinin her kitapta en az bir kez yer aldığı görülmektedir. Bir kitapta aynı bilimsel 
süreç becerisi en fazla altı kez yer almıştır. Tabloya göre, Türk yazarlar kategorisinde 
“sınıflandırma” ve “iletişim kurma” becerilerinin, yabancı yazarlar kategorisine göre daha fazla 
kitapta yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Aşağıda, araştırma kapsamında incelenen resimli çocuk kitaplarında yer alan bilimsel süreç 
becerilerine ilişkin ifade örneklerine yer verilmiştir.  

‘’Baharı müjdeleyen bu güzel çiçekler, rüzgâr gibi hızlı koşar, geçtikleri her yere rengârenk 
tohumlar ve hoş kokular saçarlardı.’’ (Gözlem, K10) 

‘’Birbirine tam uyan bir çift çorap buldu. İki ayakkabıyı da doğru ayağına giydi.’’ 
(Sınıflandırma, K27) 
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‘’Sivrikulak havaya fırlattı sopayı. Gevşekkulak daha da yükseğe fırlattı.’’ (Karşılaştırma, 
K15) 

‘’ Baba: Dök oğlum. Dök ki kurumasın! Cemil: İlk dikilen bitkilere böyle can suyu verilir. İşte 
bu suya can suyu denir.’’ (İletişim, K48) 

‘’Sonunda, tepeye ulaştıklarında, parkın çok ama çok uzakta olduğunu gördüler. "Çok 
uzak," dedi Hindiba,’’ (Ölçme, K71) 

‘’ Bu bir şaka olmalı. Canavar diye bir şey yoktur.’’ (Tahmin Etme, K9) 

‘’Nergis'in ışıltısı, önünde durdukları duvarı aydınlatınca Gelincik' in içindeki kötü hissin 
sebebini buldular: Şehirdeki son park bugün kapatılıyordu!’’ (Sonuç Çıkarma, K16) 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Resimli çocuk kitaplarında bilimsel süreç becerilerinin yer alma sıklıklarını incelemeyi 
amaçlayan bu çalışmada, 50’si Türk ve 50’si yabancı olmak üzere toplam 100 kitap incelenmiştir. 
İncelenen bu kitaplarda, bilimsel süreç becerileri ile ilgili toplam 725 kavram ve ifadeye 
rastlanmıştır. Bu becerilerin resimli çocuk kitaplarında yer alma sıklıklarının sırasıyla gözlem, 
ölçme, karşılaştırma, sınıflandırma, sonuç çıkarma, iletişim kurma ve son olarak tahmin etme 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Resimli çocuk kitaplarında en fazla yer verilen bilimsel süreç becerisinin gözlem olduğu 
görülmektedir. Monhardt ve Monhardt (2006) gözlem becerisinin, tüm süreç becerilerinin en 
temeli olduğunu ve küçük çocukların bilgi edinmesinin birincil yolu olduğunu ifade etmişlerdir. 
Bartan ve Başal’ın (2018) okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerine ilişkin 
görüşlerini ve bu öğretmenlerin sınıf içi bilimsel süreç uygulamalarına ilişkin yaptıklarını 
belirlemeyi amaçladıkları araştırmalarında da benzer şekilde öğretmenlerin en çok aşina 
oldukları ve sınıflarındaki çocuklara en fazla kazandırdıkları süreç becerisinin gözlem olduğu 
bulgusuna ulaşmışlardır.  

Gözlemden sonra en fazla yer verilen bilimsel süreç becerisinin ölçme olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Martin ve arkadaşlarına (1998) göre ölçme, çocuğun gözlemlerini standart veya 
standart olmayan birimler aracılığıyla ölçmesidir. Biçer, Başaran ve Güngör-Aytar (2021) 
yaptıkları benzer araştırmada, ölçme becerisinin, resimli çocuk kitaplarında en fazla yer alan 
bilimsel süreç becerisi olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Ölçme becerisi konusundaki bu farklılığın, 
iki araştırmanın veri toplama tekniklerinin ve örnekleme alınan çocuk kitaplarının birbirinden 
farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, yaşamımızın her 
alanında sıkça kullanma ihtiyacı duyduğumuz ölçme becerisi hakkında resimli çocuk kitaplarının 
içeriğinin oldukça zengin olduğunu göstermektedir. 

İncelenen resimli çocuk kitaplarında en az yer alan beceriler olan sınıflandırma, sonuç 
çıkarma, iletişim kurma ve tahmin etme olarak bulunmuştur. Sınıflandırma, çocuklara önceden 
öğrendikleri kavramlar ile yeni kavramlar arasında ilişki kurmalarına yardımcı olmaktadır 
(Abruscato, 2004). Bu sebeple, çocuklara yeni beceriler kazandırırken, sınıflandırmaya dayalı 
deneyimlerin sunulması önemlidir. Sonuç çıkarma becerisi ise, tekrarlanan gözlemlere dayalı 
olarak varsayım oluşturma sürecidir (Moonmav, 2013). Çocuğun gözlemlediği nesne ve olaylar 
arasındaki ilişkiyi açıklayabilmesi için, sonuç çıkarma becerisinin gelişmiş olması gerekmektedir 
(Sevim, Karakaş ve Erol, 2021). İncelenen kitaplarda daha az yer verilen becerilerden olan iletişim 
kurma becerisi ise, çocuğun edindiği bilgi ve deneyimleri konuşarak, yazarak, çizerek veya 
yeniden canlandırarak başkalarına aktarması olarak ifade edilmektedir (Sevim vd., 2021). 
Çocukların birbirleriyle bilimsel iletişim kurmasını sağlaması açısından önemli görülmektedir 
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(Morrison, 2012). Resimli çocuk kitaplarında en az yer verilen bilimsel süreç becerisi olarak öne 
çıkan tahmin etme becerisi, bilimsel araştırmanın ön koşullarından biri olarak ifade edilmektedir 
(Monhardt & Monhardt, 2006). Bu sebeple, kitaplarda daha az yer verilen bu beceriler, üzerine 
düşünülmesi ve daha fazla araştırma yapılması gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, 
günlük yaşantımızda karşımıza çıkan problem durumlarına çözüm üretirken de bu becerilere 
sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz düşünüldüğünde, bu becerilerin çocuklara aktarılması sürecinde 
seçilen metot ve kullanılan araçların titizlikle seçilmesi ve hazırlanması gerekmektedir.  

Resimli çocuk kitaplarında bilimsel süreç becerilerine yer verilme sıklıklarına ilişkin elde 
edilen açıklayıcı istatistikler, Türk ve yabancı yazarların eserlerinde bu araştırmada ele alınan 
becerilerin yer alma sıklıkları arasında karşılaştırma yapabilme fırsatı sunduğu için önemli 
görülmektedir. Alanyazında Türk ve yabancı yazarların eserlerinin bilimsel süreç becerileri 
açısından karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, Türk 
yazarlar ve yabancı yazarların eserlerinde yer alan bilimsel süreç becerilerinin sıklık değerlerinin 
birbirine yakın olduğunu söylemek mümkündür. İki kategoride sıklık değerleri arasında en fazla 
fark oluşturan süreç becerisinin ‘’iletişim kurma’’ olduğu görülmektedir. Söz konusu becerinin 
Türk yazarların eserlerinde önemli bir farkla daha fazla sıklıkta yer aldığı bulgusu, konu hakkında 
daha fazla araştırma yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Elde edilen bu sonuçlar ışığında, çocuklara çeşitli beceriler kazandırma konusunda güçlü bir 
araç olarak kullanılan resimli çocuk kitaplarının, söz konusu beceriler açısından zenginleştirilmesi 
önerilmektedir. Kitaplarda en az yer verilen süreç becerisi olan “tahmin etme” günlük 
yaşantımızda sıklıkla kullanma ihtiyacı hissettiğimiz bir beceri olduğundan ve bilimsel bilgiyi 
edinirken önemli bir basamak olduğu düşünüldüğünden resimli çocuk kitaplarında bu beceriye 
yönelik daha fazla kavram ve ifade yer almalıdır. Ayrıca resimli çocuk kitaplarında, söz konusu 
becerilere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, çeşitli yönergeler ve 
değerlendirme etkinliklerine yer verilebilir. Kitapların içeriğinin yanısıra, çocuklara nasıl 
okunduğu da önemlidir. Kitapların çocuklarla etkileşimli olarak okunmasının, vurgulanması 
istenen kavram ve ifadeleri aktarma konusunda fayda sağladığı bilinmektedir. Bu sebeple 
ebeveynler ve öğretmenlerin resimli çocuk kitaplarını bilimsel süreç becerilerinin önemini 
kavrayarak, çocuklarla etkileşimli şekilde okumaları önerilmektedir. 
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Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Oyun ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin 
İncelenmesi 

Doğukan KİÇİR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, dogukankicir98@gmail.com 
Doç. Dr. Döndü Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, bayneslihan@gmail.com 

Özet: Çocuğun gelişimi, sosyalleşmesi, öğrenmesi gibi birçok alanda etkisi olan oyuna gereken önem 
gösterilmelidir. Bu araştırmada okul öncesi eğitimde oyun konulu araştırmaların incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda veri toplama 
yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman olarak incelenen 
araştırmaların belirlenmesi için bazı ölçütler kullanılmıştır. Bu kapsamda belirlenen dokümanların 
konusunun okul öncesinde oyun olması, yüksek lisans tezi ve doktora tezi olarak son yedi yıl içerisinde 
araştırmaların yapılmış olması kriter olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016 – 2022 
yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Google Scholar aracılığıyla ulaşılan okul öncesinde oyun konulu 
21 yüksek lisans ve doktora tezi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz 
edilmiştir. Araştırma bulguları elde edilen veriler doğrultusunda düzenlenerek tablolar haline getirilmiş, 
betimsel analiz tekniğine göre tema ve alt temalar analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda oyun temalı 
araştırmaların en fazla 2019 yılında yapıldığı ve yüksek lisans tezi şeklinde gerçekleştirildiği, çoğunlukla 
nicel araştırma olarak yapıldığı ve nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama tekniğine yer verildiği 
belirlenmiştir. İncelenen yüksek lisans ve doktora tezlerinde ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında beş farklı 
temanın ortaya çıktığı, çoğunlukla “oyun çeşitleri” temasına yönelik sonuçların elde edildiği görülmüştür. 
Çocukların gelişim alanlarına yönelik tezlerden elde edilen sonuçlara bakıldığında ise çoğunlukla “sosyal – 
duygusal gelişim” alanına yönelik araştırma sonuçlarına yer verildiği görülmüştür. Araştırma kapsamında 
ortaya çıkan sonuçlar ilgili alanyazın ile tartışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Okul Öncesi, Oyun, Oyun Davranışı, Çocuk. 

Investigation of Postgraduate Theses Related to Play in The Field of Pre-School 
Education in Turkey 

Abstract: The game, which has an impact on many areas such as the development, socialization and 
learning of the child, should be given due importance. In this study, it is aimed to examine the researches 
on games in pre-school education. Qualitative research method was used in the research. In qualitative 
research, the document analysis method, which is one of the data collection methods, was used. Some 
criteria were used to determine the studies examined as documents. In this context, the criteria were 
determined that the subject of the documents determined is a preschool game, and that researches such 
as master's thesis and doctoral thesis have been carried out in the last seven years. The study group of 
the research consists of 21 master's and doctoral theses on preschool games, which were accessed 
through YÖK National Thesis Center and Google Scholar between 2016 and 2022. The obtained data were 
analyzed with descriptive analysis technique. The research findings were arranged in accordance with the 
data obtained and tabulated, and themes and sub-themes were analyzed according to the descriptive 
analysis technique. As a result of the research, it was determined that game-themed research was carried 
out mostly in 2019 and was carried out in the form of a master's thesis, mostly as quantitative research, 
and descriptive survey technique, one of the quantitative research methods, was included. When the 
results of the master's and doctoral theses were examined, it was seen that five different themes emerged 
and mostly results were obtained for the "game types" theme. When the results obtained from the theses 
on the developmental areas of children are examined, it is seen that the results of the research on the 
field of "social-emotional development" are mostly included. The results of the research were discussed 
with the relevant literature. 

Keywords: Preschool, The Game, Game Behavior, Child.
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1. Giriş 

Okul öncesi dönem, çocuğun doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar süren, ilk çocukluk 
yıllarını kapsayan kritik öneme sahip bir dönemdir (Yıldız Altan, Genç Çapur, Dağlıoğlu, 2021, 
s.621). Okul öncesi çağındaki çocuğun iç dünyasını ve dış dünyayı nasıl algıladığını bunu nasıl 
yansıttığı çocuğu tanımanın ve onunla iletişim kurmanın en önemli yollarından birisi oyundur 
(Uygun, 2018, s.1).  

Oyun çocuğun günlük hayatının önemli bir bileşenidir (Tuğrul, Menekşe, Uludağ, Aslan, 
Çelik, Çapan, 2019, s.187). Oyun çocuğun isteklerini, amaçlarını anlatır, onu isteklerine 
kavuşturur ve hayata hazırlar. Yetişkinin bakış açısında oyun farklı bir anlam ifade edebiliyorken, 
çocuğun aslında en önemli işi anlamına gelir. Çocuğun doğal yollarla öğrenmeyi sağladığı en etkili 
yöntem, oyundur. Çocuk, oyun içinde yaparak, yaşayarak öğrenmekte, sosyalleşebilmekte, yeni 
bilgiler edinebilmekte, hayati rollerini anlamlandırabilmektedir (Bal, 2022, s.17; Kaytez ve 
Durualp, 2014, s.111).  

Günümüzde okul öncesi dönem çocuğun temel ihtiyaçlarından beslenme, uyku ve sevgi 
kadar oyunun da önemli bir ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Okul öncesi dönem çocuklarının oyun 
gereksinimlerini karşılayabilmek için okul öncesi eğitim kurumları en iyi ortamı  oluşturmaktadır 
(Şalcı, 2020, s.19). Okul öncesi eğitim kurumlarında oynanan oyunlar, çocukların akran 
etkileşimine imkan tanıyan ve oyun oynama gereksinimlerini karşıladıkları ortamları 
oluşturmaktadır (Teke, 2019, s.2).  

Akyel’e (2020) göre çocuğun soru sorma, akranlarıyla iletişime geçebilme, plan yapma, 
karar verme gibi hayati becerilere sahip olması ve desteklenmesi okul öncesi dönemde oyun ile 
mümkündür. Tüm yaşamı etkileyen bu becerilerin yaşamın ilk yılları olan okul öncesi dönemde 
kazanılmasının kritik olduğu ifade edilmiştir. Tuğrul’a (2018) göre, çocuk oyun oynayarak 
öğrenmekte ve tüm gelişimi olumlu bir seyir izlemektedir. Bununla birlikte çocuk oyun oynayarak 
çevresiyle birçok duygusunu yansıtabiliyorken bir yandan da problemlerini çözebilme becerisi 
kazanmaktadır (Kaytez, Durualp, 2014, s.111). Çelik Yakar (2019) oyun sayesinde çocukların 
gelecekteki toplumsal rollerini öğrendikleri ve bir nevi geleceğe hazırlık yaptıklarını ifade etmiştir.  

Okul öncesi eğitimi kapsamında çocukların gelişimine olumlu katkıları olması açısından 
oyunun çocuklar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı lisansüstü tezlerin incelenmesi ve bu alandaki 
yeniliklerin ortaya koyulması açısından önemli görülmektedir.  

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 2016 yılından günümüze kadarki sürede yapılmış olan 
okul öncesinde oyun konulu lisansüstü tezleri incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda 
bakıldığında aşağıdaki soruların cevaplarına ulaşmaya çalışılmıştır. 

1. İncelenen araştırmaların türlerine göre dağılımı nasıldır? 

2. İncelenen araştırmaların yıllarına göre dağılımı nasıldır? 

3. İncelenen araştırmaların kullanılan veri toplama tekniklerine ve veri analiz yöntemlerine 
göre dağılımı nasıldır? 

4. İncelenen araştırmaların genel sonuçları nelerdir? 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma; algıların ve olayların doğal 
ortamda bütüncül ve gerçekçi bir biçimde ortaya konduğu; görüşme, gözlem ve doküman analizi 
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gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı bir araştırma modelidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, 
s.41). Araştırmada okul öncesi eğitimi alanında oyun konulu yapılan tezlerin bütüncül olarak 
incelenmesinde nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, okul öncesi eğitimde oyun konusunda Türkiye’de yapılan 
lisansüstü araştırmalar oluşturmaktadır. 2016 yılından günümüze kadar yapılan okul öncesinde 
oyun konulu 21 lisansüstü tez örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmada “okul öncesi eğitim”, 
“çocuk”, “oyun”, “oyun davranışı”, “okul öncesinde oyun”, “oyun oynama”, “oyun becerisi”, 
dijital oyun” olarak belirlenen anahtar kelimelerle aramalar gerçekleştirilmiştir. Çocukların oyun 
davranışlarına herhangi bir müdahale olmadan oyun yönelimlerine ve gelişim alanlarıyla 
ilişkilerine yönelik araştırmalara odaklanılmıştır. Bu araştırmaların listesi aşağıda verilmiştir: 

 Acer, S. (2018). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 48-72 aylık çocukların değer 
düzeyleri ile akran oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmış 
Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Ana Bilim Dalı. İstanbul. 

 Akyel, A. İ. (2020). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklara uygulanan dijital 
oyun destekli sosyal beceri eğitim programının sosyal beceri kazanımına etkisi 
(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 

 Ata, S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin dış mekânda oyun uygulamaları ve çocukların 
dış mekânda oyun oynamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 

 Atılmış, D. T. (2021). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş çocuklarının ve 
öğretmenlerinin oyun ve etkinlik arasında fark olup olmadığına ilişkin görüşlerinin 
incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü. İstanbul. 

 Bal, H. (2022). Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem çözme becerileri ile 
oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). 
Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Edirne. 

 Çağva A. (2021). Covıd-19 pandemi sürecinde okul öncesi dönem çocuklarının oyun ve 
etkinlik tercihlerinin incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın 
Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul. 

 Çakan, A. (2021). Okul öncesi çocuklarının dış mekândaki oyun davranışlarının 
incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü. Ankara. 

 Çetken, H. Ş. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının oyun tercihlerinin dış mekân oyun 
alanı tasarımları açısından incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. 

 Elmast, T. T. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin oyun 
ile öğretim yeterliliklerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). 
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale. 

 Kaçar, S. (2016). Okul öncesi normal gelişim gösteren 5–6 yaş grubu çocukların tercih 
ettikleri oyun türlerinin dil gelişimi ve problem çözme becerisi üzerine etkisinin 
incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. İstanbul. 

 Kılınç, N. (2016). 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları ile oyun 
davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Karabük 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karabük. 
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 Kocabaş, Z. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların oyun 
davranışları ile çocukların problem davranışları ve akademik benlik saygıları arasındaki 
ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü. Ankara. 

 Mucuk, Y. K. (2020). 60-72 aylık çocukların ebeveynlerinin çocuk yetiştirme tutumları, 
çocukların ahlaki ve sosyal kural algıları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

 Öztürk, D. F. (2019). Okul öncesi 4-6 yaş grubu çocukların bağlanma stilleri ile sosyal 
beceri düzeyi ve oyun davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yayımlanmış Yüksek 
Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. 

 Peker, Ş. S. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının oyun oynama eğilimleri ile 
motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi 
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 

 Sevim, B. S. (2017). Okul öncesi dönemi çocuklarının oyun severliklerinin çevre ve sosyal 
becerileri ile ilişkilerinin araştırılması (Yayımlanmış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı. Ankara. 

 Şahin, D. (2021). Türkiye’de çocuk oyunlarının, oyuncaklarının ve oyun alanlarındaki 
değişimlerin incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

 Teke, N. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların sınıf ortamındaki sosyal davranışları 
ile oyun davranışlarının incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara 
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. 

 Uygun, N. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların oyun 
davranışları, sosyal yetkinlik davranışları ve ebeveyn tutumları arasındaki ilişki. 
(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 
Van. 

 Yaşar, D. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarında sembolik oyun, duygu düzenleme 
becerileri ve yönetici işlevler ilişkisinin incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ege 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir. 

 Yıldız, B. M. (2022). Okul öncesi eğitim gören 36-71 aylık çocukların sosyal yetkinlik ve 
oyun davranışlarının incelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı. Malatya. 

2.3. Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada, veri toplama tekniği olarak doküman incelemesinden faydalanılmıştır. Bu 
bağlamda araştırmada 2016’dan günümüze kadar yapılan okul öncesi eğitimde oyun konulu 
lisansüstü tezler incelenmiştir. Doküman olarak incelenen araştırmaların belirlenmesi için bazı 
ölçütler kullanılmıştır. Belirlenen dokümanların konusunun okul öncesinde oyun olması, yüksek 
lisans tezi veya doktora tezi olarak son yedi yıl içerisinde yapılmış olması, ölçüt olarak 
belirlenmiştir. Araştırmada “okul öncesi eğitim”, “çocuk”, “oyun”, “oyun davranışı”, “okul 
öncesinde oyun”, “oyun oynama”, “oyun becerisi”, dijital oyun” olarak belirlenen anahtar 
kelimelerle taramalar gerçekleştirilmiştir. Çocukların oyun davranışlarına herhangi bir müdahale 
olmadan oyun yönelimlerine ve gelişim alanlarıyla ilişkilerine yönelik araştırmalara 
odaklanılmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezinde yer alan, konu bölümü oyun olarak dizginlenen 
toplamda 1472 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu araştırmanın çalışma gurubuna anahtar kelimeler 
doğrultusunda okul öncesinde oyun alanında yapılmış 20 yüksek lisans, 1 doktora tezi olmak 
üzere 21 lisansüstü tez dahil edilmiştir.  
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2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada Verilerin analizinde araştırmacı tarafından oluşturulan ve uzman görüşleri 
alınan kodlama formu kullanılmıştır. Kodlama formu üzerine yapılan kodlamalar neticesinde 
temalar oluşturularak betimsel analiz tekniğinden faydalanılmıştır. Betimsel analiz tekniğinde 
amaç daha öncesinde meydana gelen veya halihazırda devam etmekte olan bir durumu olduğu 
gibi betimlemektir (Çağva, 2021, s.63). Bu teknikte araştırmacı önceden belirlemiş olduğu 
temalara göre elde ettiği verileri özetleyip yorumlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s.239). Bu 
doğrultuda elde edilen veriler ilgili temalar altında düzenlenmiş ortaya çıkan temalar ve alt 
temalar doğrultusunda tablolaştırılmış ve araştırma sonuçlarından örnekler verilerek 
yorumlanmıştır.  

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmaların en kritik ölçütlerinden biri sonuçların inandırıcı olması gerekliliğidir (Şahin, 
2021, s.49). İnandırıcılığın sağlanmasında ise araştırmalarda en çok kullanılan iki ölçüt; geçerlik 
ve güvenirliktir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s.269). Nitel araştırmalarda geçerliliği sağlamak adına 
araştırmacı verilerini maksimum düzeyde tarafsızlıkla sunmalıdır. Yani nitel araştırmada 
araştırılan konu hakkında bütünü ele alan ve tarafsızlığını koruyan bir genel durum oluşturmak 
önemlidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s.225). Araştırmada tezler tarafsız olarak taramalar 
sonucunda belirlenmiş ve detaylı olarak incelenmiştir. Araştırmada tezlerin incelenmesi için 
araştırmacılar tarafından geliştirilen kodlama formunun kapsam geçerliliği iki alan uzmanından 
görüş alınarak sağlanmıştır. Araştırmada kodlayıcı güvenirliğinin sağlanması için araştırmacılar 
verileri ayrı ayrı kodlamış ve sonrasında karşılaştırarak farklı olan kodlamalar üzerinde uzlaşmaya 
varmıştır.  

3. Bulgular 

Bulgular 2016 yılından günümüze kadar YÖK Ulusal Tez Tarama Merkezi ve Google 
Scholar üzerinden okul öncesinde oyun ile ilgili 21 lisansüstü tezin analiz edilmesiyle elde 
edilmiştir. Elde edilen bulgular başlıklar halinde aşağıda verilmiştir. 

3.1. İncelenen araştırmaların türlerine ve yıllarına göre dağılımı  

2016 yılından günümüze kadar okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan tezlerin türlerine ve 
yıllara göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1.  
Tezlerin Türlerine ve Yıllarına Göre Dağılımı 

Araştırma Türü f % Yapıldığı Yıl f % 

YL Tezi 20 90 2016 3 15 
DT Tezi 1 10 2017 1 5 

Toplam 21 100 2018 4 18,8 
   2019 5 23,5 
   2020 2 9,4 
   2021 4 18,8 
   2022 1 5 
   Toplam 21 100 

2016 yılından günümüze kadar yapılan tezlerin tür olarak dağılımına bakıldığında en fazla 
yüksek lisans (%90) türünde, en az ise doktora tezi (%10) araştırmaların yapıldığı görülmüştür.  

Tezlerin yıllarına göre dağılımları incelendiğinde en çok araştırmanın 2019 yılında (%23,5) 
yapıldığı, en az araştırmanın ise 2017, 2022 yıllarında (%4,7) yapıldığı görülmektedir. Tabloya 
bakıldığında araştırmaların %14,1’i 2016 yılında, %4,7’si 2017 yılında, %18,8’i 2018 



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
103 

 

yılında, %23,5’i 2019 yılında, %9,4’ü si 2020 yılında, %18,75’i 2021, %6,25’i 2022 yılında 
yayınlanmıştır. 

3.3. İncelenen Araştırmaların Kullanılan Veri Toplama Tekniklerine ve Veri Analiz 
Yöntemlerine Göre Dağılımı  

2016 yılından günümüze kadar okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan tezlerin kullanılan veri 
yöntemleri Tablo 2’de, araştırmaların veri toplama tekniklerine ve veri analiz yöntemlerine göre 
dağılımı ise Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 2. 
Tezlerde Kullanılan Yöntemler (N=21) 

Nitel Araştırma Yöntemi N Nicel Araştırma Yöntemi N Karma Araştırma Yöntemi N 

Durum çalışması 2 Tarama yöntemi 10 Karma Yöntem 1 
Vaka Çalışması 1 Deneysel Yöntem 6   
  Korelasyonel çalışma 1   

Toplam 3  17  1 

Tablo 2’ye göre 2016 yılından günümüze kadar okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan tezlerin 
veri yöntemleri incelendiğinde; en çok nicel araştırma (N=17), en az nitel araştırma (N=3) 
kullanıldığı görülmektedir. Nicel araştırmalarda en çok tarama yönteminin (N=10), daha sonra 
deneysel yöntemin (N=6), en az ise Korelasyonel çalışmanın (N=1) yapıldığı görülmektedir. Nitel 
araştırmalardan en çok durum çalışması yönteminin (N=2) daha sonra vaka çalışması yönteminin 
(N=1) yapıldığı görülmektedir. Bunlara ek olarak da hem nitel hem de nicel araştırmayı içeren 
karma yöntemin (N=1) kullanıldığı görülmüştür. 

Tablo 3. 
Tezlerin Kullanılan Veri Toplama Tekniklerine ve Veri Analiz Yöntemlerine Göre Dağılımı (N=21) 

Veri Toplama Tekniği f % Veri Analiz Yöntemi f % 

Gözlem 2 9,4 İçerik Analizi 2 9,4 
Görüşme 5 23,5 Betimsel Analiz 5 23,5 
Anket 4 18,8 Korelasyonel İstatistik Analizi 10 47 
Ölçek 10 47 Fark İstatikleri Analizi 4 18,8 

Toplam 21 100  21 100 

Tablo 3’e göre, 2016 yılından günümüze kadar okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan tezler 
veri toplama teknikleri açısından incelendiğinde; en fazla ölçek (%47) tekniğinin en az ise gözlem 
(%9,4) tekniğinin tercih edildiği görülmüştür. Diğer araştırmaların veri toplama tekniklerine 
bakıldığında ise; görüşme (%23,5) ve anket (%18,8) şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Veri analiz 
yöntemlerine bakıldığında; en fazla korelasyonel istatistik analizi (%47) yöntemine başvurulduğu, 
en az ise içerik analizi (%9,4) yöntemine başvurulduğu görülmüştür.  

3.4. İncelenen Tezlerin Genel Sonuçları  

2016’dan günümüze kadar okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan tezlerin genel sonuçları 
Tablo 4 ve Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. 
Tezlerin Genel Sonuçları (N=21) 

Temalar  f Özellikler 

Oyun 
Çeşitleri 

11 Oyun çeşitlerinin fonksiyon oyunları, hayal oyunları, grup 
oyunları, açık hava oyunları, sınıf oyunları, araçta yapılan oyunlar, 
araçla yapılan oyunlar, araçsız yapılan oyunlar olarak 
belirlenmiştir.  

Oyun 
ortamları 

4 Oyun ortamında iç mekanlarda düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu, 
çocukların dış mekânda gerçekleşen oyunlara eskisi kadar 
yönelmediklerinin belirtildiği görülmüştür.  

Oyuncaklar  4 Oyuncakların: bebekler, çember, top, arabalar, topaç, davul, 
çıngırak, lego, yapboz, oyun hamuru olduğu görülmüştür. 

Zaman 
Kullanımı 

2 Araştırma sonuçlarında toplumun çoğunluğunun oyunu algılama 
şekilleri; oyunu eğlendiren, gelişimi destekleyen ve boş zaman 
değerlendirici bir etkinlik olarak görme biçimindedir. 

Toplam 21  

Tablo 4’e göre, 2016’dan günümüze kadar okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan tezlerin 
sonuçları incelendiğinde; oyun çeşitleri, oyun ortamları, oyuncaklar, zaman, temalarının ortaya 
çıktığı görülmektedir. Ortaya çıkan temaların tezlerin sonuçlarına göre özellikleri açıklanmıştır. 
Temalar arasından en fazla “Oyun Çeşitleri” temasının yer aldığı (f=11) (Acer, 2018; Akyel, 2020; 
Ata, 2016; Çağva, 2021; Kaçar, 2016; Şahin, 2021; Teke, 2019; Turak, 2019; Yıldız, 2022); daha 
sonra ise “Oyun Ortamları” (f=4) (Acer, 2018; Ata, 2016; Çakan, 2021; Teke, 2019); “Oyuncaklar” 
(f=4) (Acer, 2018; Ata, 2016; Şahin, 2021; Yıldız, 2021) ve “Zaman” (f=2) (Ata, 2016; Çağva, 2021) 
temalarına yönelik tezlerden sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Bazı araştırmaların 
sonuçlarından örnekler aşağıda verilmiştir.  

Acer (2018)’ e göre oyunu incelerken çeşitlerine ayırarak incelemenin mümkün olduğu; 
karakterlerine göre, oynandığı yere göre ve kullanılan araca göre üç grupta incelemenin 
yapıldığından bahsedilmiştir.  

Bir diğer araştırma olan Akyel (2020)’ nin araştırmasında oyun çeşitliliğinin her geçen gün 
arttığından, bu durumda yeni oyun türlerinin ve sınıflamalarının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.  

Teke (2019)’un araştırmasında oyun ortamlarının okul öncesi eğitim kurumlarında 
çocukların özellikle sosyal davranışlarını kazanmasında etkili olduğundan bahsedilmiştir.  

Çakan (2021)’ e göre oyun ortamlarındaki mevcut materyallerin oyun türlerini arttırıcı 
etkilerinin olabileceği ifade edilmiştir.  

Tablo 5  
Tezlerden Gelişim Alanları ile İlgili Elde Edilen Sonuçlar (N=21) 

Temalar f Alt Temalar 

Sosyal Duygusal 
Gelişimi  

10 Özgüven, Uzlaşma, Paylaşımcılık, Duyarlılık, Öz Düzenleme, Kendini 
Tanıma, İş Birliği.  

Dil Gelişimi  7 Dinleme, Konuşma, Etkileşim.  
Motor Gelişim 4 Kaba Motor Becerileri, İnce Motor Becerileri 

Bilişsel Gelişimi 
4 Güdülenme, Hayal Kurma, Bakış Açısı Kazanma, Tehlikeleri Fark Etme, 

Deneyim Kazanma. 

Tablo 5’te 2016 yılından günümüze kadar okul öncesi eğitimde oyun ile ilgili yapılan tezlerin 
uygulama sürecine yönelik temalar ve alt temalar tablosu incelendiğinde; “Bilişsel Gelişim, Dil 
Gelimi, Motor Gelişim, Sosyal Duygusal Gelişim” temalarının ortaya çıktığı görülmektedir. Bilişsel 
gelişimin alt temalarını “Güdülenme, Hayal Kurma, Bakış Açısı Kazanma, Tehlikeleri Fark Etme, 
Deneyim Kazanma” oluşturmaktadır (Ata, 2016; Atılmış, 2021; Çağva, 2021; Kocabaş, 2018). Dil 
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gelişiminin alt temalarını “Dinleme, Konuşma, Etkileşim” oluşturmaktadır (Ata, 2016; Atılmış, 
2021; Çağva, 2021; Kocabaş, 2018; Kaçar, 2016; Mucuk, 2020; Yaşar, 2019). Motor gelişimin alt 
temalarını “Kaba Motor Becerileri, İnce Motor Becerileri” oluşturmaktadır (Ata, 2016; Atılmış, 
2021; Çağva, 2021; Kocabaş, 2018). Son olarak sosyal- duygusal gelişimin alt temaları “Özgüven, 
Uzlaşma, Paylaşımcılık, Duyarlılık, Öz Düzenleme, Kendini Tanıma, İş Birliği” olarak belirlenmiştir 
(Acer, 2018; Ata, Akyel, 2020; 2016; Atılmış, 2021; Bal, 2020; Çağva, 2021; Kılınç, 2016; Kocabaş, 
2018; Teke, 2019; Uygun, 2018). Bazı araştırmaların sonuçlarından örnekler aşağıda verilmiştir.  

Kılınç (2016)’ ya göre sosyal gelişim alanında oyun çocuğa; duygu kontrolü, sürekli yetişkin 
ilgisine ihtiyaç duymaması gerektiğini, tüm bunların yanında sevinç üzüntü gibi duygularını ifade 
edebilmesine yardımcı olduğunu ifade etmiştir. 

Ata (2016)’ya göre oyunun çocukların dil gelişimine katkı sağladığı, kendilerini daha rahat 
ifade edebildiklerinden, bir diğer açıdan çocuklara dış mekânlarda atlama zıplama, koşma, fırsatı 
verdiği bu bağlamda motor becerilerin gelişimine katkı sağlandığı ve çocukların daha sağlıklı 
bireyler olarak büyümesine imkân sağladığı ifade edilmiştir.  

Kaçar (2016)’ ya göre çocuk oyunlarının aslında birçok dili yansıttığı ve dil gelişimini 
destekleyici nitelikte olduğundan bahsedilmiştir. 

4. Tartışma 

Bu araştırmada Türkiye’de 2016 yılından günümüze kadar yapılan okul öncesi eğitimde 
oyun ile ilgili yapılan 21 lisansüstü tezi doküman analizi yapılarak incelenmiştir. İncelenen 
araştırmalar alt amaçlar doğrultusunda tartışılmıştır. 

İncelenen tezlerin Genel Özellikleri 

Okul öncesi dönemi değerlendirildiğinde çocukların gelişim ve eğitimlerinin sağlıklı bir 
şekilde sürdürülmesi adına oyun ön plana çıkmaktadır (Yaşar, 2019). Oyunun oldukça önemli 
olduğu incelenen lisansüstü tezlerde ortaya konulmuştur. Ancak yapılan tezlere bakıldığında; tez 
sayılarının az olması dikkati çekmektedir. 2016 yılından günümüze kadar okul öncesi eğitimde en 
önemli konulardan biri olan oyunun, lisansüstü tez olarak yeterli sayıda yapılmadığı görülmüştür. 
Bu araştırma sonucunda toplamda 21 adet lisansüstü oyun temalı teze ulaşılmıştır. Özellikle 
derinlemesine araştırma yapılmasına imkân sağlayan doktora tez türünün, oldukça yetersiz 
olduğu söylenebilir. Bu durum Türkiye de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki yüksek lisans 
çalışmalarının doktora düzeyindeki hazırlıklardan daha yüksek sayıda olmasıyla açıklanabilir. 
Benzer şekilde Kaytez ve Durualp’in (2014) 1986-2013 yılları arasında oyun ile ilgili yapılan 32 
yüksek lisans, 6 doktora tezini incelemiş ve tez sayılarını ilgili literatür gelişimi açısından yeterli 
olmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda okul öncesinde oyun konulu daha fazla sayıda ve 
derinlemesine tezlerin yapılması gerektiği söylenebilir.  

Okul öncesinde oyunu konu almış araştırmalara bakıldığında daha çok nicel tezlerin (n=17) 
yapıldığı görülmüştür. Peker’e (2019) göre değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenerek, olası 
sonuçların yordanabilir olmasını amaçlayan nicel araştırma yöntemi, sosyal bilimlerde sıklıkla 
kullanılmaktadır. Çetken’e (2018) göre de nitel araştırma yöntemi verilerin gerçeğe yakın ve 
tamamlayıcı bir analizinin yapılmasına imkan sağladığı belirtilmiştir. Dolayısıyla nicel dışındaki 
diğer araştırma modellerinin yeterli düzeyde kullanılmadığı düşünülmektedir. 

İncelenen tezlerin veri analiz yöntemlerinde, en fazla korelasyonel istatistik analizi, en az ise 
içerik analiz tekniğinin tercih edildiği görülmüştür. Çakan (2021)’e göre içerik analizinde; elde 
edilen verileri birleştirilip, yorumlanarak kavramlara ve kavramlar arası ilişkilere ulaşıldığı, net 
bir şekilde anlamlandırıldığından bahsetmiştir. Bu bağlamda oyun konulu tezlerde farklı 
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kavramlar üzerindeki ilişkilere ve yorumlamalara ulaşılabilmesinde önemli görülen içerik 
analizinin sınırlı olması olumsuz olarak değerlendirilebilir. 

İncelenen Tezlerin Genel Sonuçları 

Tezlerin okul öncesinde oyun konusuna yönelik sonuçları incelenmiş, genel sonuçlar ve 
gelişim alanlarına yönelik bulgulara ulaşılmış ve elde edilen sonuçlar tema ve alt temalara 
ayrılmıştır. Genel sonuçlara yönelik temalar içerisinde en fazla oyun çeşitleri temasının, gelişim 
alanlarına yönelik elde edilen sonuçlara bakıldığında da en fazla sosyal duygusal gelişim alanına 
yönelik sonuçların elde edildiği görülmüştür. Benzer şekilde Kaytez ve Durualp’in (2014) 2013 
öncesinde incelediği tezlerde gelişimsel sonuçlara ulaşıldığı ortaya konulmuştur.  

Mucuk’a (2020) göre oyunu tanımlarken kullanılan yaygın yaklaşımdan biri oyunun 
özelliklerini kullanarak tanımlamak iken diğeri oyunun çeşitlerini kullanarak tanımlamaktır. 
Acer’e (2018) göre ise oyun çeşitlerini karakterlerine göre, oynandığı yere göre ve kullanılan 
araca göre çeşitlendirmek oyun konusunu incelemede ve oyun kavramlarının belirlenmesinde 
faydalıdır. İncelenen tezlerde çoğunlukla oyun çeşidine yönelik sonuçlara ulaşılması literatürün 
bu yönde daha fazla geliştirildiğini göstermektedir. 

Okul öncesi dönemde, çocuğun tüm gelişim alanlarına etki eden en önemli etkinlik, oyundur. 
Oyun oynayan çocuk kendini ifade ederek sosyal iletişim kurmayı, duygularını gösterebilmeyi, dil 
becerisini kullanabilmeyi, oyun içinde yer alan kavramlar ile bilişsel becerileri kullanabilmeyi 
öğrenmektedir (Durualp, 2009; Mucuk, 2020). İncelenen tezlerin gelişim alanlarına yönelik elde 
ettikleri sonuçlara bakıldığında, tüm gelişim alanlarına yönelik gelişimsel sonuçların elde edildiği 
görülmektedir. Bu bağlamda oyunun okul öncesi eğitim sürecinde çocuğun gelişimi açısından 
önemi, incelenen tezlerle bir kez daha ortaya konulmuştur.  

5. Sonuç 

Okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesinin amaçlandığı bu 
araştırmada doküman incelemesi aracılığıyla veriler toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel 
analiz tekniği ve tematik kodlama tekniği kullanılarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar alt 
amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. 

Araştırmanın birinci alt amacı olan tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında; en çok tezin 
2019 yılında (%23,5) yapıldığı, en az tezin ise 2017 yılı ve 2022 yılında (%5) yapıldığı 
görülmektedir. Tezlerin türlerine bakıldığında ise; en fazla yüksek lisans (%90), en az ise doktora 
(%10) düzeyinde tezlerin yapıldığı görülmüştür.  

Araştırmanın ikinci alt amacı olan tezlerde kullanılan yöntemlere bakıldığında; en çok nicel 
araştırma (N=17), en az ise nitel araştırma (N=3) yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Nicel 
araştırmalardan en fazla tarama yönteminin (N=10) en az ise korelasyonel çalışmanın (N=1) 
olduğu görülmektedir. Nitel araştırmalarda ise en fazla durum çalışmasının (N=2), en az ise vaka 
çalışmasının (N=1) yapıldığı görülmektedir. Bunlara ek olarak da hem nitel hem de nicel 
araştırmayı içeren karma yöntemin de sadece bir tez çalışmasında kullanıldığı görülmüştür. 

Üçüncü alt amacı doğrultusunda tezlerin veri toplama tekniklerine ve veri analiz 
yöntemlerine göre dağılımına bakılmıştır. Veri toplama teknikleri incelendiğinde; en fazla ölçek 
(N=10) en az ise gözlem (N=2) tekniğinin tercih edildiği, tezlerin veri analiz yöntemleri 
incelendiğinde ise; en fazla Korelasyonel istatistik analizinin (N=10) en az ise içerik analizinin 
(N=2) tekniği tercih edildiği görülmüştür.  

Araştırmanın dördüncü alt amaç doğrultusunda tezlerin genel sonuçları ve gelişim 
alanlarına yönelik elde ettikleri sonuçlar üzerinden tema ve alt temalara ulaşılmıştır. İncelenen 
tezlerin temalarına bakıldığında; oyun çeşitleri, oyun ortamları, oyuncaklar, zaman kullanımı 
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temalarının ortaya çıktığı görülmüştür. Bu temalar içerisinde en fazla oyun çeşitleri (f=11) teması 
üzerinde sonuçların ortaya koyulduğu tespit edilmiştir. Daha sonrasında ise oluşan temalara 
bakıldığında; tezlerde oyun ortamları (f=4), oyuncaklar (f=4) ve zaman kullanımı (f=2) temaları 
üzerinde araştırma sonuçlarına yer verildiği görülmüştür. Bu tezlerin sonuçlarına bakıldığında ise; 
bilişsel gelişim, dil gelimi, motor gelişim, sosyal duygusal gelişim alanlarına yönelik sonuçların 
elde edildiği görülmüştür. Bilişsel gelişim alanında; güdülenme, hayal kurma, bakış açısı kazanma, 
tehlikeleri fark etme, deneyim kazanma temalarının (f=4) ortaya çıktığı, dil gelişim alanına 
yönelik elde edilen sonuçlara bakıldığında ise; dinleme, konuşma, etkileşim kazanma yönünde 
temaların (f=7) ortaya çıktığı, motor gelişim alanında elde edilen sonuçlarda; kaba motor 
becerileri, ince motor becerileri temalarının (f=4) ortaya çıktığı ve son olarak sosyal- duygusal 
gelişim alanındaki sonuçlarda; özgüven, uzlaşma, paylaşımcılık, duyarlılık, öz düzenleme, kendini 
tanıma, iş birliği, becerileri temalarının (f=10) ortaya çıktığı görülmüştür. 

Yapılan araştırmanın ortaya çıkan sonuçları değerlendirildiğinde; oyun temalı tezlerin en 
fazla 2019 yılında yapıldığı ve yüksek lisans tezi şeklinde gerçekleştirildiği, incelenen tezlerin en 
fazla nicel araştırmalardan tarama yönteminin kullanıldığı, veri toplama tekniği olarak ölçek 
tekniğinin kullanıldığı, analiz yöntemi olarak korelasyonel istatistik analiz tekniğinin kullanıldığı 
görülmüştür. İncelenen tezlerin genel sonuçlarına bakıldığında ise çoğunlukla oyun çeşitleri 
temasına yönelik sonuçların elde edildiği ve gelişim alanlarına yönelik bakıldığında ise en fazla 
sosyal – duygusal gelişim alanına yönelik sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.  

6. Öneriler 

Araştırmadan yola çıkarak varılan sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: 

 Bu araştırmadaki veriler okul öncesinde oyun konusunda 21 yüksek lisans ve doktora tezi 
ile elde edilen verilerle sınırlıdır. Gelecekteki araştırmalarda yalnızca yüksek lisans ve doktora 
tezlerinin değil, bu konuda yapılmış makale ve uluslararası bildirileri de kapsayacak şekilde 
çalışma grubu kapsamının genişletilmesi önerilmektedir.  

 Farklı anahtar kelimelerle ve farklı ölçütlerle araştırmaların yapılması önerilmektedir.  

 Okul öncesi eğitimde oyunun etkilerinin derinlemesine ortaya koyulabilmesi için doktora 
düzeyinde tez çalışmalarının arttırılması önerilmektedir. 

 İncelenen araştırmalar göz önüne alındığında veri toplama tekniklerine bakıldığında en 
çok ölçek tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. Bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda farklı 
veri toplama tekniklerine yer verilerek araştırmaların yapılması önerilmektedir. 

 Araştırmada elde edilen bulgular ışığında oyun ile ilgili elde edilen sonuçların eğitim 
ortamlarına aktarılabilmesi açısından uygulamaya dönük çalışmaların yapılması önerilmektedir.  
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Anlama Stratejilerinin Öğretimi 

Prof. Dr. Firdevs Güneş, Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com 

    Özet: Anlama, eğitimin en önemli amaçlarından biridir. Öğrenmenin temelidir. Öğrenciler bu 
beceriyle öğrenir, kendilerini geliştirir ve geleceklerine yön verirler. Öğrencilerin anlama becerilerini 
geliştirmek için strateji kullanımı zorunlu olmaktadır. Anlama stratejileri, bir metni anlamak için kullanılan 
yol, yöntem, teknik ve süreçlerdir. Okuma sırasında düzenli, planlı, kontrollü ve bilinçli olarak yürütülen 
işlemlerdir. Anlama sırasında etkili ve verimli stratejiler kullanmak, anlama durumunu kontrol etmek, 
gerektiğinde kullanılan stratejiyi değiştirmek, anlama becerilerini geliştirmeye doğrudan katkı 
sağlamaktadır. Öğrenci ne kadar çok stratejiye sahip olur ve kullanırsa, anlama becerileri de o kadar 
gelişmektedir. Araştırmalar sadece okuma yoluyla anlama becerilerinin gelişmediğini, strateji kullanımının 
da gerekli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle anlama stratejileri üzerinde önemle durulmakta ve 
öğrencilere sistemli olarak öğretilmesi öngörülmektedir. Anlama stratejilerinin öğretiminde çeşitli 
modeller uygulanmaktadır. Bunlardan en uygunu olanı doğrudan öğretim modeli olmaktadır. Bu modelin 
hareket noktası, anlama stratejileri uygun bir eğitimle öğretilebilir, değiştirilebilir ve geliştirilebilir, ilkesine 
dayanmaktadır. Buna göre anlama stratejilerini öğretmek için üç aşamalı işlemler yapılmaktadır. Bu 
aşamalar “modelleme, rehberli uygulama ve bağımsız uygulama” olarak sıralanmaktadır. Araştırmalar 
anlama stratejilerinin sistemli olarak öğretildiğinde olumlu sonuçlar alındığını göstermektedir. İyi 
hazırlanmış ve yapılandırılmış doğrudan öğretim uygulamalarıyla öğrencilerde anlama başarısının önemli 
düzeyde arttığı görülmektedir. Bu çalışmada anlama stratejilerinin ne olduğu ve nasıl öğretileceği ele 
alınmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Öğrenci, anlama, strateji, anlama öğretimi  

Teaching Comprehension Strategies 

Abstract: Understanding is the most basic skill of the educational process. With this skill, students 
learn, develop themselves and shape their future. Strategy teaching is mandatory to improve students' 
comprehension skills. Comprehension strategies include the ways, methods, techniques and processes 
used to understand a text. It is a regular, planned, controlled and conscious process to understand a text. 
Studies show that comprehension skills do not develop only through reading text, but the use of strategy 
is also necessary. Using effective and efficient strategies during comprehension, controlling the 
comprehension status, changing the strategy used when necessary, contribute directly to the 
development of comprehension skills. The more strategies the student has and uses, the more their 
comprehension skills develop. For this reason, understanding strategies are emphasized and 
systematically taught. Various models are applied in the teaching of comprehension strategies. The most 
appropriate of these is the direct instruction model. The starting point of this model is based on the 
principle that comprehension strategies can be taught, changed and developed with an appropriate 
education. Accordingly, three-stage processes are carried out to teach the reader new comprehension 
strategies. These stages are “modelling, guided application and independent application”. Studies on this 
model show that positive results are obtained when comprehension strategies are taught systematically. 
It is revealed that students' comprehension success increases at a high level with well-prepared and 
structured direct teaching practices. In this study, what comprehension strategies are and how to teach 
them are discussed. 

Keywords: Student, understanding, strategy, teaching comprehension 
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1. Giriş 

Anlama, eğitimin temel amaçlarından biridir. Düşünen, anlayan, sorgulayan bireyler 
yetiştirmek her ülkenin en önemli hedefidir. Anlama aynı zamanda dil eğitiminin temel 
bileşenidir. Sözlü, yazılı, görsel, matematik, fen, sosyal anlama gibi çeşitli türleri vardır. Bireyin 
yaşamında önce sözlü anlama gelişmekte ardından görsel ve yazılı anlama ilerlemektedir. Bunun 
için anlamanın öğretilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmek için 
anlama ile ilgili çeşitli bilgi, beceri ve stratejiler doğrudan öğretilmektedir. Bu süreçte bir dizi 
karmaşık işlem ve etkinlik yapılmaktadır. Anlama öğretiminde ise son yıllarda geliştirilen anlama 
yaklaşım ve modelleri uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerin dil, zihin ve sosyal becerilerini 
geliştirmeye, geleceklerine yön vermeye çalışılmaktadır.  

Anlama çalışmalarının uzun bir tarihsel geçmişi vardır. Önceleri sözlü anlama üzerinde 
durulmuş, konuşma yoluyla anlamanın geliştirilmesine çalışılmıştır. Bunun için iletişim 
etkinliklerine odaklanılmıştır. Yazının bulunmasından sonra okuma ve anlama öne çıkmış, bu 
çalışmalar birlikte yapılmaya başlanmıştır. Öğrencilerin okuma becerileri geliştikçe anlamanın da 
ilerleyeceği düşünülmüştür. Öğrencilerin iyi anlamaları için metinleri tekrar ederek okumaları ve 
metin sonunda verilen soruları cevaplamaları istenmiştir. Ne kadar çok okurlarsa o kadar iyi 
anlayacakları vurgulanmıştır. Öğrencinin ne anladığı, nasıl anladığı üzerinde durulmamış, 
metinleri tekrar tekrar okuması istenmiştir. Bu uygulama uzun yıllar sürmüş, bazı öğrencilerin 
çok okumasına rağmen anlamadıkları görülmüştür. (Güneş, 2007; Lafontaine 2003).  

Sonraki yıllarda anlamaya yönelik bu uygulamalar bazı yazarlar tarafından sert bir dille 
eleştirilmiştir. Pressley (1997), “öğrencilerin anlama becerilerinin okullarda sürekli 
değerlendirildiği ancak anlamanın hiç öğretilmediğini” açıklamıştır. Presley’e göre “bazı 
öğrenciler sürekli okumalarına rağmen anlamayı geliştiremiyorsa, ya verilen alıştırmalar 
öğrencilere uygun değil ya da alıştırmalarla öğrencilerin anlamaları geliştirilememektedir. Bu 
anlayışı değiştirmek için kavramsal bir devrim gereklidir.” diyerek anlamanın öğretilmesi 
gerektiğini vurgulamıştır (Güneş 2013; Pressley & Wharton-Mc Donald,1997). Benzer görüşler 
Goigoux ve Cèbe (2013) tarafından da dile getirilmiştir. Goigoux ve Cèbe’ye göre, okullarda 
öğrencilerin anlamasını değerlendirmek için çok zaman harcanmakta ancak anlamayı öğretmek 
için hiç çaba gösterilmemektedir (Goigoux & Cèbe,2013). Marie-France Bishop (2018) ise 2002 
yılında 131 sınıfı kapsayan bir araştırmada okuma yazma öğretimi için ayrılan sürenin sadece % 
16' sının anlamaya ayrıldığını saptamıştır. Anlamayı geliştirmek için verilen ödevlerin haftada 30 
dakikayı geçmediğini, yazma etkinliklerinin ise % 40’ının anlamadan uzak olduğunu belirlemiştir. 
Kısaca anlama öğretiminin okul çalışmaları içinde öncelikli olarak ele alınmadığını saptamıştır 
(Bishop,2018). Bu sonuçlar anlama öğretimine olan ilgiyi artırmıştır. 

Anlama öğretiminin gelişmesinde bilişsel ve yapılandırıcı eğitim yaklaşımındaki araştırmalar 
etkili olmuştur. Bilişsel yaklaşımın araştırmacıları 1980'li yılların ortalarına doğru okuma sırasında 
hangi bilişsel süreçlerin gerçekleştiği ve onları etkileyen etkenleri belirlemeye başlamışlar (Van 
Den Broek & Gustafson, 1999).Okuyucunun metindeki bilgileri nasıl işlediği ve nasıl anladığını 
konusunda yoğun çalışmalar yapılmıştır. “Okuyucu bir metni okurken hangi bilgileri harekete 
geçirmekte, hangi süreçleri izlemekte ve hangi işlemleri uygulamaktadır?” sorularına cevap 
aranmıştır. Bu işlemlerin açıklığa kavuşması üzerine anlamanın doğrudan öğretilmesi gündeme 
gelmiştir. Böylece “anlama öğretimi” ve “anlama becerilerini geliştirme” düşüncesi hızla 
yayılmıştır. Ardından araştırmacılar “Anlama nasıl öğretilir? Anlama becerileri nasıl geliştirilir? 
Anlama becerilerini geliştirmek için hangi stratejiler öğretilmeli?” sorularına cevap aramaya 
başlamışlardır. 

Çok geçmeden Miller (1985, 1987), Palincsar ve arkadaşı (Palincsar ve Brown, 1984), Paris 
ve meslektaşları (Paris, Cross ve Lipson, 1984), Pearson (1985), Duffy ve arkadaşları (Duffy, 
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Roehler, Sivan vd. 1987) anlama stratejilerine odaklanmıştır. Bu araştırmalarda bir taraftan 
öğrencilere anlama stratejileri öğretilmiş bir taraftan da uzman okuyucuların stratejileri nasıl 
kullandıkları incelenmiştir (Duffy & Roehler, 1987; Giasson, 1995). Anlama stratejileri 
“okuyucunun metinden anlam oluştururken yaptığı bilişsel etkinlikler” olarak tanımlanmıştır. 
Araştırmalarda anlama stratejileri eğitimi verilen öğrencilerde anlama başarısının arttığı 
görülmüştür. Bunun üzerine anlamanın öğrencilere doğrudan ve açık bir şekilde öğretilmesi 
konusu dile getirilmiştir (Duffy & Roehler, 1987; Irwin, 1986; Palinscar & Brown, 
1985).Öğrencilerde anlama becerilerinin dolaylı yollarla gelişmesini beklemek yerine doğrudan 
öğretilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu görüş alandaki çoğu uzman tarafından benimsenmiş ve 
çeşitli anlama stratejileri geliştirilmiştir. Bu çalışmada anlama stratejileri, özellikleri ve 
öğretilmesi ele alınmaktadır. 

1.1. Anlama Stratejisi Nedir? 

Strateji, TDK Güncel Türkçe Sözlükte “önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol, 
izlem”, olarak açıklanmaktadır. Anlama stratejisi ile okunan bir metni iyi anlamak için izlenen 
yollar kastedilmektedir. Bunlar yeniden okuma, başka kelimelerle ifade etme, not alma gibi 
anlama sürecini kolaylaştırmak için amaçlı ve bilinçli olarak uygulanan etkinlikler olmaktadır. 
Anlama stratejileri öğrencinin kendi anlamasını kontrol etmesini ve aktif bir okuyucu olmasını 
sağlamaktadır (Eduscol,2016).Diğer taraftan anlamada güçlük yaşayan öğrencilerin stratejileri 
çok az bildiği ya da hiç bilmediği görülmektedir. Anlama ile ilgili araştırma bulguları, öğrencilere 
anlama stratejilerini doğrudan öğretmenin, her düzey öğrencide anlama başarısını artırdığını ve 
anlama becerilerini geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle strateji öğretimine ayrı bir 
önem verilmektedir. Bunun için öğrencilere; 

 Bilgileri zenginleştirme stratejileri (kelime bilgisi, ansiklopedik bilgiler gibi), 

 Bilgileri düzenleme stratejileri ( özetleme, metin yapısını keşfetme gibi), 

 Bilgiyi işleme stratejileri (soru sorma, cevaplama, çıkarım yapma, bağlaçlar gibi), 

 Öz değerlendirme ve öz düzenleme stratejileri, 

 Diğer çeşitli stratejiler vb. öğretilmektedir (Lima,2018). 

Diğer taraftan strateji öğretiminin etkili olup olmadığı son 25 yılda 500'den fazla araştırmaya 
konu olmuştur. Bu çalışmalardan çıkan tek sonuç, stratejileri öğretmek anlama, düşünme, 
sorgulama gibi becerileri geliştirdiği yönündedir. Ancak stratejiler bu işlemlere ne kadar yardımcı 
olmaktadır? Nasıl çalışırlar? Bütün öğrenciler stratejilerden yararlanabiliyor mu? Buna ne kadar 
zaman ayırmalıyız? Bu soruların cevapları henüz net değildir.  

1.2. Bilimsel Temelleri 

Son yıllarda gelişmiş ülkelerin çoğunda doğrudan anlama öğretimi yapılmaktadır. 
Öğrencilerin anlama bilgi, beceri ve stratejileri sistemli ve iyi yapılandırılmış programlarla 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ulusal Okuma Paneli Uzmanları (National Reading Panel, 2000), 
Jocelyne Giasson (2013), Laurent Lima (2018), Maryse Bianco (2016) gibi çok sayıda uzman 
anlama öğretiminde iki yaklaşıma dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımlardan birincisi okunan metne, 
ikincisi ise okuma sırasında uygulanan stratejilere odaklanmaktadır (Giasson, 2013; Lima,2018). 
Yani biri metin odaklı diğeri ise strateji odaklı yaklaşımdır.  

 Strateji odaklı yaklaşımda metni anlamak için öğrencinin zihinsel süreçlerini izlemesi ve 

bazı stratejileri kullanması öngörülmektedir.  

 Metin odaklı yaklaşımda zihinsel bir model oluşturmak için öğrencinin metindeki temel 

fikirleri izlemesi ve önemli bağlantıları bulması istenmektedir (Giasson, 2013).  
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 Günümüz anlama öğretim çalışmalarında iki yaklaşım birbirini tamamlayıcısı olmakta ve 

birlikte uygulanmaktadır.  

Görüldüğü gibi strateji öğretimi, strateji odaklı anlama öğretim yaklaşımına dayanmaktadır. 
Anlama öğretiminin etkili ve verimli olmasını sağlamak için yeni bir yaklaşım olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Stratejilerin anlama becerilerini geliştirme durumu sürekli olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca PISA, PIRLS, TIMMS gibi uluslararası düzeyde araştırmalar 
yapılmakta ve ulaşılan sonuçlar paylaşılmaktadır.  

2. Strateji Odaklı Yaklaşım 

Anlama öğretiminde uygulanan güncel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda anlama stratejilerine 
ağırlık verilmekte ve öğrencilere doğrudan öğretilmesi öngörülmektedir (Giasson, 2013; Lima, 
2018). Bu stratejilerden bazıları okuma sürecinde kullanılan stratejiler olmaktadır. Çok sayıda 
araştırma, okuma stratejilerinin iyi öğretilmesi sonucu öğrencilerde anlama düzeyinin arttığını 
göstermektedir (National Reading Panel, 2000). 

Bu yaklaşıma göre bir metni anlamak için kelimeleri tanıma işleminin ötesine geçmek, 
amaçlı stratejiler kullanmak ve çeşitli zihinsel işlemleri uygulamak gerekmektir. Bu nedenle 
okuma esnasında kelime işlemeye özgü becerilerin yanı sıra anlama stratejilerini de kullanmak 
yararlı olmaktadır. Bu süreçte uygulanan okuma ve anlama stratejileri dört başlık altında 
toplanmaktadır. Bunlar; 

1. Okumaya hazırlık stratejileri: Okumanın amacını belirleme, metnin farklı bölümlerini 

keşfetme, okuma öncesi sorular sorma, okumayı belirlenen amaçlara ve sorulan 

sorulara göre yönlendirme, 

2. Zihinsel model geliştirme stratejileri: Metindeki içeriğin mantıklı bir zihinsel modelini 

oluşturmak için gerekli olan kelime, cümle ve fikirleri yorumlama, zor kelimeleri 

anlama, çıkarım yapma, sorgulama, not alma, metin yapısını belirleme ve kullanma, 

3. Metnin ötesine geçme stratejileri: Okunan bilgileri okuyucunun genel bilgi ve deneyimi 

ile bağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca örtük olanı anlamakla da ilgilidir. Örneğin sorular 

sorma, (Kim? Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? gibi) açıklama, görselleştirme ve metnin 

dışındaki kaynakları kullanarak bazı noktalara ışık tutma, 

4. Bilgileri düzenleme stratejileri: Okunan bilgileri düzenleme, yeniden yapılandırma ve 

birleştirme stratejileridir. Örneğin özetleme, referans kaynaklarını değerlendirme, 

eleştirel incelemeler yapma gibi (Bianco, Lima & Sylvestre,2004;CNESCO,2016). 

Öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmek için öğretilecek stratejiler nelerdir? Hangi 
strateji türlerine öncelik verilmelidir? Bu konuda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Laurent Lima 
(2018), bu konuda Owocki (2003), Harvey & Goudvis (2000), Alvermannet ve arkadaşları (2004) 
Keene & Zimmermann (2007) ve National Reading Panel (2000) tarafından yapılan beş 
araştırmayı inceleyerek önerilen stratejileri belirlemiştir (Lima, 2018). Araştırmalarda 
öğrencilere öncelikle öğretilmesi gereken stratejiler;  

 Ön bilgileri harekete geçirme ve kullanma, 

 Okuma amacını belirleme, 

  Bağlaçları tanıma,  

 Soru sorma ve cevaplama, 

 Görselleştirme,  

 Zihinsel görüntüler oluşturma, 

 Metinden zihinsel model oluşturma,  
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 Çıkarımlar yapma,  

 Metindeki önemli bilgileri ayırt etme, 

 Anlamasını kontrol etme ve düzenleme,  

 Birleştirme ve özetleme,  

 Tahmin etme, yeniden düzenleme, değerlendirme, düzenleyici kullanma, 

 Metin yapısını tanıma, olarak sıralanmıştır (Lima, 2018). 

National Reading Panel uzmanları, anlama becerilerini geliştirmek için tahmin etme, 
sorgulama, özetleme ve açıklama stratejilerinin çok etkili olduğunu, mutlaka öğretilmesi 
gerektiğini açıklamıştır (Güneş,2007; National Reading Panel, 2000). 

3. Strateji Öğretimi 

Günümüzde anlama becerilerini geliştirmek için strateji öğretiminde doğrudan öğretim 
modeli ve aşamaları kullanılmaktadır. Bu modele bazı kaynaklarda açıklayıcı öğretim modeli de 
denilmektedir. Doğrudan öğretim önceleri davranışçı yaklaşımın ilkelerine dayalı bir öğretim 
stratejisi olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra bilişsel psikoloji araştırmalarıyla geliştirilmiş, bilişsel 
ve yapılandırıcı yaklaşımın önemli bir modeli olmuştur. Kurucusu Amerikalı Barak Rosenshine’ 
dir (Rosenshine ,2010). 

Doğrudan öğretim modelinin temel hareket noktası, anlama stratejileri uygun bir eğitimle 
öğretilebilir, değiştirilebilir ve üst düzeyde geliştirilebilir ilkesine dayanmaktadır. Buna göre 
okuyucular bir metni anlamak için çeşitli strateji, yöntem ve teknikler kullanırlar. Bunlar uygun 
bir eğitimle değiştirilebilir, geliştirilebilir ve okuyucuya yeni anlama stratejileri öğretilebilir. 
Öğretim sürecinde anlama becerileri ve stratejileri ile ilgili açıklayıcı, süreçsel ve koşulsal bilgilere 
yer verilir. Böylece anlama becerileri üst düzeyde geliştirilebilir (Bianco, 2016; CNESCO, 2016). 
Bu anlayışa dayanan doğrudan öğretim modelinde bilişsel ve üst bilişsel becerilerin modelleme 
yoluyla öğretilmesi amaçlanmaktadır (Bianco,2016).Uygulamada öğretimi planlama, sunma ve 
değerlendirme olmak üzere her aşamada dikkatli ve sistemli çalışmalar yapılması istenmektedir. 
Öğretmenin her aşamayı “niçin, neden, nasıl, kim” gibi sorularla açıklaması öngörülmektedir. Bu 
model her yaş ve düzeydeki öğrenciler için önerilmektedir (Lima,2003;Tierney & Readence, 
2005).  

3.1. Temel İlkeler 

Doğrudan öğretim modeliyle strateji öğretiminde bazı temel ilkelere dikkat edilmektedir. 
Bunlar anlama stratejilerinin etkili ve verimli öğretilmesine yöneliktir. Bu ilkeler çerçevesinde 
uygulanacak aşamalar ile yapılacak çalışmalar aşağıda verilmektedir. 

1. Stratejiyi tanımlama. Öğretmen öğrencilerin düzeyine uygun bir dille öğretilecek 
stratejinin adını, anlamı ve ne işe yaradığını açıklar. Yani stratejiyi adlandırır ve tanımlar. 
Ardından bu stratejiyi öğrenmenin kendileri için faydalarını anlatır, gösterir ve kanıtlar. Bu 
stratejiden elde edecekleri yararları sıralar (Falardeau & Gagné, 2012). 

2. Modelleme: Süreci şeffaf hale getirmek için öğretmen tüm akıl yürütme süreçlerini “ne, 
neden, nasıl, ne zaman, nerede” gibi sorularla açıkça ortaya koyar. Böylece öğrenciler bir uzman 
olarak öğretmenin stratejiyi uygulamak için kullandığı zihinsel işlem ve süreçleri görürler. Bu 
aşamada modelleme iyi yapılmalıdır (Alphonse & Leblanc, 2014).  

3. Rehberli uygulama: Stratejinin öğretmen eşliğinde uygulandığı aşamadır. Bu aşamada 
öğrencilerin öğrendiklerini zihinlerine yerleştirmeleri için ek açıklamalar, ipuçları, geri bildirim 
vb. verilir. Bunları sentezleme için uygun süreye ihtiyaçları vardır. Ayrıca stratejileri tartışma, 
öğrencilerle ekip çalışması ve işbirliği yapma gereklidir (Falardeau & Gagné, 2012). 

https://wiki.teluq.ca/wikitedia/index.php/Modelage
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4. Bağımsız uygulama: Bu aşamada öğrenciler yalnız çalışır ve öğrendikleri stratejileri 
uygularlar. Öğrencilerin yeni stratejiyi kolaylıkla kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları ek 
çalışmalar ve alıştırmalar verilir (Rosenshine, 2010). 

5. Geri bildirim ve sorular: Strateji hakkında geri bildirim vermek, hataları veya hatalı 
uygulamaları önlemeye yardımcı olur. Bunun için öğrencinin öğrenme sırasında sözelleştirme 
yapması, her aşamayı anlatması istenir. 

6. Uygulamayı geliştirme: Artık öğrenciler strateji hakkında derinlemesine bilgi sahibi 
olmaktadır. Bu öğrenmeyi içselleştirmek ve otomatikleştirmek için bir veya daha fazla uygulama 
yaparlar (Falardeau & Gagné, 2012). Bu aşamada öğretmen öğrenciye öğrendiklerini 
göstermelidir. Böylece öğrenci öğrendiklerini başka alanlara aktarır. 

3.2. Uygulama 

Doğrudan öğretim modeline göre strateji öğretiminde önce tanım ve açıklama yapılmakta, 
ardından stratejinin yararları anlatılmaktadır. Daha sonra modelleme aşamasına geçilmektedir. 
Öğretim sırada ”Ne? Niçin? Nasıl? Ne Zaman?” gibi sorular sorulmakta, bu sorularla öğrenme 
sürecinin bilinçli yürütülmesine çalışılmaktadır. Bu işlemler aşağıda bir çerçeve içinde sırasıyla 
verilmektedir.  

 

 

 

 

 

  

 

Görüldüğü gibi doğrudan öğretim modeliyle strateji öğretiminde önce strateji açıklanmakta 
ardından modelleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu sırada çeşitli sorular sorulmakta, bu sorularla 
öğrenme sürecinin bilinçli yürütülmesine çalışılmaktadır. Modelleme sırasında öğretmen zihinsel 
işlem ve süreçleri, zihninde yaptığı işlemleri ve uyguladığı teknikleri yüksek sesle söylemektedir. 
Bu uygulamanın amacı öğrencilerin zihinsel işleyiş ve süreçlerin farkına varmalarını sağlamaktır. 
Aşağıda cümle öğretimine yönelik bir modelleme örneği verilmektedir. Daha farklı uygulamalar 
da yapılabilir. 

Öğretmen tahtaya yazdığı aşağıdaki yazıları öğrencilere okutur.  

 
   

Ardından yüksek sesle düşündüklerini söyler. “Bu yazıyı anladınız mı? Hayır. Çünkü 
kelimelerin sıralanışından bir anlam çıkmıyor. O zaman anlamak için kelimeleri 
düzenleyelim.  

   -Cümle nasıl başlar? Büyük harfle. O halde büyük harfle yazılan kelime var mı? 
Evet, buldum “Öğrenciler “ kelimesi. Tek bu kelime büyük yazılmış, cümle bu kelimeyle 
başlar.  

Stratejinin Doğrudan Öğretimi 

Ne? Stratejinin tanımı ve açıklanması 

Niçin? Stratejinin yararları 

Nasıl? 

Stratejinin öğretimi 
Süreci şeffaflaştırma (modelleme) 

Öğrencilerle etkileşme (rehberli uygulama) 
Öğrenilenleri sağlamlaştırma (bağımsız uygulama) 

Ne zaman? Stratejiyi uygulama koşulları 

çalışıyorlar. Öğrenciler kütüphanede 
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-Peki, cümle nasıl biter? Nokta ile. Noktalı kelime var mı? Evet, “çalışıyorlar.” 
kelimesinin sonunda nokta var. Bunu cümle sonuna koyuyorum. 

-Şimdi cümleyi yeniden düzenliyorum. “Öğrenciler kütüphanede çalışıyorlar.” İşte 
anlamlı bir cümle oldu.  

-Nasıl yaptım? İlk harfi büyük yazılan kelimeyi cümle başına koydum. Sonunda nokta 
olan kelimeyi de cümle sonuna koydum. Diğerini de ortaya. Gördüğünüz gibi cümle büyük 
harfle başlar ve sonuna nokta konur.” 

Modelleme esnasında stratejileri açıklamak için benzer veya zıt örnekler de sunulabilir. 
Özellikle görsel, işitsel ve bedensel hareketli örneklerin seçilmesi süreci kolaylaştırır. Ardından 
öğrencilere ipuçları verilerek, hatırlatmalar yapılarak öğrendikleri yeni stratejileri geliştirmeleri 
konusunda rehberlik edilir. Ayrıca küçük gruplarla işbirlikli çalışmalar da yapılabilir (Giasson, 
1995; Lima,2003). 

4. Öğretmenin Rolü 

Doğrudan öğretim modeli öğretmene önemli görevler yüklemektedir. Bunların başında 
modelin aşamalarını iyi uygulamak gelmektedir. Öğretmenin önceden hazırlık yapması, her 
aşamada çeşitli etkinlikler vermesi ve öğretim sürecini iyi yönetmesi gerekmektedir. Uygulama 
sırasında öğretmenlerin dikkat etmesi gereken bazı ilkeler belirlenmiştir. Bunlar; 

1.Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirme, 

2.Amaçları kısaca açıklama veya belirleme, 

3.Her aşamadan sonra etkinlik verme, 

4.Ayrıntılı ve açık ipuçları verme, açıklama yapma, 

5.Her öğrencinin sürece katılmasını sağlayıcı etkinlikler seçme, 

6.Sorular sorma, öğrencilerin anlamasını değerlendirme,  

7.Her öğrenciden cevap alma, 

8.Etkinliklerin başında öğrencilere rehberlik etme, 

9.Her aşamada düzenli ve sistemli olarak dönüt verme, 

10.Yazılı çalışmalar için özel etkinlikler verme ve rehberlik yapma, şeklindedir.  

Öğretmen öğrenme sorumluluğunu öğrencilere aktarmak için dört aşamaya ve dört tür soru 
tipine önem vermelidir (Giasson, 1995). Uygulama sırasında; 

 Ne? Öğretmen öğrenci düzeyine uygun bir dille öğretilecek stratejiyi açıklamalıdır.  

 Niçin? Öğretmen stratejinin yararlarını açıklamalıdır. 

 Ne zaman? Öğretmen stratejinin ne zaman uygulanacağını açıklamalıdır. 

 Nasıl? Öğretmen stratejinin nasıl uygulanacağını aşağıdaki aşamaları izleyerek ve her 

aşamada yapılacak çalışmaları göstererek açıklamalıdır.  

 Modelleme: Öğretmen stratejiyi uygulamak için öğrencilere örnek sunmalı, nasıl 

uygulayacaklarının modelini göstermeli ve zihninden geçenleri söylemelidir. 

 Rehberlik etme: Öğretmen öğrencilere stratejiyi yavaş yavaş göstermeli ve 

uygulama sırasında onlara rehberlik etmelidir. 

 Birlikte uygulama: Öğretmen stratejiyi bir arkadaşıyla uygulaması için öğrencileri 

yönlendirmelidir. Öğrenciler sırayla ve birlikte stratejiyi uygulamalıdır. 
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 Bağımsız uygulama: Öğrenci stratejiyi bağımsız uygulamalı, öğretmen hangi 

işlemleri yaptıklarının açıklamasını istemelidir. 

Sonuç  

Dünyamızdaki hızlı gelişmeler dil, zihinsel ve sosyal becerileri gelişmiş, nitelikli bireyler 
yetiştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu durum eğitimde yeni yaklaşım, model ve uygulamaları 
gündeme getirmekte, anlama öğretimini zorunlu kılmaktadır. Anlama öğretiminde ise strateji 
odaklı yaklaşım, doğrudan öğretim modeli gibi yaklaşım ve modeller öne çıkmaktadır. Çok sayıda 
deneysel araştırma sonucu geliştirilen bu yaklaşım ve modeller öğretimden öğrenmeye, basitten 
karmaşığa doğru gitmekte, sistemli ve aşamalı uygulamaları içermektedir. Modelleme, rehberli 
uygulama ve bireysel uygulama aşamalarıyla öğrencilerin zihinsel işlem ve süreçleri, soyut 
kavramları, beceri ve stratejileri etkili öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Alandaki araştırmalar 
strateji odaklı yaklaşım ile doğrudan öğretim modelinin okuma, yazma, anlama, düşünme, 
çıkarım yapma, özetleme, problem çözme, fen ve matematik öğretiminde iyi sonuçlar verdiğini 
göstermektedir. Bu anlayıştan hareketle öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmede yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşım ve modellerin ülkemizde de sistemli olarak uygulanması 
öğrencilerimizin anlama becerilerine önemli katkılar sağlayacaktır. Dileğimiz dil ve zihinsel 
becerileri gelişmiş ve geleceğe yön veren bireylerin yetiştirilmesidir. 
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Zihinsel Model Geliştirme 

Prof. Dr. Firdevs Güneş, Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com, Türkiye 

Özet: Günümüzde anlamak demek, zihinde bir model oluşturmak demektir. Zihnimizde çok sayıda 
zihinsel model vardır. Bunlar metinleri anlama, öğrenme, düşünme, sorgulama, çıkarım ve tahmin yapma 
gibi çalışmalara doğrudan katkı sağlamaktadır. Anlamanın temeli ise buna dayanmaktadır. Zihinsel 
modeller ön bilgilerle metinden alınan yeni bilgilerin birleştirilmesi sonucu üretilmektedir. Bu süreçte 
görseller, cümleler ve paragraflardaki önemli bilgilerden yararlanılmaktadır. Bu işlem her okuyucuda 
kendiliğinden ve aniden oluşmamaktadır. Okuma becerileri henüz gelişmemiş öğrenciler bu konuda çok 
zorlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilere zihinsel model oluşturma öğretiminin verilmesi gerekmektedir. 
Zihinsel model oluşturmak için öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve stratejiler öğretilmektedir. Bunların 
başında zihinsel sözlüğü geliştirme, bilginin yerini bulma, çıkarım yapma, genelleme, düzenleme ve 
özetleme gelmektedir. Öğretilecek stratejiler ise paragrafları izleyerek okuma, kendi kendine sorular 
sorma, sorgulama, tahminler yapma ve grafik düzenleyiciler kullanma gibi sıralanmaktadır. Zihinsel model 
oluşturma işlemi gözle görülmemektedir. Bunları saptamak çok zordur. Araştırmalara göre zihinsel model 
oluşturma işlemi dört aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar zihinde ön taslak oluşturma, eski modeli 
güncelleme, düzenleme ve yeni model oluşturma olmaktadır. Etkili bir anlama için her aşamada çalışma 
yapılması gerekmektedir. Zihinsel model geliştirme öğretimine ilkokuldan itibaren başlanması, öğrencilere 
farklı metinler ve etkinlikler verilmesi öngörülmektedir. Uzun süreli ve yoğun çabaları gerektirmektedir. 
Bu çalışmada zihinsel modellerin ne olduğu ve nasıl geliştirileceği ele alınmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: İlkokul, zihinsel model, anlama öğretimi  

Mental Model Development 

Abstract: Understanding today means creating a model in the mind. There are many mental models 
in our minds. These contribute to studies such as understanding, learning, thinking, questioning, inferring 
and predicting texts. In particular, the basis of understanding is based on this. The mental model is 
produced by combining preliminary information with information from the text. It is usually the result of 
combining important information from images, sentences and paragraphs. This process does not occur 
spontaneously and suddenly in every reader. Students whose reading skills are not yet developed have 
great difficulty in this regard. For this reason, it is necessary to teach mental model building to students. 
Various knowledge, skills and strategies are taught to students to create a mental model. These include 
developing a mental dictionary, locating information, making inferences, generalizing, organizing and 
summarizing. Strategies to be taught are listed as reading following paragraphs, asking questions to 
oneself, questioning, making predictions and using graphic organizers. The mental modeling process is 
invisible to the naked eye. It is very difficult to detect them. According to research, the process of creating 
a mental model takes place in four stages. These are preliminary drafting in the mind, updating the old 
model, editing and creating a new model. For an effective understanding, it is necessary to study at every 
stage. It is envisaged that mental model development teaching will start from primary school and students 
will be given different texts and activities. It requires long-term and intense efforts. In this study, what 
mental models are and how to develop them are discussed. 

Keywords: Primary school, mental model, teaching comprehension. 
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1. Giriş   

Anlama, günlük yaşamın her alanında kullanılan önemli bir beceridir. Anlamadan öğrenme, 
düşünme ve sorgulama olmaz. Bu nedenle eğitim sürecinde üzerinde önemle durulmakta, çeşitli 
etkinlikler ve uygulamalarla öğretilmektedir. Eskiden anlama denilince, dinleme ve okuma 
sonrası zihinde kalan bilgiler üzerinde duruluyordu. Okuyucunun metindeki bilgilerin ne kadarını 
aldığı ve hangi düzeyde anladığı inceleniyordu. Bu anlayış zamanla değişmiş ve anlama sırasında 
yürütülen zihinsel işlemleri belirlemeye ağırlık verilmiştir. Son yıllarda ise anlamaya “zihinsel 
model geliştirme” olarak bakılmaktadır. Çünkü anlamanın temeli zihinsel model geliştirmeye 
dayanmaktadır. Dışarıdan alınan bilgilerin zihinde işlenmesi, önbilgilerle birleştirilmesi ve zihinde 
yapılandırılması bu modeller aracılığıyla gerçekleşmektedir. Öğrenme, sorgulama, karar verme, 
sorun çözme gibi işlemlerde zihinsel modellerden yararlanılmaktadır. Ayrıca iletişim kurma, 
bilinçli kararlar verme, hayat boyu öğrenmeyi sürdürme, çağdaş toplumun gereklerini yerine 
getirme gibi becerileri geliştirmeye katkı sağlamaktadır.  

Zihnimizde çok sayıda zihinsel model vardır. Bunların sayısı ile niteliği okuyucunun yaşına ve 
eğitim durumuna göre değişmektedir. Okuyucu okuduğu metinlerden yararlanarak kendine özgü 
zihinsel modeller geliştirmektedir. Bunları metnin küçük ve büyük yapılarından alınan anlamlarla 
her defasında yeniden düzenlenmekte ve geliştirmektedir. Okunan metinlerin çok ve çeşitli 
olması zihinsel modellerin geniş ve esnek olmasını sağlamaktadır. Hep aynı yazar ve metin 
türlerinin okunması ise zihinsel modellerin dar ve tek tip olmasını getirmektedir. Bu durum 
okuyucunun dünya algısı ve bakış açısını belirleyici olmaktadır (Crinon, 1995; Güneş, 2013). 
Okuyucu zihinsel modellerine göre bakış açısını geliştirmektedir. Bu nedenle zihinsel modellerin 
sayısı ve niteliği üzerinde önemle durulmaktadır. Anlama öğretiminde çeşitli etkinlikler vererek 
öğrencilerin zihinsel modellerini geliştirmeleri, hayat boyu öğrenmeleri ve geleceklerine yön 
vermeleri amaçlanmaktadır. Bu çalışmada zihinsel model geliştirmenin önemi, süreci, aşamaları 
ve etkinlikler üzerinde durulmaktadır.  

1.1. Zihinsel Model Nedir? 

Zihinsel Model (Modèle Mentale) kavramı ilk kez 1983 yılında Philip Johnson-Laird 
tarafından kullanılmıştır. Daha sonra bunu zihinsel işlemler, zihinsel görüntü oluşturma, dil ve 
düşünme alanlarına yönelik “Zihinsel Modeller Teorisi” olarak geliştirmiştir. Günümüzde çoğu 
yazar ve araştırmacı tarafından kabul edilen bir teoridir. Bu teori 1943'te İskoç psikolog Kenneth 
Craik tarafından ortaya atılan bir hipoteze dayanmaktadır. Bu hipotez “insan zihni dış dünyadaki 
gerçekliği anlamak ve tahmin etmek için zihinsel temsiller geliştirir.” anlayışına 
dayanmaktadır. Craik (1943)’in bu hipotezi psikoloji alanında çok sayıda çalışmaya konu 
olmuştur. Ancak zihinsel model kavramının en başarılı açıklaması ve kullanımını Johnson-Laird 
tarafından gerçekleştirilmiştir (Craik, 1943; Johnson-Laird,1983; Oléron,1995). 

Johnson-Laird’e (1983) göre, insanlar çevresinde olup bitenleri anlamak, öğrenmek ve 
düşünmek için çeşitli zihinsel modeller geliştirmektedir. Bunlar yaşadığımız dünyadaki 
durumların, olayların, nesnelerin ve işlemlerin zihnimizdeki görüntüleridir. Bir başka ifadeyle 
bütün bildiklerimizin görüntüsü biçimindedir. Zihnimizdeki her türlü bilgi, düşünce, olay ve bakış 
açısını kapsayan bir kavramdır. Nöron ağları üzerinde zihinsel görüntüler ve zihinsel kavramlar 
olarak temsil edilmektedir. Bunların yapısı dış dünyadaki durumla benzer olduğundan insanlar 
çoğu zaman onu zihinsel görüntü olarak fark etmektedir (Johnson-Laird,1983). Zihinsel modeller, 
zihnimizde yürütülen işlem ve süreçleri açıklamaya teorik dayanak oluşturmaktadır. Aynı 
zamanda hayatı anlamak, karar vermek ve yaşanan sorunları çözmek için kullanılan düşünme 
araçları olmaktadır. Yeni bir zihinsel model geliştirmek ise dünyayı farklı bir gözle görmek 
demektir. 
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Dış dünyanın basitleştirilmiş ve küçültülmüş bir modeli olan zihinsel model, fiziksel ögelerin 
ve nöronların yardımıyla seçilmekte, geliştirilmekte ve zihne yerleştirilmektedir. Örneğin “araba, 
uçurtma, zürafa, şeker” gibi kelimeleri okurken zihnimizde otomatik olarak zihinsel görüntüler 
ortaya çıkmaktadır. Oysa bir melodi ya da cümle duyulduğunda ya da bir yemek kokusu 
alındığında ne olduğunu belirlemek için zihinsel modellere başvurulmaktadır. Zihinsel modeller 
zihinsel görüntülere göre daha genel ve kapsayıcıdır. Örneğin bir vitrine bakarken göz bir obje 
üzerinde durmakta, çünkü zihinsel model onun ne işe yaradığını ve ne olduğunu belirlemeye 
çalışmaktadır. Zihinsel modeller yapı olarak hem öğrenilen hem tasarlanan hem de geliştirilen 
modellerdir. Beynimiz sistem olarak kendi kendine güdülenmiş olarak zihinsel modeller 
üretmekte ve çeşitli yollarla dış dünyaya yansıtmaktadır. Yani zihinsel modeller sadece dışarıdan 
gelen bilgileri işleyen pasif bir makine değildir (Quinton, 2008).  

Öğrenme sürecinin kalbini zihinsel modeller oluşturmaktadır. Öğrenmede karmaşık işlem, 
aşama ve süreçleri içeren zihin yapısı olarak ele alınmaktadır. Bu yapı öğrenme sırasında tıpkı bir 
makina gibi çalışmakta, alınan bilgileri zihinde dinamik ve sistemli olarak işlemektedir. Yani 
bireyin zihninde sürekli programlanan bir iç işletim sistemi gibi çalışmaktadır. Bilgiler üzerinde 
düşünme, neden ve sonuç ilişkileri kurma, sınıflama, yorumlama, analiz-sentez gibi çeşitli zihinsel 
işlemlerin uygulanmasına katkı sağlamaktadır. Böylece zihinsel model hem öğrenmenin aracı 
hem de sonucu olmaktadır ( Platteaux, 2002). Zihinsel model, öğrenme sırasında önemli bilgileri 
seçme, düşünme, çıkarımlar yapma, yorumlama ve sorgulamaya da izin vermektedir. Öğrenme 
sürecinde öğrenciye örnekler ya da benzer işlem olanakları sunmakta, zihinde yapılandırılan 
bilgilerden hareketle sistemi anlamaya, tekrarlamaya, hatta geriye dönüş yapmaya katkı 
sağlamaktadır. Böylece öğrenci mevcut zihinsel modellerini değiştirmekte, düzenlemekte, 
geliştirmekte ve giderek belirli alanlarda uzmanlaşmaktadır (Alamargot,2001). 

Okumada zihinsel model kavramı, metindeki olayların, kişilerin, eylemlerin ve genel 
durumların zihinde görüntüsünü oluşturmadır (Bianco, 2003). Zihinsel model okuyucunun 
önceki deneyimleriyle metindeki bilgileri, olayları ya da anlatılan durumların birleştirilmesini 
sağlamaktadır. Bu modeller, okuma sırasında öğrencinin deneyim ve öğrenme yoluyla 
oluşturduğu zihinsel görüntülerini harekete geçirmekte, bunları metindeki bilgilerle 
bütünleştirmektedir. Bir metni anlamak sadece içindeki bilgileri almak demek değildir. Metinde 
sunulan durumların zihindeki yapıya yerleştirilmesi gerekmektedir. Eğer okuyucu metindeki 
olaylar arasındaki ilişkileri anlamamış, metindeki küçük ve büyük yapılar arasında bağlantılar 
kuramamış ise o metni anlamamış demektir. Bu nedenle anlama öğretiminde zihinsel model 
oluşturma beceri ve stratejileri üzerinde önemle durulmaktadır. 

1.2. Özellik ve İşlevleri 

Her bireyin zihinsel model sayısı ve niteliği diğerinden farklıdır. Bunlar iletişim kurma, 
anlaşma, günlük işlemleri yürütme vb. işlemlerde belirleyici olmaktadır. Bir işi yapmaya yönelik 
bilgileri, kavramları, yol ve yöntemleri içerdiğinden günlük yaşamda zihinsel modellerin kullanımı 
kaçınılmazdır. Çünkü bunlar bireyin görevini yapması, günlük işlerini yürütmesi, davranış ve 
algılarını yönetmesine örnek olmaktadır. Zihinsel modellerin zengin ve gelişmiş olması olayları 
ve durumları doğru anlama, iyi yorumlama, etkili kararlar alma, mantıklı yönetme işlemlerini 
kolaylaştırmaktadır. Tam tersi zihinsel modellerin az veya sınırlı olması bireyin dünyayı görme ve 
anlama biçimini yani bakış açısı ile gelişimini sınırlandırmaktadır. Bu nedenle çalışma dünyasında 
ve belirli sektörlerde zengin ve çeşitli zihinsel modellere sahip olmadan sorumluluk almak zor 
olmaktadır.       

Zihinsel modeller metinleri anlamanın yanı sıra öğrenme, düşünme, sorgulama, iletişim 
kurma, karar verme, sorunları çözme gibi işlemlerde de kullanılmaktadır. Öğrenme sırasında eski 
ve yeni bilgiler arasında bağ kurma, özümleme, yeni bilgilere uyum sağlama, dengeleme gibi 
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işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır ( Platteaux, 2002).Bunlara ek olarak zihinsel modellerin bazı 
özellikleri aşağıda sıralanmaktadır. 

 Zihinsel modeller, algılama, söylemleri anlama veya hayal gücünün birleşmesi sonucu 

hızlı bellekte oluşturulmaktadır (Johnson-Laird, 1983; Marr, 1982). 

 Zihinsel modeller akıl yürütme ve açıklama gibi işlemlere dayanmaktadır (Craik, 1943).  

 Her bireyin zihinsel model oluşturma veya seçme programı farklıdır. Zihinsel model 

seçiminde genelleştirme ve insana uyarlanma özelliği göz önüne alınmalıdır.  

 Zihinsel model, gerçek dünyadaki bir olayın veya sistemin soyutlanmış, basitleştirilmiş 

ve kavramsal halidir. Bu modeller gerçek dünyadaki örneklerin yerini alamazlar. Ancak 

gerçek olay veya sistemin karmaşık yapısının parçalara indirgenmesinde yararlı olurlar.  

 Bir zihinsel model sabit değildir, asla tamamlanmaz. Yeni bilgiler eklendikçe büyümeye 

ve gelişmeye devam eder (Blanc & Brouillet,2005).  

Zihinsel modeller, düşünme, öğrenme, anlama gibi çalışmalarda bazı önemli işlevleri yerine 
getirmektedir (Winn,1997). Bunlar aşağıda sıralanmaktadır. 

Zihinsel modeller; 

 Yeni ve eski bilgiler arasında karşılıklı ilişkiler kurar, 

 Yeni bilgileri keşfetmeye yardım eder, 

 Dünyayı daha iyi anlamak için araştırma sürecinde öğrencilere rehberlik eder,  

 Zihinsel model “tahmin şeması” gibi düşünülebilir, okuma sırasında tahminler yapar, 

 Metin içerik yapısı, kelime ve kavramlar arasında bağ kurmaya yardım eder,  

 Metindeki temel fikirlerin iyi öğrenilmesini sağlar  

 Metnin temel noktalarından anlamlı büyük yapılar oluşturmaya yardım eder, 

 Okuyucunun anlamasını kolaylaştırır (Kintsch, 1988;Van Dijk,1983). 

Görüldüğü gibi zihinsel modeller çeşitli işlem ve süreçleri kolaylaştırmakta, bireyin 
düşünme, öğrenme ve anlama sürecine katkı sağlamaktadır.  

2. Zihinsel Model Geliştirme 

Günümüzde zihinsel model geliştirme çalışmaları anlama öğretiminin önemli bir çalışma 
alanıdır. Çünkü anlamanın temeli buna dayanmaktadır. Bilindiği gibi okumada zihinsel modeller 
ön bilgilerle metinden alınan önemli bilgiler birleştirilerek zihinde üretilmektedir. Genellikle 
metinlerden, görsellerden, cümlelerden ve paragraflardan alınan önemli bilgilerin birleştirilmesi 
sonucu oluşturulmaktadır. Uzman okuyucular okuduklarına uygun zihinsel modeller 
geliştirmede başarılı olmaktadır (Cèbe & Goigoux, 2009). Ancak okuma becerileri yeterince 
gelişmemiş öğrenciler bu konuda zorlanmaktadır. Özellikle ilkokul öğrencilerinde zihinsel model 
kendiliğinden ve aniden oluşmamaktadır. Bu nedenle öğrencilere zihinsel model oluşturma 
öğretiminin verilmesi gerekmektedir (Joole, 2008). 

Zihinsel model geliştirmede üç önemli etken üzerinde durulmaktadır. Bunlar; 

1.Okunan metindeki bilgilerin okuyucunun zihnini uyarıcı olması, 

2.Okuyucu zihnindeki mevcut bilgi, beceri, dünya görüşünü vb. kullanması, 

3.Okuyucunun okuma öncesi belirlediği okuma amacı, olmaktadır (Goigoux & Cèbe, 2013).  

Bu üç etken zihinsel model geliştirmeyi doğrudan etkilemektedir. R. Goigoux bu üç 
etkenden hareketle, anlamayı “metindeki bilgilerle ön bilgileri birleştirerek metne uygun bir 
zihinsel model geliştirme kapasitesi olarak” tanımlamaktadır. Zihinsel model geliştirme 
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sürecinde bir taraftan metnin rolü (metin yapısı, düzeni, türü vb.), diğer taraftan okuyucunun 
uyguladığı zihinsel işlemler (dikkat, bilgiyi işleme, çıkarım yapma vb.) üzerinde durulmaktadır 
(Goigoux & Cèbe, 2013). Bilindiği gibi zihinsel modeller gözle görülmemektedir. Bunların nasıl 
oluşturulduğunu ve çalıştığını belirlemek için çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Bu 
çalışmalarda çeşitli ilkeler ve işlemler belirlenmekte, öğrencilerin yapması gereken etkinlikler 
verilmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır.  

2.1. Temel İlkeler  

Anlama öğretiminde zihinsel model oluşturmak için çeşitli işlemler yapılmaktadır. Marie-
France Bishop’a (2018) göre aşağıdaki altı ilke ve işleme dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar; 

1. Ön bilgileri harekete geçirme, 

2. Metindeki bilgileri peş peşe alma ve zihinde işleme,  

3. Kendi bilgileri ve metindeki bilgiler arasında bağ kurma,  

4. Metinde verilmeyen bilgilerin yerini doldurma yani çıkarımlar yapma, 

5. Mevcut zihinsel modelleri esnek biçimde değiştirme, 

6. Oluşturulan yeni zihinsel modeli doğrulama, olarak sıralanmaktadır (Bishop,2018).  

 

Şekil 1.Zihinsel model geliştirme ilkeleri 

Yukarıdaki şekil 1’ de görüldüğü gibi zihinsel model oluşturma sürecinde altı ilkeye ağırlık 
verilmektedir. Bunlar önbilgileri harekete geçirme, metindeki bilgileri alma ve zihinde işleme, 
bilgiler arasında bağ kurma, çıkarım yapma, mevcut zihinsel modelleri değiştirme ve yeni zihinsel 
modeller oluşturma olmaktadır.  

Zihinsel model geliştirmek için bazı beceri ve stratejilerin öğretilmesi gerekmektedir. 
Bianco’ya (2015) göre, zihinsel model oluşturma için öğretilecek beceriler, zihinsel sözlüğü 
geliştirme, bilginin yerini bulma, çıkarım yapma, genelleme, düzenleme ve özetleme olmaktadır. 
Zihinsel model oluşturma stratejileri ise paragrafları izleyerek okuma, kendi kendine sorular 
sorma, sorgulama, tahminler yapma ve grafik düzenleyiciler kullanma gibi sıralanmaktadır 
(Bianco,2015). Zihinsel model çoğu kişide benzer süreçlerde oluşmaktadır. Bu becerilerin 
öğretimine ilkokul 2. ve 3. sınıflarda başlanmalı ve giderek geliştirilmelidir.  
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Sophie Ngô-Maï ve Nathalie Leblanc ‘a (2018) göre, metne dayalı bir zihinsel model 
oluşturmak için öğrencinin bazı becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Buna göre öğrenci, 

 Kelimeleri kolayca tanımalı, 

 Metinde kullanılan kelimelerin anlamını bilmeli, 

 Metindeki fikirleri kendi bilgileri ve kişisel deneyimleriyle ilişkilendirmeli, 

 Çıkarımlar yapmalıdır (Ngô-Maï & Leblanc, 2018). 

Görüldüğü gibi yazarlar zihinsel model oluşturmada kelime tanıma ve anlamını bilme, 
bilginin yerini bulma, bilgiler arasında bağ kurma, tahmin ve çıkarım yapma, sorgulama, grafik 
düzenleyiciler kullanma gibi çeşitli beceri ve stratejilere dikkat çekmektedir. 

2.2. Aşamalar 

     Zihinsel model oluşturma işlemi zihnimizde nasıl geçekleşmektedir? Ne tür işlemler 
yapılmaktadır? Hangi aşamalar uygulanmaktadır? Zihinsel model geliştirmede etkili olan 
çalışmalar nelerdir? Bu sorulardan hareketle çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bilindiği gibi zihinsel 
modeller gözle görülmemektedir. Bunların belirlenmesi yani saptanması çok zordur. Genellikle 
uzman okuyucuların ve anlama becerileri gelişmiş kişilerin uyguladıkları yöntemler ile bilişsel 
psikoloji araştırmalarından yararlanılmaktadır. Bu çalışmalara göre zihinsel model oluşturma 
süreci dört aşamalı bir süreç olarak açıklanmaktadır ((Bianco;2016; Bishop,2018; Johnson-Laird, 
1983; Ngô-Maï & Leblanc, 2018). Bunlar taslak oluşturma, eski zihinsel modeli güncelleme, 
düzenleme ve yeni zihinsel model oluşturmadır. 

1. Taslak oluşturma: Kişi yeni bir bilgiyle karşılaştığında, zihinsel model oluşturmanın ana 
hatlarını çizmeye başlamakta ve hemen bir taslak oluşturmaktadır. 

2. Güncelleme: Taslak modelden hareketle zihindeki mevcut modeller incelenmekte ve 
taslağa uygun bir model varsa etkinleştirilmektedir. Ardından etkinleştirilen zihinsel model 
üzerinde çalışılmaya başlanmakta ve bilgiler güncellenmektedir.  

3. Düzenleme: Bu aşamada etkinleştirilen zihinsel model ile taslak modeldeki bilgileri 
karşılaştırma, aralarında bağ kurma ve bütünleştirme çalışmaları yapılmaktadır. İki modeldeki 
bilgiler arasındaki benzerlik ne kadar büyük olursa etkinleştirilen zihinsel modeli düzenlemek o 
kadar kolay olmaktadır. Benzerliğin yüksek olması sonucunda iki model birleştirilmekte ve 
zihinsel model yeniden düzenlenmektedir.  

4. Yeni model oluşturma: Modellerdeki bilgiler arasında benzerlik veya eşleşme düşük ise 
önce mevcut zihinsel modelin bilgi tabanını zenginleştirecek yeni bilgiler aranmaktadır. 
Bulunamadığı zaman mevut ön bilgiler ile metindeki bilgilerden hareketle yeni bir zihinsel model 
oluşturulmaktadır (Bianco;2016; Bishop,2018; Johnson-Laird, 1983; Ngô-Maï & Leblanc, 2018). 

 

Şekil 2. Zihinsel model geliştirme aşamaları 

     Şekil 2’ de de görüldüğü gibi zihinsel model geliştirmede önce zihindeki mevcut modeller 
üzerinde çalışılmakta, bunlar güncellenmeye ve düzenlenmeye çalışılmaktadır. Yeni bilgilerle 
uyuşmadığı zaman zihinde yeni modeller oluşturulmaktadır. Etkili bir anlama için zihinsel model 

Taslak 
oluşturma

Mecut modeli 
güncelleme

Modeli 
düzenleme

Yeni zihinsel 
model 

oluşturma
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sayısının çok ve esnek olması gerekmektedir. Bilindiği gibi okuyucu zihinsel modelleri okuduğu 
metinlerden yararlanarak geliştirmektedir. Bu modeller metnin küçük ve büyük yapılarından 
alınan bilgilerle her okuma sonrası yeniden düzenlemektedir. Okunan metinlerin farklı olması 
zihinsel modellerin geniş ve esnek olmasını, hep aynı tür metinlerin ve yazarların okunması ise 
zihinsel modellerin dar ve tek tip olmasına neden olmaktadır. Okuyucu zihinsel modellerine göre 
bir dünya algısı ve bakış açısı oluşturmaktadır (Crinon, 1995;Güneş, 2013).Bu nedenle 
öğrencilere farklı tür metinler ve etkinlikler verilmelidir. 

3. Etkinlikler 

Zihinsel model geliştirme öğretimine ilkokulda başlanmaktadır. İlkokul öğrencileri okuma 
yazmayı henüz yeni öğrendiklerinden bunları anlamakta ve oluşturmakta zorlanmaktadırlar. Bu 
nedenle aşağıda bu düzey için uygulama örnekleri verilmektedir. Zihinsel model geliştirmek için 
metni sesli okuma, sorular sorma, zihinsel model seçme, karakterleri karşılaştırma, çıkarım 
yapma gibi etkinlikler önerilmektedir. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır. 

3.1. Sesli Okuma 

Öğretmen anlam bağlarına dikkat ederek bir metni küçük parçalara ayırır ve metni önce 
kendisi yüksek sesle okur. Ardından öğrencilerle birlikte grup olarak yavaş yavaş okurlar. Bu 
süreçte;          

-Öğretmen metni sesli okurken öğrencilerin anladıklarını not almaları, resmini çizmeleri, 
kısa özetini yazmaları ve tahminler yapmaları istenir. 

- Öğrencilerin aldıkları notları arkadaşlarının notlarıyla karşılaştırmaları sağlanır. 

-Metnin içeriğini iyi anlamak için öğrenciler arasında bilgilerin ortak hale getirilmesine 
çalışılır (Bishop,2018; Leblanc,2019; Ngô-Maï & Leblanc, 2018).  

3.2. Soru Sorma 

Öğretmen okunan metindeki olay, karakter ve içerikle ilgili çeşitli sorular sormalıdır. Bunlar 
metnin türüne göre farklı olabilir. Örneğin;  

- Metindeki durumla ilgili sorular: Niçin böyle davrandı? Ne istiyor? 

-Açıklama soruları: Karakterler kim? Olay nerede geçiyor? Hangi sorunlar var? 

-Tahmin soruları: Bundan sonra ne olacak? Karakterler ne yapacak? gibi. 

3.3. Zihinsel Model Seçme 

Öğretmenin yüksek sesle okuduğu metinden öğrencilerin içeriğe uygun bir zihinsel model 
oluşturmaları için bazı etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Bu konudaki araştırmalara göre 
öğrencilerin yapması gereken etkinlikler aşağıda sıralanmaktadır (Leblanc,2019). Bunlar; 

-Kahramanın eylemi ve hareketleri hakkında not alma, 

-Alınan notları arkadaşının notlarıyla karşılaştırma, 

-Kahramanın eylemlerini gösteren bir zaman çizelgesi oluşturma, 

-Zihninde model oluşturmak için bir plan çizme,  

 -Plan üzerinde kahramanın eylem ve hareketlerini gösterme, olmaktadır (Leblanc, 2019). 

3.4. Karakterleri Karşılaştırma 

Öğrencilerin zihinsel model oluşturmaları için metinde geçen karakterleri karşılaştırma, 
özellikleri ve söylediklerini yazma, önemli ve önemsiz karakterleri belirleme gibi etkinlikler 
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verilmektedir. Araştırmalara göre zihinsel model oluşturmada bu çalışmaların çok etkili olduğu 
görülmektedir (Leblanc,2019). Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler önerilmektedir. 

-İki kahramanın benzer ve farklı yönlerini yazma,  

-Özelliklerini ve metindeki rollerini yazma, 

-Farklı karakterlerin sözlerini yazma (Kırmızı başlıklı kız ile kurdun konuşmaları gibi). 

-Önemli ve önemsiz karakterleri belirleme, önemliden önemsize doğru sıralama gibi. 

3.5. Çıkarım Yapma 

Çıkarım, bir metni anlamak için metinde açıklanmayan bilgileri tahmin yoluyla belirleme 
işlemidir. Metinde verilen ögelerden verilmeyenleri bulma işlemidir. Zihinsel model oluşturma 
sürecinde uygulanan etkili bir çalışmadır.  

Anlama öğretiminde zihinsel model geliştirme çalışmalarına ilkokul 2. sınıftan itibaren 
başlanmaktadır. Bu düzey öğrencilerde okuma becerileri henüz yeni gelişmektedir. Ancak sözlü 
anlama becerileri belirli düzeye ulaşmış bulunmaktadır. Bu nedenle öğretmen önce sözlü anlama 
ile ilgili örnekler vermeli, ardından yazılı anlama beceri ve stratejilerini öğretmelidir. Bu süreçte 
zihinsel model geliştirecek etkinliklere ağırlık vermelidir. Anlama becerileri ile zihinsel modellerin 
aşamalı olarak gelişeceği unutulmamalıdır.  

Sonuç 

Anlama öğretimi uzun süreli etkinlikleri içeren zor bir çalışmadır. Kelimeleri tanımak, 
anlamını bilmek ve cümlenin anlamına ulaşmak anlama için yeterli değildir. Anlama için 
kelimelerin ötesinde bir dizi beceri ile stratejinin kazanılması ve karmaşık zihinsel işlemlerin 
yapılması gerekmektedir. Örneğin bilgiyi işleme, zihinde yapılandırma, düşünme, anlamı 
bulma, sorgulama, çıkarım yapma, zihinsel model geliştirme gibi. Bunlar içinde zihinsel model 
geliştirme ayrı bir önem taşımaktadır. Günümüzde anlamak demek, zihinde bir model 
oluşturmak demektir. Bu nedenle zihinsel model oluşturma çalışmaları anlama öğretiminin 
önemli bir alanı olmaktadır. Bilindiği gibi zihinsel model ön bilgiler ile bir metinden alınan önemli 
bilgiler birleştirilerek zihinde üretilmektedir. Genellikle metinlerden, görsellerden, cümlelerden 
ve paragraflardan alınan önemli bilgilerin birleştirilmesi sonucu geliştirilmektedir. Uzman 
okuyucular okuduklarına uygun zihinsel model oluşturmada başarılı olmaktadır. Ancak okuma 
becerileri henüz gelişmemiş öğrenciler bu konuda zorlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilere 
zihinsel model geliştirme öğretimi verilmektedir. Zihinsel model geliştirmek için metni sesli 
okuma, sorular sorma, zihinsel model seçme, karakterleri karşılaştırma, çıkarım yapma gibi 
etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca metinde bilginin yerini bulma, genelleme, özetleme, paragrafları 
izleyerek okuma, kendine sorular sorma, sorgulama, tahminler yapma, grafik düzenleyiciler 
kullanma gibi beceri ve stratejiler öğretilmektedir. Öğrencilerin geliştirdikleri zihinsel modellerle 
metinleri daha kolay anlaması, kendini geliştirmesi, yeni bilgi ve beceriler öğrenmesi, akademik 
başarısını artırması, dünyayı anlaması, yaşamına ve geleceğine yön vermesi amaçlanmaktadır.  
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İlkokulda Sesli Düşünme 

Prof. Dr. Firdevs Güneş, Ankara Üniversitesi, firdevs.gunes@gmail.com, Türkiye 

Özet: Sesli düşünme, ders çalışma, ödev yapma ya da problem çözme sırasında düşünme süreç ve 
aşamalarını sözlere dökme işlemidir. Buna “konuşarak öğrenme” de denilmektedir. Öğrencinin “Ne?, 
Neden?, Niçin?, Nasıl?, Kim?” gibi sorularla düşündüklerini ve yaptıklarını sesli anlatmasıdır. Sesli 
düşünmenin amacı, bir iş veya etkinlik sırasında ortaya çıkan zihinsel görüntüleri yansıtmaktır. Ders 
çalışırken veya bir ödev yaparken kullanılan zihinsel işlem, süreç ve düşünceleri açıklığa kavuşturmaktır. 
Söylenen sözler öğretmen tarafından incelenmekte, öğrencinin yaptığı hatalar ve yaşadığı güçlükler 
çözülmeye çalışılmaktadır. Sesli düşünme, öğrencilerin zihinsel süreçlerini iyileştirmek, öğrenme 
güçlüklerini gidermek, sorgulama, sorun çözme, karar verme, eleştirel düşünme gibi becerilerini 
geliştirmek ve çeşitli stratejileri öğretmek için kullanılmaktadır. Bunun için sesli düşünmeyi öğretmek 
zorunlu olmaktadır. Araştırmalar, sesli düşünen ve problemi şekillere döken öğrencilerin diğerlerinden 
daha başarılı olduklarını göstermektedir. Bu süreçte önce öğretmenin model olması, sesli düşünme 
yöntemini göstermesi, öğrencilerin karşılıklı ve bağımsız uygulama yapması gerekmektedir. Bu 
çalışmalarda tahmin etme, açıklama, sorgulama, benzetme yapma, çözüm üretme, anlama stratejilerini 
uygulama gibi çeşitli stratejilerden yararlanılmaktadır. Sesli düşünme çalışmalarıyla öğrencilerin başarısını 
artırmaya ve yaşam boyu öğrenmeye katkı sağlamalıdır. Dileğimiz sesli düşünmenin okullarımızda etkili ve 
verimli uygulanması, öğrencilerimizin düşünen, sorgulayan, sorun çözen ve geleceğine yön veren bireyler 
olarak yetiştirilmesidir. Bu çalışmada sesli düşünmenin ne olduğu ve uygulanması ele alınmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: İlkokul, sesli düşünme, düşünme öğretimi  

Thinking Aloud in Primary School 

Abstract: Thinking aloud is the process of putting the thinking processes and stages into words 
during study, homework or problem solving. This is also called “learning by speaking”. The student's 
"What?, Why?, Why?, How?, Who?" It is to tell aloud what they think and do with questions such as: The 
purpose of thinking aloud is to reflect mental images that arise during a job or activity. It is to clarify the 
mental processes, processes and thoughts used while studying or doing an assignment. The spoken words 
are examined by the teacher, and the mistakes made by the students and the difficulties they experience 
are tried to be resolved. Thinking aloud is used to improve students' mental processes, eliminate learning 
difficulties, develop skills such as questioning, problem solving, decision making, critical thinking, and 
teach various strategies. For this, it is necessary to teach thinking aloud. Research shows that students 
who think aloud and put the problem into shapes are more successful than others. In this process, the 
teacher should be a model, show the method of thinking aloud, and students should practice mutually 
and independently. In these studies, various strategies such as estimating, explaining, questioning, making 
analogies, producing solutions, applying understanding strategies are used. It should contribute to 
increasing the success of students and lifelong learning through thinking-aloud activities. Our wish is to 
implement thinking aloud effectively and efficiently in our schools, and to raise our students as individuals 
who think, question, solve problems and shape their future. In this study, what thinking aloud is and its 
application are discussed. 

Keywords: Primary school, thinking aloud, thinking teaching 
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1. Giriş 

Düşünme zihnimizin sınırsız bir becerisidir. İnsanlar bu beceriyi kullanarak öğrenmekte ve 
kendilerini geliştirmektedirler. Bazı insanlar bu beceriyi çok az kullanmakta, düşünmekten veya 
zihnini yormaktan kaçınmaktadır. Bu durum düşünmenin niteliğini etkilemekte, kendi haline 
bırakılmış, amaçsız, dağınık, eksik, hatalı ve basit düşünmeye neden olmaktadır. Bazı insanlar ise 
kendine özgü yöntemlerle düşünme becerilerini geliştirmektedir. Düşünmenin nitelikli olması 
bireyin yaşam kalitesi ile çalışmalarını doğrudan etkilemekte ve başarılı olmasını sağlamaktadır. 
Düşüncenin niteliksiz olması ise zaman ve para kaybını getirmektedir. Bu nedenle öğrenciler 
erken yaşlardan itibaren düzenli bir düşünme eğitimi verilmesi zorunlu olmaktadır. Öğrencilerin 
bireysel gelişimi, öğrenmesi, ilerlemesi ve geleceğine yön vermesinin yolu nitelikli bir düşünme 
eğitiminden geçmektedir. 

Düşünme, bilgileri anlama, birleştirme, sorgulama ve yeni bilgiler üretme sürecinin temel 
taşıdır. Ayrıca sorun çözme, zihinsel bağımsızlığı geliştirme, etkili karar alma ve hayat boyu 
öğrenme için zorunlu olmaktadır. Bireyin bağımsız karar vermesi, farklı bakış açısı, oluşturması, 
bilimsel tutum ve davranış için düşünme becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Düşünme 
psikolojik gelişime de katkı sağlamakta ve bireyin daha sağlıklı olmasını getirmektedir. Bunların 
yanı sıra bireyin demokratik yaşama katılması ve teknolojik gelişmelere uyum sağlaması için de 
gerekli olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı derslerde sadece bilgi aktarmak yerine, öğrencilerin 
nitelikli düşünme, bilgiye ulaşma, öğrenme, değerlendirme ve sorgulama becerilerini de 
geliştirmeye ağırlık verilmesi gerekmektedir (Romano, 1992). Bu konuda okullara ve 
öğretmenlere önemli görevler düşmekte, bazı düşünme türleri ile sınıf içi etkinliklerde sesli 
düşünme ön plana alınmalıdır.  

Aristo’yo göre düşünme, aklın bağımsız ve kendine özgü eylemidir, karşılaştırmalar yapma, 
birleştirme, ayırma, bağlantıları ve biçimleri kavrama becerisidir. Nickerson’a göre “Düşünme, 
içinde bulunulan bir durumu anlamak amacıyla aktif, amaca yönelik 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 de 
“düşünce” denilmektedir. Bérubé’ye göre düşünme;“ Planlama, düzenleme, genelleme, 
sınıflama, soyutlama, analiz, kavramsallaştırma, muhakeme etme, hesaplama ve sonuç çıkarma 
amacıyla iki veya daha fazla bilgi üzerinde gerçekleştirilen mantık yürütme işlemleridir” (Bérubé, 
1991). Düşünme işleminin olması için insanın dış ve iç dünyadan aldığı bilgiler yani dışarıdan 
gelen bilgiler ile zihnindeki önbilgiler üzerinde işlem yapması gerekmektedir. Yani düşünme 
eylemi bilgiye yönelik tüm zihinsel işlemleri yani algılama, duyma, kavrama, isteme, tasarlama, 
imgeleme gibi bilinç olgularının hepsini içermektedir. 

Beynimiz beş duyu aracılığıyla elde ettiği verileri, dil ve semboller aracılığıyla çeşitli zihinsel 
işlemlerden geçirmekte, soyut kavramlara dönüştürmekte ve yeni anlamlar yüklemektedir. 
Anlamlandırdığı bilgileri kodlama, sınıflama, düzenleme gibi işlemler sonucu zihinsel arşive 
yerleştirmektedir. Zihne yerleştirilen bilgilerle inançları, değerleri, önyargıları, stratejileri 
oluşturmakta ve yeniden düzenlemektedir. Böylece düşünce oluşturma süreci gerçekleşmekte 
ve çok sayıda düşünce üretilmektedir. Bütün bu işlemler ve düşünceler dil aracılığıyla 
aktarılmaktadır. Dil, sadece bir iletişim aracı değil aynı zamanda düşünme ve bilgi üretmenin de 
önemli bir aracıdır. Düşünceler dille açıklanmakta, somutlaştırılmakta ve paylaşılmaktadır. 
Düşünme dili, dil de düşünmeyi etkilemekte ve yönlendirmektedir. Kısaca düşünme ve dil 
arasında vazgeçilmez bağ bulunmaktadır. Bu durum sesli düşünmede net olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Düşünme sürecinde yürütülen zihinsel işlemler birbirinden farklıdır. Bu durum yani akıl 
yürütme işlemlerinin belirli bir mantığa ve sıralamaya göre yapılması düşünme türlerini 
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oluşturmaktadır. Bunlar zihnimizde uygulanan işlem süreçlerine göre adlandırılmaktadır. 
Örneğin tümden gelim düşünme, tüme varım düşünme, analitik düşünme, sistemli düşünme, 
yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme, eleştirel düşünme, altı şapkalı düşünme gibi. Bunun 
yanında farklı biçimlerde yapılan sınıflandırmalar da bulunmaktadır. Örneğin mantıklı-mantıksız 
düşünme, somut-soyut düşünme, bilinçli-bilinçsiz düşünme, gerçekçi-gerçekdışı ve gerçeküstü 
düşünme, sesli- sessiz düşünme, düşünmeyi düşünme- üst düzey düşünme gibi. Her düşünme 
biçiminin kendine özgü süreç ve teknikleri bulunmaktadır. Düşünme becerileri geliştirilirken her 
biri ayrı ayrı ele alınmalıdır. Bu çalışmada sesli düşünmenin tanımı, özellikleri, sessiz 
düşünmeden farkı, yararları, üstün ve zayıf yönleri, uygulanması ve uygulandığı alanlar ele 
alınmaktadır. 

1.1. Sesli Düşünme Nedir? 

Düşünme süreç ve aşamalarını sözlere dökme işlemine sesli düşünme denilmektedir. Sesli 
düşünme bir yöntem olarak sosyal bilimlerde, özellikle psikoloji, eğitim ve ergonomide 
kullanılmaktadır. Yöntemin ana amacı, bir iş veya etkinlik sırasında ortaya çıkan zihinsel 
görüntüleri saptamaktır. Bir başka ifadeyle bireyin bir etkinlik yaparken kullandığı zihinsel işlem, 
süreç ve düşünceleri açıklığa kavuşturmaktır. Yöntemin temel ilkesi, bireyden yaşadığı veya 
denediği yöntem, olay, eşya vb. hakkındaki düşüncelerini sesli olarak söylemesi yani 
sözelleştirmesi istenmektedir. Ardından söylenen süreç ve düşünceler incelenmekte, karşılaşılan 
güçlükleri çözme ve süreçleri iyileştirme çalışmalarına başlanmaktadır. Bu yöntem eğitim 
alanında, çeşitli öğrenme tekniklerini öğretmek, öğrencinin zihinsel süreçlerini düzenlemek, 
sorgulama, sorun çözme, karar verme, eleştirel düşünme gibi zihinsel becerileri geliştirmek 
amacıyla kullanılmaktadır.  

Gérard Scallon’a göre sesli düşünme sözelleştirme işlemi olmakta, bireylerden bir problemi 
çözerken düşündüklerini yüksek sesle söylemeleri istenmektedir. Bu süreçte sesli düşünme 
yönteminin iyi uygulanması, hem çözüm sürecine hem de doğru sonuca ulaşmaya katkı 
sağlamakta ve problem daha kolay çözülmektedir. Bu nedenle sözelleştirme işleminin süre ve 
zamanına dikkat edilmelidir. Eğer sözelleştirme işlemi bir etkinliğin başından sonuna kadar 
uygulanırsa, öğrencinin zihin yükünü artırmaktadır. Bunun yerine etkinlik tamamlandıktan sonra 
belirli zamanlarda uygulanması öğrenme kolaylığı sağlamaktadır. 

Sesli düşünme sadece öğrenme kolaylığı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda öğrenciye 
zihinsel işlemleri düzenleme, düşüncesini daha etkili kılmak için bunları birleştirme konularında 
da yardım etmektedir. Sesli düşünmenin alışkanlık haline getirilmesi öğrencinin karar verme 
aşamaları ile biçiminin niteliğini artırmaktadır. Böylece öğrenci zihninde bir işlemden diğerine 
daha kolay gidip gelmekte, odaklanma becerilerini üst düzeye çıkararak her işleme hızlıca 
odaklanmakta, çeşitli zihinsel işlemleri aynı anda ve daha iyi yürütmektedir. Kendi kendini 
bilinçlendirme, öz eleştiri yapma, yararlı yönlerini geliştirme, kendi düşünme süreçlerini 
düzeltme gibi özellikleriyle sesli düşünme öğrenciyi üst düzey zihni geliştirmeye götürmektedir.  

Bu yöntemin bir başka türü “düşündüklerini söyleme” şeklinde yürütülmektedir. Bu 
uygulama psikolojide kişinin yaşadığı bir sorunu çözmek için kullanılmaktadır. Buna psikolojide 
de sözelleştirme denilmektedir. Seslendirilen düşünceler not alma, video ya da teyp gibi 
tekniklerle kaydedilmekte, daha sonra incelenerek sorun çözülmeye çalışılmaktadır. Ergonomide 
kullanımı biraz daha farklıdır. Bireye bir soru listesi halinde çeşitli sorular verilmekte, kullanılan 
bir eşya hakkında hissettiklerini dile getirmesi istenmektedir. Bu uygulama kullanıcının 
değerlendirme uzmanlığı üzerine değil, gözlemlerine dayalı yapılmaktadır. Sağlıkta ise tedavinin 
aşamalarını iyileştirmek için kullanılmaktadır.  
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1.2. Yararları 

İlkokulda sesli düşünme öğrenciye hangi konularda yardım edebilir? Sesli düşünme tekniği, 
öğrencinin öğrenme ve sorun çözme sürecinde izlediği zihinsel yolları belirlemeye ve 
doğrulamaya yardım eder. Ayrıca durumunu ve güçlüklerini sezinlemeye, temel güçlüklere 
hipotez oluşturmaya, işlemin önceliklerini belirlemeye ve gerekli girişimleri sıralamaya katkı 
sağlar. Bu düşünmeyi sözelleştirme işlemi bazı durumlarda yazılı aşamalar haline de 
getirebilmektedir Bu teknik eğitim alanında sadece öğrenciye değil öğretmene de çeşitli yararlar 
sağlamaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmektedir. 

Öğrencinin zihinsel işlemlerini belirlemeye ve geliştirmeye yardım eder. Ericsson’a göre 
uzman kişiler bir durum hakkında düşünür ve sorun çözerken zihinsel işlemlerini daha iyi 
uygularlar. Zihinsel işlemler öğrenmemizin temeli olan ve zihnimizde sürekli uyguladığımız 
işlemlerdir. Bu durum, öğrenme kapasitemizi besleyen humuslu toprak gibidir. Bir kelime 
işitildiğinde örneğin « ev » kelimesini duyar duymaz, zihnimiz hemen harekete geçer ve bize 
söylenen kelimeyle ilgili daha önceden kaydettiği anlamları, duyguları, resimleri uyarır, bunların 
üzerine yeni işlemler yapar, yeni anlamlar ekler. Biz de bu şekilde zihnimizdeki ön bilgileri 
harekete geçirerek, yeni bilgilerle birleştirerek öğrenmiş oluruz. Öğrenme sürecinde zihinsel 
görüntüler yeniden işlenmekte, değerlendirilmekte, değiştirilmekte, yapılandırılmakta ve yeni 
anlamlar oluşturulmaktadır. Eğer zihinsel görüntüler çok net değilse öğrenme bulanık olmaktadır. 
Bu konuda sıkıntı çeken öğrencinin sıkıntısı giderek artacaktır. 

Sesli düşünme, zihinsel süreçlere odaklanarak öğrencinin dikkat becerilerini artırmaktadır. 
Öğrenciye kendi düşüncesinin aşamaları ve gözlediği ögeler arasında bilinçli ilişkiler kurmasına 
yardım etmektedir. Bu sözel teknik verilerin birleştirilmesine ve tam kullanımına katkı 
sağlamaktadır. Sesli düşünme yargılama ve düşünme sürecinde işi kolaylaştırmaktadır. 
Öğrenciye çeşitli zihinsel süreçleri uygulamasına, onları kullanmasına, her birini giderek 
iyileştirmesine yardım etmektedir. Öğretmenin bu süreçte öğrenciye dönüt vermesi ve çeşitli 
nitelikli sorular sorması, rehberlik etmesi geliştirici bir faktör olmaktadır. Öğrenci bu sorularla 
izlediği yolun ve işlemlerin doğru olup olmadığını kontrol etmektedir. Öğrencinin düşüncesi 
hakkında nitelikli sorular sorulması ise öğrencinin daha da ileriye gitmesine katkı sağlamaktadır.  

Sesli düşünme, öğrencinin zihinsel süreçlerini hızlandırmakta, ön bilgi ve deneyimlerini 
harekete geçirmeyi kolaylaştırmaktadır. Çeşitli alıştırmalarla, zihnin işlevselliği artmakta, 
problem çözme sürecinin aşamalarına eşlik etmekte, sadece doğru ve kolay bir şekilde değil aynı 
zamanda daha hızlı ve çabuk sonuca ulaşılmaktadır. Dahası bu teknik öğrencinin belleğine de 
katkı sağlamaktadır. Öğrenme sırasında gözlemler ve kavramları yüksek sesli düşünme 
alıştırmaları ve bu süreçte kurulan mantık bağları zihinsel becerileri etkilemekte, yeni bağlar 
kurmayı getirmekte ve zihinsel işlemleri geliştirmektedir. Öğrenci konuşarak öğrenmektedir. 
Yani zihni bu etkinlikle canlanmakta ve aktif olarak öğrenmesini sağlamaktadır. 

Sesli düşünme, hem öğrencinin düşünme, öğrenme, anlama gibi becerilerini geliştirmesine 
hem de bunların öğretmen tarafından izlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca sınıfta bazı 
etkinliklerin yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Sesli düşünme öğrencinin konuşma ve kendini ifade 
etme becerileri ile farklı ses tonu, hız ve tonlamayla konuşmasına yardım etmektedir. Kısaca sesli 
düşünmenin yararları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Bunlar, 

 Dikkat becerilerini geliştirme ve düşündüklerine yoğunlaşma, 

 Anlama ve zihin becerilerini geliştirme, 

 Zihinde canlandırma becerilerini iyileştirme, 

 Öğrenmeyi kolaylaştırma. 
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 Öğrenmeyi izleme, kontrol altına alma ve yönlendirme, 

 Zihinsel işlemleri açıklama ve güçlendirme, 

 Öz-değerlendirme ve kendini düzeltme ile üst düzey zihni geliştirme, 

 Zihinsel süreçleri uyarma ve zihni düzenleme (Phaneuf,2009). 

 Kendine güvenme vb. 

  Öğretmen için geribildirim olma ve 

 Öğrencinin düşünme biçimini anlamaya yardım etme, olmaktadır. 

    Araştırmalar, sesli düşünen ve problemi şekillere döken öğrencilerin diğerlerinden daha 
başarılı olduklarını göstermektedir. Bilim insanları, zihinsel görüntülerin matematiksel 
düşünmede önemli ve temel bir rol oynadığını, matematik kavramlarını daha kolay anlamayı 
sağladığını, esnek bir düşünme yapısı geliştirdiğini ve problem çözmeyi kolaylaştırdığını 
açıklamaktadır. Bunun yanı sıra sesli düşünme dikkati toplama ve yoğunlaşmada önemli rol 
oynamaktadır. İnsanların kendilerini dinleyerek düşünmeleri, olası hataların farkına varmalarına 
yardımcı olmaktadır. Bu nedenle bilim insanları, öğrencilere matematik ödevlerini şema ile grafik 
kullanarak ve sesli düşünerek yapmalarını önermektedirler. 

1.3. Zayıf Yönleri 

Sesli düşünme basit ve kolay uygulanabilir bir yöntem olmasına rağmen bazı güçlükleri de 
beraberinde taşımaktadır. Düşünceleri sözlere dökme, sözlü ifade etme bazıları için güç 
olmaktadır. Bazı öğrenciler düşüncelerini sınıfta ifade etmekte zorlanmakta, diğer öğrenci ve 
öğretmenlerin önünde konuşmaktan çekinmektedir. Bazı gençler utangaç olmakta,  küçük 
düşme korkusu veya endişesi nedeniyle konuşmaktan kaçınmaktadır. Diğer taraftan zihinsel 
becerilerini yeterince geliştiremeyen öğrenciler ise ne söyleyeceği konusunda ciddi sorunlar 
yaşamaktadır. Bazı öğrenciler ise bu yöntemi çok iyi anlamamakta, bütün düşünme süreç ve 
yolları tanımlamakta güçlük çekmektedir. Bu durum bazen hataya da düşürebilmektedir. Bazı 
durumlarda ise öğrenciler kuvvetli alışkanlıkları nedeniyle gerçek düşüncelerini 
sergileyememektedir. Bütün bu sorunların nerede olduğu saptanmak için sesli düşünme 
yöntemini uygulamak önemli olmaktadır. 

2. Öğretilmesi  

Son on yılda yapılan yayın ve araştırmalara göre düşünme becerilerinin öğretilmesi, eğitim 
dünyasının önemli sorunlarından biri olmaktadır. Bu durum ilkokuldan üniversiteye kadar her 
düzeyde zorunlu olmaktadır. Öğrencilerin kendi kendine bu beceriyi yeterince geliştiremedikleri 
görülmektedir. Bu nedenle çoğu ülkede düşünme becerilerini geliştirmek için doğrudan öğretim 
modeli uygulanmaktadır. 

2.1. Öğretim Modeli 

Doğrudan öğretim modelinin temel amacı öğrencilerin düşünme becerilerini üst düzeyde 
geliştirmek, zihinsel süreçlerini zenginleştirmek ve düşünme tekniklerini öğretmektir. Öğrenciler, 
düşünme sırasında kendine özgü yöntem ve teknikler kullanırlar. Bunlar doğrudan eğitim yoluyla 
geliştirilir, değiştirilir ve öğrencilere yeni düşünme teknikleri öğretilebilir. Bu amaçla doğrudan 
öğretim modelinde öğrencilere önce düşünmeyle ilgili açıklayıcı bilgiler verilir. Ardından 
düşünme becerileri modelleme, örneklendirme, doğrudan açıklama, iş birlikli öğrenme, farklı 
düşünme becerilerini gösterme gibi etkinliklerle doğrudan öğretilir. Öğretim sürecinde her 
beceriyi açıklayıcı bir sunum yapılır, çeşitli örnekler gösterilir. Öğretmen, bu süreçte kendi 
düşünme biçiminden yararlanır. Öğrencilerin eğitim sürecine aktif katılmasına dikkat edilir ve 
uygulama yapılır (Güneş, 2015). 
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2.2. Çeşitli Teknikler 

Bazı araştırmacı ve eğitimciler düşünme becerilerini geliştirmek için uygulamanın yeterli 
olmadığını, düşünme becerilerinin doğrudan öğretilmesi gerektiğini dile getirmektedir 
(Güneş,2013).Bu amaçla aşağıda düşünme becerilerinin öğretimini kolaylaştıran üç teknik 
önerilmektedir. 

 Doğrudan Öğretim: Öğrencilere düşünme becerilerini doğrudan öğretilmesini içeren bir 
tekniktir. Bazı yazarlar (Beyer 1987; Perkins 1987) düşünme eğitiminde bu uygulamayı daha çok 
savunur. Bunun için düşünme aşamaları belirlenmeli, gerekli bilgi ve teknikler sırasıyla 
öğretilmelidir. Perkins (1987) ise farklı düşünme süreçlerini destekleyen ve bunlara rehberlik 
eden tekniklerin de öğretilmesini vurgulamaktadır. Bilindiği gibi düşünme sırasında uygulanan 
işlem basamakları düşünme aşamaları olmaktadır. Bunlar öğrencinin düşünme sürecini 
geliştirme ve düzenleme işlemini kolaylaştırır. Örneğin; öğrencilere problem çözme aşamalarını 
göstermek, her aşamada yapılması gereken zihinsel işlemleri daha etkili yürütmeyi getirmektedir. 
Düşünme aşamalarını öğretme anlayışı diğer konularda da kullanılabilir. Örneğin; bir açıklama 
yazısı yazma, bir düşünceyi eleştirme, metni özetleme, hipotez oluşturma gibi çalışmaların işlem 
basamakları düşünme aşamaları olarak ele alınabilir. Bu işlem düşünme eğitiminin temel 
güçlüklerini azaltır ve süreçleri kolaylaştırır. Bunun için önce karmaşık becerileri basit parçalara 
ayırmak gerekmektedir. Örneğin, eleştirel düşünmeyi öğretmek aşamalar halinde yapılabilir. 
Önce öğrencilere gerçekleri değer yargılarından ayırt etmeyi öğretmek, sonra onlara bir kaynağın 
güvenilirliğini yargılamalarını göstermek gibi. Problem çözme süreci durumunda da genel sürecin 
ana adımlarının her biri sırayla düşünülebilir (Tardif, 1997;1999). 

Modelleme: Düşünme becerilerini geliştirme konusunda önemli bir teknik de modellemedir. 
Bazı yazarlar bu tekniğin önemini vurgulamakta ve öğretmenin iyi bir model olmasını 
istemektedir (Güneş,2013). Öğretmen çeşitli zihinsel işlemlerin nasıl yürütüldüğü öğrencilere 
sözleri ve davranışları ile göstermelidir. Bu amaçla düşüncelerini açıklamalı ve sergilemelidir. 
Örneğin bir düşüncenin çeşitli aşamalarını içeren farklı durumlar gösterilmelidir. Bu konuda 
önerilen en önemli teknik “yüksek sesle” düşünmedir. Yüksek sesle düşünme tekniğinde 
öğretmen düşünme süreçlerinin aşamalarını sözlere döker yani sözelleştirir, uygulamalı olarak 
gösterir ve açıklayıcı yorumlar yapar. Bu uygulama öğrencilere bir problemi çözerken düşünme 
sürecinde yapılan çeşitli aşamaları anlama ve gözleme fırsatı verir. Costa’ya (1985) göre 
modelleme etkili bir tekniktir. Üst düzey düşünmeyi geliştirme sürecinde öğrencilere bu teknik 
uygulanmalıdır (Costa,1985). 

Üst Bilişsel Düşünme: Bilişsel becerileri geliştirme teknikleri aynı zamanda öğrencilerde üst 
bilişsel düşünmeyi getirmektedir. Örneğin bilmediklerini belirleme, sorgulama, çıkarım yapma, 
düşüncelerini değerlendirme, sorun çözme için uygun teknik ve bilgileri seçme becerisi, ihtiyaç 
duyduğu bilgi üretimi için gerekli teknikleri planlama becerisi gibi. Beyer’e (1987) göre, düşünme 
öğretimi, aynı zamanda özgün ve bilinçli düşünme biçimini ve işlemlerini öğretmek demektir. 
Öğretmen, öğrencileri uyguladıkları düşünme süreçlerini izlemeye yönlendirmelidir. Örneğin; bir 
ödev yaparken uygulanan düşünme süreçlerini sorgulama, yöntemleri ve aşamaları belirleme, 
problem çözmek için kullanılan teknikleri belirleme, düşünme biçimlerini tanımlama gibi. Bu 
teknikler, öğrencilerin düşünme hakkında daha bilinçli olmalarını sağlar. Ayrıca bu aşamaları 
daha iyi planlama, yürütme ve değerlendirme yapmalarını kolaylaştırır (Beyer, 1987; Güneş, 
2012; Romano,1993). 

3. Sonuç 

Öğretmen sesli düşünmeyi öğrenmeleri için öğrencilere etkili rehberlik yapmalıdır. 
Öğrencilere düşünme ilke, yöntem ve tekniklerini öğretmeli, nitelikli düşünce üretmeye ortam 
hazırlamalıdır. Sesli düşünme çalışmalarıyla öğrencilerin başarısını artırmaya ve yaşam boyu 
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öğrenmeye katkı sağlamalıdır. Dileğimiz sesli düşünmenin okullarımızda etkili ve verimli 
uygulanması, öğrencilerimizin düşünen, sorgulayan, sorun çözen ve geleceğine yön veren 
bireyler olarak yetiştirilmesidir. 
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4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Motivasyonlarının Belirlenmesi 

Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ssidekli@mu.edu.tr 
Hüseyin CENGİZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, cengizhuseyin1999@gmail.com 

Özet: Kültür ve medeniyetlerin tarihleri incelendiğinde yazma becerisinin kilit rolde olduğu 
görülmektedir. Yazının icadıyla tarihi devirler başlamış, bilgi birikimi oluşturulup, diğer nesillere 
aktarılmaya başlanmıştır. Yazma becerisinin oluşturulması, kazandırılması ve geliştirilmesinde sadece 
bilişsel süreçlerin işe koşulması bu becerinin kazandırılmasını zorlaştırmaktadır. Çünkü yazma becerisi 
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin içinde olduğu karmaşık bir sentez sürecidir. Bu araştırmanın 
amacı 4. Sınıf öğrencilerinin yazma motivasyonlarının belirlenmesidir. Bu araştırma amacı doğrultusunda 
öğrencilerin yazma motivasyonlarını belirlemek amacıyla betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu 
araştırmanın evrenini Şanlıurfa ilinde bulunan 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemini ise Şanlıurfa ili içerisinde bulunan il milli eğitim müdürlüğüne bağlı bir okul oluşturmaktadır. 
Örneklem seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Deniz 
ve Demir (2020) tarafından geliştirilen Yazma Motivasyonu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın alt 
problemleri doğrultusunda öğrencilerin yazma motivasyon düzeyleri belirlenmiş ve öğrencilerin yazma 
motivasyonlarının ortalamanın üstü olduğu sonucuna varılmıştır. Cinsiyetin öğrencilerin yazma 
motivasyonları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırmadan elde edilen diğer 
bulgular ise günlük tutma alışkanlığı olan ve okul öncesi eğitimin yazma motivasyonu üzerinde anlamlı bir 
farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Günlük kitap okuma süresinin arttıkça yazma motivasyonlarının 
arttığı elde edilen bir diğer bulgulardandır. Araştırma amacı doğrultusunda yapılan analizde öğrencilerin 
yazma motivasyonlarında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, öğrencilere düzenli kitap okuma 
alışkanlığı kazandırılması ve günlük tutma alışkanlıklarının kazandırılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:İlkokul, Yazma, Motivasyon, Okuma 

Determining the Writing Motivation of 4th Grade Students 

Abstract: When the histories of cultures and civilizations are examined, it is seen that writing skills 
play a key role. With the invention of writing, historical periods began, knowledge was created and 
transferred to other generations. The fact that only cognitive processes are used in the creation, 
acquisition and development of writing skills makes it difficult to acquire this skill. Because writing skill is 
a complex synthesis process that includes cognitive, affective and psychomotor skills.The aim of this 
research is to determine the writing motivations of 4th grade students. In line with the purpose of this 
research, a descriptive survey model was used to determine students' writing motivations. The universe 
of this research consists of 4th grade students in Şanlıurfa. The sample of the research is a school affiliated 
to the provincial directorate of national education in the province of Şanlıurfa. Appropriate sampling 
method was used in sample selection. The Writing Motivation Scale developed by Deniz and Demir (2020) 
was used as a data collection tool in the research.In line with the sub-problems of the research, the 
students' writing motivation levels were determined and it was concluded that the students' writing 
motivation was above the average. It was concluded that gender did not have a significant effect on 
students' writing motivations.The other findings obtained from the research were concluded that there 
was a significant difference of the habit of keeping a diary and preschool education on writing 
motivation.It is another finding that as the daily reading time increases, the motivation to write increases. 
In the analysis made in line with the purpose of the research, it has been suggested that the students' 
writing motivations should be widespread, the students should gain regular reading habits and diary 
habits should be gained. 

Key Words: Primary School, Writing, Motivation, Reading 
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1. Giriş 

Dünya tarihine bakıldığında yazının önemli becerilerden olduğunu görürüz. Yazının icadıyla 
tarihi devirler başlamış, kültürler çocuklara miras kalmaya başlamış ve bir uygarlık inşa edilmeye 
başlanmıştır. Yazının bu denli önemli olmasının sebepleri arasında bilgi birikimini aktarma, 
verileri kaydetme vb. sayılabilir. Ancak yazı yazmak sadece bunlardan ibaret değildir. Yazı 
“zihinde yapılandırılmış duygu, düşünce ve bilgilerin düzenlenerek anlamlı bir yapı oluşturan 
birtakım sembollerle kâğıda veya başka bir yüzeye dökülmesi işlemi” (Zorbaz, 2014, s. 109) veya 
“bir kişi, bir kurum veya grubun istek, dilek, duygu, bilgi veya mesajını başkalarıyla paylaşmak 
üzere daha önceden ortak olarak geliştirilmiş olan özel semboller, kodlar kullanarak metin haline 
getirip yaygınlaştırması” (Yalçın, 2018, s. 351) şeklinde tanımlanmaktadır. 

Yazı yazma veya yazılı anlatım, temel dil becerileri içerisinde hem en son kazanılan hem de 
öğrencilere kazandırılması en zor beceridir (Göçer, 2016, s. 67). Bunun nedeni yazı yazmanın 
hem karmaşık bir süreç olması, her bireyin öznel bir yazı yazma stiline ve tarzına sahip olması, 
bütün zihinsel süreçlerin yanında duyuşsal ve psikomotor süreçleri de içine alması vb. en zor 
becerilerden olmasına sebep olabilmektedir. Başka bir deyişle her zihin özeldir ve her zihnin 
farklı şekilde işleyişi vardır. Bu işleyişin kâğıda aktarılması da her birey için zor olacağından yazı 
yazmak her birey için farklıdır. 

Yazma becerisinde birey kendi kendine öğrenme yolunu keşfetmektedir. Davranış 
psikologlarına göre elle yazarken, beyindeki özel bir sinirsel devre aktifleşerek elle yazılmış 
kelimeler yoluyla beyinde kendi kendine öğrenme ve deneyimleme gerçekleşmektedir (James 
ve Engelhardt, 2012). Bu durum da öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve hatırda kalma süresini 
uzatmaktadır. Bu becerinin etkin şekilde kullanımının kalıcı öğrenmeleri arttırması ve sistemli 
çalışma düzenini geliştireceği düşünülmektedir. Kalıcı öğrenmeler oluşturması konusunda Edgar 
Dale’ye (1969) göre en iyi öğrenilen şeylerin kendi kendine yaparak yaşayarak öğrenilenler 
olduğunun belirtilmesi de öğrencilerin okudukça ve okuduklarını yazdıkça daha iyi öğrenme 
sağlayabileceğini göstermektedir.  

Yazma becerisinin kazandırılması için sürecinde planlama, taslak metin oluşturma ve gözden 
geçirme aşamalarının yetkin bir biçimde işletilmesi ve bu sürecin takip edilmesi gereklidir. Doğru 
ve düzgün yazılı anlatım becerisi doğuştan kazanılan bir beceri değildir, eğitimle elde edilir ve 
pratik yaparak geliştirilir (Sever vd., 2013). Yazma becerisinin kazandırılmasında bir diğer husus 
okuma öncesi, okuma sırasında, okuma sonrasında doğru etkinlikler yapılması öğrencilerde bu 
becerinin kazandırılmasında önemli bir rol oynayabilir. 

Yazma becerisinin kazandırılmasında atlanılan en önemli nokta yazma becerisinin üç temel 
becerinin de içinde olmasıdır. Yazma becerisi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerden 
oluşmaktadır (Bozgün ve Kesterelioğlu, 2021). Okullarda okuma yazmaya başlamadan önce 
öncelik kas geliştirme çalışmaları ile başlanır ve bu süreç zihinsel becerileri de katarak devam 
edilir. Ancak bu süreçlerde genellikle duyuşsal süreçler ihmal edilir.  

Yalçın’a (2018) göre yazma becerisinin geliştirilmesinde psikolojik eşiklerden biri, yazmanın 
psikolojik itici gücü olan motivasyondur. Motivasyon “organizmayı belli bir eyleme sürükleyen 
itici güç ve ruhsal-fiziksel etkinlikler” olarak tanımlanabilir (Budak, 2016: 32). Motivasyon kısaca 
bir işe başladıktan sonra onu devam ettirmeye olan inanç ve istek güdüsüdür. Motivasyon 
kuramcılarına göre sevilen bir işin yapılması o işin yapılma sıklığını arttıracak, sevilmeyen bir işin 
yapılması o işin yapılma sıklığını azaltacaktır (Bozgün ve Kesterelioğlu, 2021).  

Yazma motivasyonu “bireyi yazma eylemine yönlendirici istek ve güç oluşturan bu 
davranışın devamlılığını sağlayan bir etken” olarak tanımlanabilir (O'Neal, Boyars ve Riley, 2019; 
Yıldız ve Kaman, 2016). Yazma motivasyonu, yazılı anlatım becerisi gibi geliştirilebilir. Yazma 
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motivasyonunun arttırılması öğrencinin yazmaya karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlayacak, 
yazıya başlama ve devam ettirmeye yönelik güdülerini de arttıracaktır. Yazma etkinliklerinde 
sürecin iyi planlanması, öğrenciler için yazmanın eğlenceli hâle getirilmesi, yazmanın öneminin 
anlatılması, öğrencilerin birbirlerine yardımcı olmasını sağlayıcı yöntem ve tekniklere yer 
verilmesi, öğrencilerin yazma sürecini kolaylaştırıcı bilgilendirici formlar kullanılması, yazmaya 
yönelik yeterli ve anında dönüt verilmesi gibi durumlar öğrencilerin yazmaya karşı motive 
olmalarını ve yazmayı sevmelerini sağlamaktadır (Sever, 2019, s. 42). Öğrencilerin yazma 
motivasyonlarını geliştirmeleri için araştırmacılar aşağıdakileri önermektedirler: 

Yazma becerisi sadece Türkçe dersi ile ilişkili olarak görülse de bütün dersler ile iç içe geçmiş 
bir yapıya sahiptir. Örneğin fen bilimleri derslerinde not tutma, matematik dersinde problem 
yazma, sosyal bilgiler dersinde kronoloji oluşturma vb. sayılabilir. Fellows (1994) öğrencilerden 
bir gruba kavramlar ile ilgili anladıklarını yazmalarını istemiş ve yazan öğrenci grubunun 
yazmayan gruba göre daha çok hatırladıklarını ileri sürmüştür. Bu bulgu, yazma eyleminin 
öğrencilerde yazdıklarının içeriğini öğrenmede kalıcılığı artırdığını göstermektedir. (Bozgün ve 
Kesterelioğlu, 2021). Ek olarak Baki (2020) okuma motivasyonunun, yazma motivasyonunun 
önemli bir yordayıcısı olduğunu belirlemiştir. Yazma motivasyonunu geliştirmek için okuma 
motivasyonuna sahip olması gerektiği anlaşılmaktadır. Yıldız ve Kaman (2016), ikinci ve üçüncü 
sınıf öğrencilerinin üst sınıflara göre eğlence amaçlı yazma tutumlarının daha yüksek olduğu 
sonucuna varmışlardır. Küçük çocuklarda bile, yazma motivasyonlarının farklı yönlerinin 
gelişimini düşünmek ve onları teşvik etmek için amaçlı bir şekilde hareket etmek önemlidir (Mata, 
2011, s. 292). Bu açıdan öğrencilerin yazma motivasyon düzeylerinin belirlenmesi ve motivasyon 
düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Alanyazın tarandığında 
yazma motivasyonları düzeylerinin incelendiği çalışmaların nicel olarak sayısının az olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı 
ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma motivasyonlarını belirlemektir. Bu amaç 
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

 İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma motivasyonları ne düzeydedir? 

 İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine göre yazma motivasyonları anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir? 

 İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin günlük tutma alışkanlıkları ve yazma motivasyonları 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim alıp almamaları durumlarına göre 
yazma motivasyonları arasında anlamlı bir var mıdır? 

 İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin günlük kitap okuma süreleri yazma motivasyonları 
arasında anlamlı bir var mıdır? 

2. Yöntem 

Araştırma Deseni 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda, araştırmanın yöntemi nicel araştırma 
yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi olarak belirlenmiştir. Araştırmada betimsel tarama 
yöntemi kullanılmasının nedeni ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin durumlarına dışarıdan 
herhangi bir etkide bulunulmadan değişkenler arasındaki ilişkiler incelemek olduğu için bu 
yöntem tercih edilmiştir. Betimsel tarama yöntemi Karasar’a (2016) göre geçmişte ya da 
içerisinde bulunduğumuz dönemde varlığını sürdüren durumları olduğu gibi yansıtmayı 
hedefleyen bir araştırma yöntemidir. 
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Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini Şanlıurfa’da 2021- 2022 eğitim- öğretim yılında öğrenim gören 
ilkokul 4. Sınıfları kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini Şanlıurfa il milli eğitim müdürlüğüne 
bağlı bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan ilkokul 4.sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. 
Uygun örnekleme yönteminin tercih edilmesinin temel nedeni araştırmanın zaman ve maliyet 
açısından ekonomik davranılmasıdır. Cohen ve Manion’a (1994) göre uygun örnekleme yöntemi 
zaman ve maliyet açısından tasarruf ederek, en yakından başlayarak yeterli sayıda veriye 
ulaşılana kadar veri toplanmasıdır. 

Aşağıdaki tablo incelendiğinde veri toplama aracından elde edilen demografik değişkenlerin 
değerleri ve yüzdelikleri verilmiştir.  

 

Tablo incelendiğinde günde 1 saat kitap okuyan öğrencilerin sayısı 2’dir. Günde 5 saat ve 
üzeri kitap okuyan öğrencilerin sayısı 6’dır. Günlük tutan öğrenci sayısı ve okul öncesi eğitim alan 
öğrenci sayılarının, günlük tutmayan ve okul öncesi eğitim almayanlara göre daha fazla olduğu 
görülmektedir. 

Veri Toplama Araçları  

İlkokul öğrencilerinin yazma motivasyonlarını belirlemek amacıyla Deniz ve Demir (2020) 
tarafından geliştirilen Yazma Motivasyonu Ölçeği (YMO) kullanılmıştır. Ölçek 13 maddeden 
oluşturulmuş ve tek alt boyutlu, 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin geçerlik (KMO=0,83) ve 
güvenirlik (Alpha=0,98) değerleri incelenmiş geçerlik ve güvenirlik katsayılarının yeterli olduğu 
görülmüştür.  

Veri Analizi 

Verilerin analizleri SPSS 22 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin 
normale yakın bir dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov katsayısı, 
çarpıklık/basıklık değerleri, Normal Q-Q Plot grafiği ve histogram grafiğine bakılmış, normal 
dağılım gösterdiğine karar verilmiştir. Veri seti normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerin 
uygulanması uygun bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 65 olup, en düşük puan 

Cinsiyet

Günlük Tutma 
Alışkanlığı

Okul Öncesi 
Eğitim Alma 

Günlük Kitap 
Okuma Süresi

• 19 Kız (%57,6)

• 14 Erkek (42,4)

• Günlük tutan kişi sayısı 22(%66,6)

• Günlük tutmayan kişi sayısı (%33,3)

• Eğitim alan öğrenci sayısı 23

• Eğitim almayan öğrenci sayısı 10

• Günde 1 saat okuyan öğrenci sayısı 2 (%6,1)

• Günde 2 saat okuyan öğrenci sayısı 5 (%15,2)

• Günde 3 saat okuyan öğrenci sayısı 4 (%12,1)

• Günde 4 saat okuyan öğrenci sayısı 16 (%48,5)

• Günde 5 saat okuyan öğrenci sayısı 6 (% 18,2)
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ise 13’tür. Ölçekten alınacak puanlar ne kadar 65’e ne kadar yaklaşırsa yazma motivasyonunun 
o kadar yüksek olduğunu gösterir. Puanlar 13’e ne kadar yaklaşırsa yazma motivasyonu o kadar 
düşük olduğunu gösterir. 

4.sınıf öğrencilerinin yazma motivasyonu ölçeğine göre motivasyon düzeylerinin hangi 
boyutta olduğunu belirlemek için n-1/n formülüne göre; 5-1/5=0,80 boyutların aralığı olarak 
belirlenmiştir. Bu duruma göre ölçeğin boyutları sırasıyla şöyledir: 

Yazma Motivasyonu 

 1,00-1,79= Hiç katılmıyorum 

 1,80-2,59= Çoğunlukla katılmıyorum 

 2,60-3,49= Kararsızım 

 3,40-4,19= Çoğunlukla katılıyorum 

 4,20-5,00= Tamamen katılıyorum 

Öğrencilerin yazma motivasyonu puanlarının cinsiyet, okul öncesi eğitim durumları ve 
günlük tutma alışkanlığına göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklemler t-testi ile, 
günlük kitap okuma süresi ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Araştırmada 
test edilen modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analiziyle 
incelenmiştir. Bu araştırmadaki istatiksel analizlerin tamamında, anlamlılık düzeyi p <.05 olarak 
kabul edilmiştir. 

3. Bulgular  

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi olan “İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma 
motivasyonları ne düzeydedir?” sorusuna yönelik bulgulara ait betimsel istatistik sonuçları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının 4,03 ile madde 8 olduğu, en 
düşük olan madde ortalamasının ise 3,46 ile madde 1 olduğu sonucuna varılmıştır. Genel olarak 
bakıldığında ise maddelerin ortalamalarının 3,00 ile 4,00 arasında olduğu görülmektedir. Ölçeğin 
5’ li likert tipinde olduğu göz önüne alınırsa grubun yazma motivasyonlarının katılıyorum 
düzeyinde olduğu yorumu yapılabilir. Öğrencilerin genelinin yazmaya yönelik motivasyonlarının 
nispeten yüksek olduğu söylenebilir. 

3
3,2

3,4
3,6

3,8
4

4,2

PUAN ORTALAMASI

Puan Ortalaması
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3.2. İkinci alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin cinsiyete göre 
yazma motivasyonu puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna yönelik bağımsız 
gruplar T-testine elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 1 
4. Sınıf öğrencilerinin Cinsiyete Yönelik Yazma Motivasyonlarının Bağımsız Gruplar T-tesi 
Sonuçları 

Cinsiyet N �̅� Ss t Sd P 

Kadın 19 3,62 1,31 1,03 31 0,31 
Erkek 14 4,05 0,98 

Yukarıdaki tablo 1 incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin yazma motivasyonları arasında 
anlamlı bir farklılık görülmemiştir (t=1,03; p>0,05). Cinsiyete göre yazma motivasyonları 
düzeylerinin kadınların ( �̅�= 3,62) erkeklerden (�̅�= 4,05) daha düşük motivasyona sahip olduğu 
görülmektedir. 

3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan “İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin günlük tutma 
alışkanlıkları ve yazma motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna yönelik 
yapılan bağımsız gruplar T- testinden elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 2 
4. Sınıf öğrencilerinin Günlük Tutma Alışkanlıklarına Yazma Motivasyonlarının Yönelik Bağımsız 
Gruplar T-tesi Sonuçları 

Günlük Tutma Alışkanlıkları N �̅� Ss t Sd P 

Var 22 4,50 0,15 8,69 31 0,00 
Yok 11 2,41 1,12 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde günlük tutma alışkanlıkları olan öğrenciler ile günlük tutma 
alışkanlığı olmayan öğrenciler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (t=8,69; p<0,05). Anlamlı 
farklılık günlük tutma alışkanlığı olan öğrenciler lehinedir ( �̅�=4,50). 

3.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan “İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okul öncesi 
eğitim alıp almamaları ve yazma motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna 
yönelik yapılan bağımsız gruplar T-testinden elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir 

Tablo 3 
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitim Alma Durumuna Yazma Motivasyonlarının 
Yönelik Yapılan Bağımsız Gruplar T- Testi Sonuçları 

Okul Öncesi Eğitim N �̅� Ss t Sd P 

Var 23 4,48 0,18 10,38 31 0,00 
Yok 10 2,25 1,04 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde okul öncesi eğitim alıp almama durumuna göre bağımsız 
gruplar T-testi sonuçları incelendiğinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (t=10,38; p<0,05). 
Anlamlı farklılığın okul öncesi eğitim alanların lehine olduğu görülmüştür (�̅�=4,48). 
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3.5. Beşinci alt probleme ilişkin Bulgular 

Araştırmanın beşinci alt problemi olan “İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin günlük kitap 
okuma süreleri ve yazma motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna yönelik 
yapılan ANOVA testi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 4 
İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin yazma motivasyonlarının günlük kitap okuma sürelerine göre 
yapılan ANOVA testi sonuçları 

 Kareler Toplamı Kareler  Ortalaması Serbest Derecesi  F P 

Gruplar Arası 30,65 7,66 4 14,71 0,000 
Gruplar İçi 14,57 0,52 28 

Yukarıdaki ANOVA testi tablosu incelendiğinde öğrencilerin günlük kitap okuma süreleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=14,71; P<0,05). Bu farklılık 2 saat kitap (�̅� 
=2,21) okuyanlar ile 4 saat (�̅� =4,41) ve 5 saat üzeri (�̅� =4,55) okuyan öğrenciler arasındadır. Bu 
durum anlamlı farklılık 4 saat ve 5 saat okuma yapanlar lehinedir. 

4. Tartışma 

Bu çalışma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
sonuçlarının bu yaş grubu bağlamında yorumlanması önemlidir. Bu amaç doğrultusunda elde 
edilen bulgular araştırmanın alt problemleri kapsamında ilgili alanyazınla karşılaştırılarak 
tartışılmıştır. Öğrencilerin yazma motivasyonları ile ilgili ölçme araçlarından elde edilen 
puanlarının cinsiyet, okul öncesi eğitimi alma durumu, günlük kitap okuma süresi, günlük tutma 
alışkanlığına göre değişimine ilişkin bulgular yorumlanmıştır. 

Okuryazarlık becerisini kazanmış nesiller yetiştirmek her eğitim sistemi için önemli bir paya 
sahiptir. Ancak okuryazar olmak sadece bilişsel beceriler ile gerçekleştirilebilecek bir hedef 
değildir. Bilişsel beceriler, okuryazar olabilmek için ön koşuldur ancak yeterli değildir. 4. Sınıf 
öğrencilerinin bilişsel süreç becerilerinin temelinin atılması, öğrencilerin kendine has yazma 
becerisi kazanması yönünden bu sınıf düzeyinin yazma motivasyonlarının incelenmesi önemlidir. 
4. sınıf öğrencilerinin yazma motivasyonlarının çeşitli değişkenlerine göre incelenmesini içeren 
bu araştırmada cevapların ortalamalarının 3 ile 4 arasında olduğu görülmüştür. Ölçeğin 5’li likert 
tipinde bir anket olduğu göz önüne alındığında öğrencilerin ortalamanın üstünde bir yazma 
motivasyonuna sahip olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın ikinci alt probleminde öğrencilerin yazma motivasyonları cinsiyet değişkenine 
göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ortaya çıkan bu sonuç Mata (2011) ve 
Aydın (2007) ile örtüşmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında motivasyon boyutunun büyük 
oranda duyuşsal gelişim ile ilişkili olmasından kaynaklıdır. Öğrencilerin benzer çevrede 
yetişmesinin öğrencilerde benzer duyuşsal gelişim göstermelerini sağlamış olabilir. 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde öğrencilerin yazma motivasyonlarının günlük tutma 
alışkanlıklarına göre incelenmiştir. Bu probleme yönelik ortaya çıkan bulgular incelendiğinde 
günlük tutma alışkanlığı olan öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Günlük 
tutma alışkanlığı olan öğrencilerin alıştırma yapmış olması ve yazma becerisinin kullandıkça 
gelişecek bir becerisi olmasından dolayı bu sonuç ortaya çıkmış olabilir. Motivasyon seviyeleri, 
bir işte yetkin olma düzeyi arttıkça motivasyon becerisinin arttığını gösteren çalışmalar vardı 
(Durualp, Durualp ve Çiçekoğlu, 2013; Şeflek Kovacıoğlu, 2013 
 Erdoğan ve diğerlerinin (2017).  

Araştırmanın dördüncü alt probleminde öğrencilerin yazma motivasyonlarının okul öncesi 
eğitim alma durumlarına göre incelenmiştir. Bu probleme yönelik ortaya çıkan bulgularda okul 
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öncesi eğitim alan öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Bu durumun ortaya 
çıkmasında öğrencilerin okul öncesi eğitim sırasında boyama ve resim çalışmalarının yazma 
becerisinin alt yapısı olduğunu düşünülmektedir. Erdoğan ve diğerlerine (2017) göre okuma ve 
yazma çalışmalarına az zaman ayrılmasının yazma motivasyonlarını düşürdüğü belirlenmiştir. Ek 
olarak okuma ve yazma becerileri gelişmiş olan kişilerin toplum tarafından daha çok kabul gören 
kişiler olması öğrencilerin yazma motivasyonlarını olumlu yönde etkilemektedir (Ertuğrul, 2011). 

Araştırmanın beşinci alt probleminde öğrencilerin yazma motivasyonları öğrencilerin 
günlük kitap okuma sürelerine göre incelenmiştir.  

Tablo 5 
Günlük Kitap Okuma Süresi Betimsel İstatistikleri 

Günlük Kitap Okuma Süreleri  N �̅� Ss 

1 Saat 2 3,19 1,69 
2 Saat 5 2,21 1,02 
3 Saat 4 2,44 1,50 
4 Saat 16 4,44 0,20 
5 Saat ve Üzeri 6 4,55 0,07 

Bu problem durumuna yönelik ortaya çıkan bulgular günlük iki saat kitap okuyan 
öğrencilerle 4 ve 5 saat kitap okuyan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu 
farklılık 4 ve 5 saat kitap okuyan öğrenciler lehinedir. Ek olarak öğrencilerin kitap okuma süreleri 
arttıkça öğrencilerin yazma motivasyonu ortalamaları artmaktadır. Bu durum tablo 4’ de açıkça 
görülmektedir. Bu durum Budak’ın (2016) çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 
Bununla birlikte bu alanda yapılan diğer çalışma sonuçlarıyla benzer sonuçlara ulaşılmıştır 
(Durualp, Durualp ve Çiçekoğlu, 2013; Şeflek Kovacıoğlu, 2013). 

Öneriler 

 Öğretmenlerin öğrencilere günlük tutma alışkanlıklarını geliştirmek ve olumlu tutumlar 
geliştirmelerini sağlamak için eğlenceli etkinlikler geliştirmesi, 

 Öğrencilerin düzenli kitap okuma alışkanlıkları kazandırmak için öğretmenlerin rol model 
olması ve düzenli okuma alışkanlığı kazanan öğrencileri ödüllendirmeleri, 

 Sınıf içinde okuma ve anlama çalışmalarının arttırılması için etkinlikler düzenlemeleri, 

 Türkçe dersinde yazma becerilerinin kazandırılması için drama etkinliklerinin 
düzenlenmesi, 

 Bakanlık bünyesinde okul öncesi eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve genişletilmesini 
içeren politikalar ortaya koyulması önerilebilir. 
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Pandemi Sürecinde İlkokul Öğrencilerinde Görülen Okula Uyum Sorunlarına İlişkin 
Öğretmen Görüşleri 

Dr. Dilek KIRNIK, Milli Eğitim Bakanlığı, dlkkrnk@gmail.com  

Özet: Pandemi süreci bütün sektörleri etkilediği gibi eğitim sektörünü de etkilemiş, her düzey ve 
türdeki okulların kapanmasına neden olmuştur. Pandemi sürecinde sağlık önlemleri kapsamında evde 
kalan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim ile devam etmiştir. Pandeminin etkileri azalınca okullar tekrar 
açılmış, öğretmen ve öğrenciler okullara kavuşmuştur. Pandemi sürecindeki alışkanlıklar, kişilerin 
pandemiye dayalı yaşadığı travmalar bireylerin okullara uyumunu zorlaştırılmıştır. Pandemi sürecinden 
özellikle küçük yaştaki ilkokul öğrencileri fazla etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinde 
ilkokul öğrencilerinde görülen okula uyum sorunlarına ilişkin öğretmenlerin görüşlerini tespit etmektir. 
Nitel araştırmanın benimsediği araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme 
yöntemine göre katılımcıların belirlendiği araştırmaya 8 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma örneklemi 
belirlenirken “sınıf öğretmeni olma, sınıfında okula uyum sorunları yaşayan öğrenci/lerin olması ve 
araştırmaya katılmaya gönüllü olma” kriterleri belirlenmiştir. Katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler 
yapılmış ve elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda 
öğretmenler öğrencilerde sıklıkla uyum sorunları gözlemlediklerini ifade etmişlerdir. Uyum sorunlarına 
ilişkin; öğrencilerin akranlarıyla oyun oynayamaması, sürekli ağlamaklı halde olması, ödevlerini 
yapmaması, sözlü mazeretlerle eğitimsel süreçlere katılmaması, biyolojik nedenleri olmayan karın ve baş 
ağrısı yaşaması, ders saatlerine uygun davranmaması sorunları sıralanmıştır. Öğretmenler uyum 
sorunlarının azaltılması için öğrencilerin uyku düzenine dikkat edilmesini, beslenme durumlarına özen 
gösterilmesini, aile içinde ve sınıflarda olumlu iletişim ortamlarının kurulmasını, öğrenme sürecine ilişkin 
etkili planlamaların yapılmasını önermişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Pandemi, Okula uyum, İlkokul öğrencileri, Temel eğitim  

Teachers' Opinions on the Problems of Adjusting to School in Primary School 
Students During the Pandemic Process 

Abstract: The pandemic process has affected the education sector as well as all sectors, causing the 
closure of schools of all levels and types. Students who stayed at home within the scope of health 
measures during the pandemic process continued their education with distance education. When the 
effects of the pandemic subsided, schools were reopened, and teachers and students were reunited with 
schools. The habits during the pandemic process, the traumas experienced by people due to the pandemic 
have made it difficult for people to adapt to schools. Young primary school students have been particularly 
affected by the pandemic process. The aim of this study is to determine the opinions of teachers about 
the school adjustment problems seen in primary school students during the pandemic process. The case 
study method was used in the research, which was adopted by the qualitative research. Eight classroom 
teachers participated in the research, in which the participants were determined according to the criterion 
sampling method. While determining the research sample, the criteria of "being a classroom teacher, 
having students/s who are in harmony with the school in their class, and volunteering to participate in the 
research" were determined. Semi-structured interviews were conducted with the participants and the 
data obtained were evaluated with descriptive and content analysis. As a result of the research, teachers 
stated that they often observed adjustment problems in students. Regarding compliance issues; The 
problems of students not being able to play games with their peers, being in a constant state of tears, not 
doing their homework, not participating in educational processes with verbal excuses, experiencing 
stomachaches and headaches without biological reasons, not behaving in accordance with class hours are 
listed. In order to reduce adaptation problems, teachers suggested paying attention to students' sleep 
patterns, paying attention to their nutritional status, establishing positive communication environments 
in the family and in the classrooms, and making effective plans for the learning process.  

Keywords: Pandemic, School adjustment, Primary school students, Primary education. 
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1. Giriş 

Dünya ile birlikte ülkemizi etkileyen salgın, eğitim kurumlarının kapanmasına ve eğitim 
uygulamalarının online sürece taşınmasına sebep olmuştur. Bireylerin evde kalması ile hastalık 
kontrol altına alınmaya çalışılmış, uzaktan eğitim uygulamaları ile öğrenme süreci 
desteklenmiştir. Bu süreç toplumda endişe ve kaygının oluşmasına sebep olmuştur. Daniel’e 
(2020) göre özellikle çocuklar ve aileleri için düzensiz ve kesintili eğitim, çocuk bakımı sorunları, 
ebeveyn ve çocuk ilişkileri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Tanhan’a (2020) göre Covid-
19 salgının eğitim üzerine olumsuz etkilerinin kalıcı olabilme ihtimali bulunmaktadır. Pandemi 
süreci, bireylerin eğitimsel hedeflere ulaşmada yaşayabileceği sorunlardan ziyade bireylerin 
üretkenliğinin azalması, sosyal yaşama uyum sağlayamama ve işbirliği çalışmalarının yetersiz 
olması gibi farklı sorunları gündeme getirmiştir. Özellikle öğrencilerin üretkenliğini 
desteklemede önemli yeri bulunan ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki farklılaşma öğrenciler 
için bir kaosa dönüşmektedir. Burgess & Sievertsen (2020) yaptığı çalışmada eğitim sürecinde, 
öğrenci değerlendirmelerinde farklı şekillerin denenmesinin bir takım belirsizliklerle yol açtığını 
ve bu durumun öğrenci yaşamında bir karmaşaya sebep olduğunu ifade etmiştir.  

Literatürde Covid salgının öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalara bakıldığında 
Şahinler vd. (2020) pandemi koşullarını öğrencilerin saldırganlık düzeyini, boş zamanlarını 
değerlendirme durumlarını ve pandeminin günlük hayattaki davranışlarını etkileme durumunu 
incelenmiş ve erkek öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin kız öğrencilere göre daha yüksek 
olduğunu görmüştür. Öğrencilerin günlük aktivite süresi arttıkça, saldırganlık seviyelerinin de 
düştüğünü saptamıştır. Kara (2020) yaptığı çalışmada öğrencilerin Covid-19’a ilişkin olumsuz 
duygulara sahip olduklarını (üzüntülü, huzursuz, öfkeli, endişeli ve korkulu) tespit etmiştir. Ayrıca 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun Covid-19’dan dolayı sosyal yaşam faaliyetlerinin kısıtlanmış 
olduğunu ve bu faaliyetlerinin değişime uğradığını ifade etmişlerdir. Araştırmada öğrencilerin 
sıklıkla uykusuzluk, iştahsızlık ve hiçbir şeyden keyif almama, aşırı stres, korku, endişe, sebepsiz 
yere ağlama ve çabuk sinirlenme gibi durumları yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Korkut Gençalp’ın 
(2020), Covid-19 salgını döneminde yaptığı çalışmada öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve 
fiziksel aktivite durumlarını değerlendirmiş ve öğrencilerin genelde orta düzeyde bir diyet 
kalitesine sahip olduklarını saptamıştır. 

Pandemi sürecindeki alışkanlıklar, kişilerin pandemiye dayalı yaşadığı travmalar bireylerin 
okullara uyumunu zorlaştırılmıştır. Pandemi sürecinden özellikle küçük yaştaki ilkokul öğrencileri 
fazla etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinde ilkokul öğrencilerinde görülen okula 
uyum sorunlarına ilişkin öğretmenlerin görüşlerini tespit etmektir. 

2. Yöntem 

Nitel araştırmanın benimsediği araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt 
örnekleme yöntemine göre katılımcıların belirlendiği araştırmaya 8 sınıf öğretmeni katılmıştır. 
Araştırma örneklemi belirlenirken “sınıf öğretmeni olma, sınıfında okula uyum sorunları yaşayan 
öğrenci/lerin olması ve araştırmaya katılmaya gönüllü olma” kriterleri belirlenmiştir. 
Katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler betimsel ve içerik 
analizi ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1.  
Katılımcıların Özellikleri 

 Cinsiyet Mesleki Yıl 

K1 E 11 
K2 K 9 
K3 E 15 
K4 K 18 
K5 K 11 
K6 K 17 
K7 K 19 
K8 K 15 

Tablo 1 verilerine göre araştırmaya 2 erkek 6 kadın olmak üzere toplam 8 sınıf öğretmeni 
katılmıştır. Öğretmenlerin mesleki yılları 9 ile 19 yıl arasında değişmektedir.  

3. Bulgular 

Pandemi sürecinde ilkokul öğrencilerinde görülen okula uyum sorunlarına ilişkin 
öğretmenlerin görüşleri; okul yaşamında gözlenen duruma, salgına ilişkin gözlenen duruma, 
eğitim öğretim sürecinde gözlenen duruma ve öğrencilerin uyum sorunlarının giderilmesine 
ilişkin durumlara yönelik başlıklarda tablolar halinde verilmiştir. Araştırma kapsamında 
öğretmenlerin pandemi sürecinde öğrencilerin okul yaşamında gözlenen duruma ilişkin görüşleri 
Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2.  
Okulda Yaşamında Gözlenen Duruma İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Görüşler  

Akranlarla ortak oyun oynayamama  
Sürekli aile ile birlikte olmayı isteme 
Ağlamaklı olma 
Arkadaş edinememe  
Okul eşyalarına zarar verme 
Okul kurallarına karşı çıkma ve direnme  
Karın ağrısı (biyolojik nedeni olmayan) 
İsteksizlik  
Baş ağrısı şikayeti  
Kendini ifade edememe 
Okulda kalma süresine riayet etmeme (Okuldan izinsiz ayrılma)  

Tablo 2 verilerine göre pandemi sürecinde ilkokul öğrencilerinin okul yaşamlarında; 
akranlarla ortak oyun oynayamama, sürekli aile ile birlikte olmayı isteme, ağlamaklı olma, 
arkadaş edinememe, okul eşyalarına zarar verme, okul kurallarına karşı çıkma ve direnme, karın 
ağrısı (biyolojik nedeni olmayan), isteksizlik, baş ağrısı şikâyeti kendini ifade edememe, okulda 
kalma süresine riayet etmeme (okuldan izinsiz ayrılma) durumları belirtilmiştir. Öğretmenlerin 
sıklıkla arkadaşlık ilişkileri üzerine sorun yaşadıklarını ifade etmeleri dikkat çekicidir.  

Araştırma kapsamında pandemi sürecinde öğrencilerin salgına ilişkin gözlenen durumlarına 
yönelik öğretmenlerin görüşleri Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3.  
Salgına İlişkin Gözlenen Duruma Yönelik Öğretmen Görüşleri 

Görüşler 

Aşırı temizlik hissi  
Yere düşen nesneleri temizleme  
Arkadaşları ile eşyalarını paylaşmama 
Oyun oynamaktan çekinmek 
Arkadaşlarla yan yana oturamama 
Aşırı el dezenfektanı kullanmak 

Tablo 3 verilerine göre öğretmenler, öğrencilerin salgına ilişkin gözlemlerini; aşırı temizlik 
hissi, yere düşen nesneleri temizleme, arkadaşları ile eşyalarını paylaşmama, oyun oynamaktan 
çekinmek, arkadaşlarla yan yana oturamama ve aşırı el dezenfektanı kullanmak şeklinde 
sıralamıştır. Öğretmenlerin öğrencilerde aşırı temizlik hissine ilişkin gözlemleri dikkat çekicidir.  

Araştırma kapsamında pandemi sürecinde öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde gözlenen 
durumlarına ilişkin öğretmenlerin görüşleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4.  
Eğitim Öğretim Sürecinde Gözlenen Duruma İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Görüşler 

Sınıf kurallarına uymama (izin almadan konuşma, yerinden kalkma vb.) 
Ders ve teneffüs saatlerine uymama  
Ödev yapmama  
Öğretmenle iyi iletişim kurmama 
Sınıf eşyalarını kullanamama  
Soru sormama- Çekimser olma 
Konuya olan ilgisinin dağınık olması  
Sınıfta kimden yardım alacağını bilememe  
Paylaşma duygusunun eksik olması  
Mutsuz olması  
Yalnız olmayı istemesi 
Sözlü mazeretlerle derse katılmama 

Tablo 4 verilerine göre öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde gözlenen durumları; sınıf 
kurallarına uymama (izin almadan konuşma, yerinden kalkma vb.), ders ve teneffüs saatlerine 
uymama, ödev yapmama, öğretmenle iyi iletişim kurmama, sınıf eşyalarını kullanamama, soru 
sormama- çekimser olma, konuya olan ilgisinin dağınık olması, sınıfta kimden yardım alacağını 
bilememe, paylaşma duygusunun eksik olması, mutsuz olması, yalnız olmayı istemesi ve sözlü 
mazeretlerle derse katılmama olarak belirtilmiştir. Öğretmenlerin sıklıkla öğrencilerin sınıf 
kurallarına uymadıklarını ifade etmeleri dikkat çekicidir.  

Araştırma kapsamında pandemi sürecinde öğrencilerin uyum sorunlarının giderilmesine 
ilişkin öğretmenlerin görüşleri Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5.  
Öğrencilerin Uyum Sorunlarının Giderilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Görüşler 

Öğrencilerin uyku düzenleri planlanmalı  
Öğrencilerin beslenme alışkanlıkları düzene sokulmalı  
Eğitim sürecindeki çalışmaların planlaması  
Pandeminin etkileri ile ilgili aile içinde konuşma yapılması 
Öğretmenler öğrencileri okula sıcak karşılamalı 
Yetişkinler (Öğretmenler, aile, okul yöneticisi vb.) öğrencilerle olumlu iletişim kanallarını 
kurulmalı  
Öğrencilerin televizyon izleme süresi sınırlandırılmalı 
Öğrencilerin bilgisayar kullanım süresi sınırlandırılmalı  

Tablo 5 verilerine uyum sorunlarının giderilmesine ilişkin öğretmenler; öğrencilerin uyku 
düzenlerinin planlanması, öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının düzene sokulması, eğitim 
sürecindeki çalışmaların planlaması, pandeminin etkileri ile ilgili aile içinde konuşma yapılması, 
öğretmenlerin öğrencilerini okulda sıcak karşılamaları, yetişkinlerin (öğretmenler, aile, okul 
yöneticisi vb.) öğrencilerle olumlu iletişim kanallarını kurmaları, öğrencilerin televizyon izleme 
süresinin sınırlandırılması, öğrencilerin bilgisayar kullanım süresinin sınırlandırılmasını 
önermişlerdir. Öğretmenlerin özellikle öğrencilerin uyku ve beslenme düzenlerinin planlamasını 
önermeleri dikkat çekicidir.  

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırma sonucunda öğretmenler pandemi sürecinde ilkokul öğrencilerinin okul 
yaşamlarında; akranlarla ortak oyun oynayamama, sürekli aile ile birlikte olmayı isteme, 
ağlamaklı olma, arkadaş edinememe, okul eşyalarına zarar verme, okul kurallarına karşı çıkma 
ve direnme, karın ağrısı (biyolojik nedeni olmayan), isteksizlik, baş ağrısı şikâyeti kendini ifade 
edememe, okulda kalma süresine riayet etmeme (okuldan izinsiz ayrılma) durumları 
belirtilmiştir. Öğretmenlerin sıklıkla arkadaşlık ilişkileri üzerine sorun yaşadıklarını ifade etmeleri 
dikkat çekicidir. Bu bulguyu destekleyen çok sayıda araştırma tespit edilmiştir. Covid-19 
salgınının öğrencilerde saldırganlık, uykusuzluk, endişe, korku ve kaygı gibi duyguları ortaya 
çıkardığı ve bu durumların özellikler öğrencinin sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediğine yönelik çok 
sayıda çalışma bulunmaktadır. (Acar vd., 2020; Kara, 2020; Serin ve Koç, 2020; Şahinler vd., 2020). 
Bu aşırı kaygı ve korkunun öğrencilerin derslerdeki başarısını da olumsuz etkileyeceği 
söylenebilir (Acar vd., 2020; Cao vd., 2020; Sintema, 2020).   

Öğrencilerin salgına ilişkin gözlenen durumları; aşırı temizlik hissi, yere düşen nesneleri 
temizleme, arkadaşları ile eşyalarını paylaşmama, oyun oynamaktan çekinmek, arkadaşlarla yan 
yana oturamama ve aşırı el dezenfektanı kullanmak şeklinde sıralanmıştır. Öğretmenlerin 
öğrencilerde aşırı temizlik hissine ilişkin gözlemleri dikkat çekicidir. UNESCO’ya (2020) göre, 
koronavirüs döneminde okulların kapanmasının olumsuz etkilerinden bazıları kesintili öğrenme, 
beslenme yetersizliği, dijital öğrenme portallarına erişim sıkıntıları, sosyal yalıtım olarak 
sıralanabilir. Özellikle okulların kapanması öğrencilerin öğrenme, gelişme ve yaratıcılık için 
gerekli olan bazı sosyal iletişim ve sosyalleşmelerden uzak bırakmıştır. 

Öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde gözlenen durumları; sınıf kurallarına uymama (izin 
almadan konuşma, yerinden kalkma vb.), ders ve teneffüs saatlerine uymama, ödev yapmama, 
öğretmenle iyi iletişim kurmama, sınıf eşyalarını kullanamama, soru sormama- çekimser olma, 
konuya olan ilgisinin dağınık olması, sınıfta kimden yardım alacağını bilememe, paylaşma 
duygusunun eksik olması, mutsuz olması, yalnız olmayı istemesi ve sözlü mazeretlerle derse 
katılmama olarak belirtilmiştir. Öğretmenlerin sıklıkla öğrencilerin sınıf kurallarına uymadıklarını 
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ifade etmeleri dikkat çekicidir. Literatüre bakıldığında farklı çalışmalarda (Akyol, 2020; Görgülü 
Arı ve Hayır Kanat, 2020) Covid-19’un öğrencilerde psikolojik sorunları tetiklediği, günlük 
yaşamın birçok alanında olumsuzluklar meydana getirdiği, insanların birçok alışkanlığını 
değiştirdiği tespit edilmiştir. Çocuklarla birlikte yetişkinleri de olumsuz etkileyen salgın, genç ve 
bekar öğretmenler ile kadın öğretmenlerin psikolojik sağlamlığını düşürdüğü, bireylerin 
depresyon ve kaygı yaşadıkları belirlenmiştir (Çiçek vd., 2020)  

Öğrencilerin uyum sorunlarının giderilmesine ilişkin öğretmenler; öğrencilerin uyku 
düzenlerinin planlanması, öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının düzene sokulması, eğitim 
sürecindeki çalışmaların planlaması, pandeminin etkileri ile ilgili aile içinde konuşma yapılması, 
öğretmenlerin öğrencilerini okulda sıcak karşılamaları, yetişkinlerin (öğretmenler, aile, okul 
yöneticisi vb.) öğrencilerle olumlu iletişim kanallarını kurmaları, öğrencilerin televizyon izleme 
süresinin sınırlandırılması, öğrencilerin bilgisayar kullanım süresinin sınırlandırılmasını 
önermişlerdir. Öğretmenlerin özellikle öğrencilerin uyku ve beslenme düzenlerinin planlamasını 
önermeleri dikkat çekicidir. Erol ve Erol’un (2020) yaptığı araştırma sonucuna göre öğrenciler bir 
yakını kaybetme korkusunu sıklıkla yaşamakta ve kendileri virüse yakalanmaktan ziyade virüsü 
ailelerine bulaştıracaklarına ilişkin korkularla mücadele etmektedirler. Haberler ve sosyal 
medyadan virüsün ölüme yol açtığı bilgilerin yayınlanması bu sorunu körüklemiştir. Özellikle 6-
11 yaş arası çocuklar bir salgının ne olduğunu ve insanları nasıl etkilendiğini çeşitli yönleriyle 
somut düzeyde anlayabilmektedirler. Bu nedenle çocuklar dışarıya çıkmaktan korkabilir, 
arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi bırakabilir, kendilerinin ya da aile üyelerinden birinin zarar 
görebileceğine yönelik yoğun kaygı (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020) yaşayabilirler. Bu nedenle 
öğrencilerle doğru iletişim kurularak süreçte bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. 
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Tasarım Beceri Atölyelerinde Yürütülen Türkçe Derslerinin İncelenmesi 

Dr. Dilek KIRNIK, Milli Eğitim Bakanlığı, dlkkrnk@gmail.com  

Özet: Bilgiyi kuşaktan kuşağa aktaran, kültürel ve tarihsel süreçleri yaşatan ve toplumları bir arda tutan en 
önemli araçlardan biri ana dildir. Toplumu oluşturan bireylerin, bireysel ve sosyal gelişimlerinde ana dilinin 
önemli bir yeri vardır. Bireylerin kendi ile iletişiminde, çevresi ile kurduğu ilişkilerdeki başarı durumu şüphesiz 
ana dili etkili kullanma düzeyine bağlıdır. Bireylerin ana dilini doğru ve etkili, bir biçimde kullanılması için işlevsel 
bir dil öğretimi yürütülmelidir. Bu kapsamda 2023 Eğitim vizyonu belgesinin açıklanması ile eğitim hayatımıza 
giren tasarım beceri atölyeleri yaparak yaşayarak öğrenme anlayışıyla öğrenci merkezi öğrenme yaklaşımını 
vurgulamaktadır. Tasarım Beceri Atölyelerinin amaçlarına bakıldığında deneyimsel öğrenme, tasarım odaklı 
düşünme, disiplinler arası yaklaşımlar (STEM/STEAM eğitimi) gibi bütüncül esasların etkileri görülmektedir. 
Durumu gözlemleme, süreci anlama, sorunu belirleme, fikre yönelik farklı bakış açıları geliştirme prototip 
hazırlama, süreci değerlendirerek gerekli önlemleri alma gibi bilimsel yaklaşımlarla öğrencilerin üstbilişsel 
becerileri atölyelerde geliştirilmektedir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel beceriyi 
içeren Türkçe dersinin tasarım beceri atölyelerinde yürütülmesi çağdaş yaklaşımları bütüncül olarak 
sunmaktadır. Bu nedenle tasarım beceri atölyelerinde dil becerilerinin kazandırılma sürecinin takip edilmesi 
önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı tasarım beceri atölyelerinde yürütülen Türkçe derslerinin 
incelenmesidir. Nitel araştırmanın benimsediği araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt 
örnekleme yöntemine göre katılımcıların belirlendiği araştırmaya 5 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma 
örneklemi belirlenirken “sınıf öğretmeni olma, okulunda tasarım beceri atölyesi olma, tasarım beceri 
atölyesinde Türkçe dersi işlemiş olma ve araştırmaya katılmaya gönüllü olma” kriterleri belirlenmiştir. 
Katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile 
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler drama, sunum, okuma ve yazma çalışmalarının sıklıkla 
yürütüldüğü atölyelerde öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişimine yönelik farklı etkinliklerin yapıldığını 
ifade etmişlerdir.  

Anahtar Sözcükler: Tasarım beceri atölyesi, Türkçe, İlkokul öğrencileri, Temel eğitim 

Examination of Turkish Lessons Conducted in Design Skills Workshops 

Abstract: One of the most important tools that transfers knowledge from generation to generation, keeps 
cultural and historical processes alive, and keeps societies together is the mother tongue. The mother tongue 
has an important place in the individual and social development of the individuals who make up the society. 
The success of individuals in their communication with themselves and in the relations they establish with their 
environment undoubtedly depends on the level of effective use of the mother tongue. A functional language 
teaching should be carried out in order for individuals to use their mother tongue correctly and effectively. In 
this context, with the announcement of the 2023 Education vision document, the student center emphasizes 
the learning approach with the understanding of learning by living by doing design skill workshops that entered 
our education life. When the purposes of Design Skills Workshops are examined, the effects of holistic principles 
such as experiential learning, design-oriented thinking, interdisciplinary approaches (STEM/STEAM education) 
are seen. Students' metacognitive skills are developed in workshops with scientific approaches such as 
observing the situation, understanding the process, identifying the problem, developing different perspectives 
on the idea, preparing prototypes, and taking necessary precautions by evaluating the process. Conducting the 
Turkish course, which includes four basic skills: listening, speaking, reading and writing, in design skill workshops 
presents contemporary approaches holistically. For this reason, it is considered important to follow the process 
of gaining language skills in design skill workshops. The aim of this study is to examine the Turkish lessons 
conducted in design skill workshops. The case study method was used in the research, which was adopted by 
the qualitative research. 5 classroom teachers participated in the research in which the participants were 
determined according to the criterion sampling method. While determining the research sample, the criteria 
of "being a classroom teacher, having a design skill workshop in your school, having taught Turkish in the design 
skill workshop and volunteering to participate in the research" were determined. Semi-structured interviews 
were conducted with the participants and the data obtained were evaluated with descriptive and content 
analysis. As a result of the research, the teachers stated that different activities are carried out for the 
development of students' thinking skills in the workshops where drama, presentation, reading and writing 
activities are frequently carried out. 

Keywords: Design skill workshop, Turkish, Primary school students, Primary education  
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1. Giriş 

21. yy becerileri arasında öğrencilerin iletişim becerilerinin güçlü olması önemli bir yer tutar. 
Öğrencilerin bilgiyi depolayan, ezberleyen değil; bilgiyi üreten, yorumlayan, kullanabilen, kontrol 
edebilen ve yöneten insan niteliklerine ulaşmasında dil becerileri kritik bir öneme sahiptir 
(Özden, 2005; Ünalan, 2006). Dil becerileri bireylerin yaşamlarında anlama ve anlatma 
durumlarını kolaylaştırmaktadır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere sıraladığımız 
dört temel dil becerisi bireylerin yaşantılarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bireylerin ilk olarak 
öğrendiği ve sıklıkla kullandığı dil becerisi dinlemedir. (Özbay, 2012; Coşkun, 2007). Karşılaştığı 
herhangi bir durumla ilgili iletileri anlayabilme, uyarana tepkide bulunabilme olarak açıklanan 
dinleme becerisi bireylerin konuşma becerileri ile ilişkilidir (Gürgen, 2008). Bugay’a (1990) göre 
ses üretimi, ses tonu, ritim ve sözcük hazinesi gibi kavramların önemli olduğu konuşma 
becerisinin gelişmesi için dil bilgisi, ifade etme becerisi ve sözcük bilgisinin yeterli olması gerekir.  

Ünalan’a (2006) göre öğrenme çoğunlukla okuma ile gelişir. Okuma alışkanlığı olmayan ve 
okuduğunu anlayamayan öğrencilerin derslerinde başarılı olması beklenmez. Çünkü okuma 
zihinsel bir gelişim sürecini tetikler. Okuma, okuyucunun metni anlamaya uğraştığı, anladıklarını 
ve ön bilgilerini birleştirerek yeni anlamlar ortaya koymaya çalıştığı, uygun bir ortamda 
gerçekleşen, okuyucuyla yazar arasındaki bir görüş alış-verişidir (Akyol, 2007: 15). Okuma 
sürecinde yazılar zihinsel kavramlara çevrildiği, anlamlandırıldığı ve beyinde yapılandırıldığı için 
okuma zihnin gelişimine en büyük katkıyı sağlayan öğrenme alanı olarak görülmektedir (Güneş, 
2007:117). Bireylerin anlama becerilerine katkıda bulunan okuma becerisi, yazma becerilerini de 
etkilemektedir. Formal bir eğitim sonrası kazanılan yazma becerisi, bireylerin duygu, düşünce, 
bilgi ve becerilerini, çok yönlü sistemler aracılığıyla koordine etmek için kullanılan biliş üstü 
karmaşık bir etkinliktir (Warker, vd., 2005). Yazma becerisi bir düşünceyi ispat etmek, bir durumu 
kanıtlarıyla açıklamak, yazılı belge hazırlamak, bir metin oluşturmak, yazılı bir metni 
değerlendirmek, öğrenilen bilgileri derinleştirmek ve elde edilen bilgileri paylaşmak açılarından 
gereklidir (Keys, 2000; Shanahan, 2004; Sperling & Freedman, 2001). 

Öğrencilerin gelişiminde etkili olan dil becerilerinin okul ortamlarında nasıl ele alındığı 
önemli bir sorundur. Bireylerin ana dilini doğru ve etkili, bir biçimde kullanılması için işlevsel bir 
dil öğretiminin yürütülmesi zorunludur. Bu kapsamda 2023 Eğitim vizyonu belgesinin 
açıklanması ile eğitim hayatımıza giren tasarım beceri atölyeleri yaparak yaşayarak öğrenme 
anlayışıyla öğrenci merkezi öğrenme yaklaşımını vurgulamaktadır. Tasarım Beceri Atölyeleri 
Öğretmen el kitabına göre (2021) tasarım beceri atölyelerde yeni çağın gerektirdiği problem 
çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması, çoklu yazarlık becerilerinin kazandırılması 
için somut mekanlar düzenleneceği ve öğrencilerin düşünmeye tasarlamaya üretmeye zaman 
ayırabileceği bilim, sanat, spor, kültür odaklı alanlar olacağı vurgulanmıştır. TBA sayesinde 
öğrenciler soru çözme, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından üretimi, yapmayı, etkileşimi, 
derinleşmeyi öne çıkaran bir müfredat anlayışına yönelecektir. Bu kapsamda tasarım beceri 
atölyelerinde öğretim uygulamaları farklılaştığı söylenebilir. Tasarım beceri atölyelerinin 
amaçlarına bakıldığında deneyimsel öğrenme, tasarım odaklı düşünme, disiplinler arası 
yaklaşımlar (STEM/STEAM eğitimi) gibi bütüncül esasların etkileri görülmektedir. Durumu 
gözlemleme, süreci anlama, sorunu belirleme, fikre yönelik farklı bakış açıları geliştirme prototip 
hazırlama, süreci değerlendirerek gerekli önlemleri alma gibi bilimsel yaklaşımlarla öğrencilerin 
üstbilişsel becerileri atölyelerde geliştirilmektedir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak 
üzere dört temel beceriyi içeren Türkçe dersinin tasarım beceri atölyelerinde yürütülmesi çağdaş 
yaklaşımları bütüncül olarak sunmaktadır. Bu nedenle tasarım beceri atölyelerinde dil 
becerilerinin kazandırılma sürecinin takip edilmesi önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı 

tasarım beceri atölyelerinde yürütülen Türkçe derslerinin incelenmesidir.  
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2. Yöntem 

Nitel araştırmanın benimsediği araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt 
örnekleme yöntemine göre katılımcıların belirlendiği araştırmaya 5 sınıf öğretmeni katılmıştır. 
Araştırma örneklemi belirlenirken “sınıf öğretmeni olma, okulunda tasarım beceri atölyesi olma, 
tasarım beceri atölyesinde Türkçe dersi işlemiş olma ve araştırmaya katılmaya gönüllü olma” 
kriterleri belirlenmiştir. Katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve elde edilen 
veriler betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1  
Katılımcıların Özellikleri 

Katılımcılar Cinsiyet Mesleki Yıl  Okuttukları Sınıf Düzeyi  

K1 K 19 2 
K2 K 22 2 
K3 K 14 3 
K4 K 17 4 
K5 E 15 4 

Tablo verilerine göre 1 erkek ve 4 kadın olmak üzere 5 sınıf öğretmeni bu çalışmaya 
katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki yılları 15 ile 22 yıl arasında değişmektedir. 
Öğretmenler 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf düzeylerinde çalışma yürütmektedirler. 

3. Bulgular 

Tasarım beceri atölyelerinde yürütülen Türkçe derslerinin incelenmesi amacıyla yapılan 
araştırmada elde edilen veriler atölye türlerine göre sınıflandırılmış, her atölye türüne özgü 
etkinlikler ve etkinliklerin amaçları tablo şeklinde sunulmuştur. Tablo 2’de atölye çalışmalarına 
ilişkin bilgiler yer almaktadır.  

Tablo 2 
Atölye Çalışmalarına İlişkin Bilgiler 

Atölye Türleri Atölye Etkinlikleri Etkinliklerin Amacı 

Sunum 
Çalışmaları 

Hikâye Haritası hazırlama 
Hazırlıklı ve hazırlıksız 
konuşma 
Kompozisyon hazırlama ve 
sözlü sunma 

Anadili öğrenme 
Öğrencilerin kendilerini ifade etme 
becerilerini geliştirme 
Öğrencilerin sorumluluk bilincini 
geliştirme 
Öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım 
becerilerini geliştirme 

Yazma Çalışmaları Şiir yazma (Şiir, akrostiş vb.) 
Eksik metin tamamlama 
Serbest yazma 
Dikte  

Masal, öykü, şiir türlerini tanıma 
Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini 
geliştirme 
Yazım ve noktalama kurallarını etkili 
kullanma 

Metin çalışmaları Farklı metinleri okuma 
Farklı metin türlerinde (öykü, 
şiir, deneme, fabl, masal, 
mektup, anı, makale) yazma 
Metinlerdeki kurguyu tespit 
etme 
Metnin ögelerini belirleme 

Öğrencilerin okuduğunu anlama 
becerilerini geliştirme 
Öğrencilerin kelime hazinelerini 
zenginleştirme 
Öğrencilerin okuma becerilerini 
geliştirme 
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Yazar ve şairlerin edebi 
kişiliğini tanıma 

Öğrencinin eleştirel düşünme 
becerilerini geliştirme 

Okuma 
Çalışmaları 

Okuma çemberi 
Drama 
Beyin fırtınası  
Kitabı/metni içerik ve fiziksel 
olarak inceleme 
Kitap yazarı ile söyleşi 
yapmak 

Öğrencilerin okuma becerilerini 
geliştirme 
Öğrencilerin kelime hazinelerini 
zenginleştirme 
Öğrencinin üst düzey düşünme 
becerilerini geliştirme 
Okuma kültürünü geliştirmek 
Öğrencilere farklı bakış açılarını 
kazandırmak 

Müzakere 
Çalışmaları  

Argüman oluşturma 
Tartışma 
 

Öğrencilerin konuşma becerilerini 
geliştirme 
El, kol ve yüz hareketlerini yerinde 
kullanma 
Öğrencilerin kelime hazinelerini 
zenginleştirme 
Öğrencinin kendilerini ifade etme 
becerilerini geliştirme 
Okuma kültürünü geliştirmek 
Öğrencilere farklı bakış açılarını 
kazandırmak 
Öğrencilerin uzlaşı kültürü 
kazanmalarını sağlamak 

 Tablo 2’ye göre okullarda sunum, yazma, metin, okuma ve müzakere çalışmalarına 
yönelik atölye türleri bulunmaktadır. Sunum çalışmalarının yapıldığı atölyelerde; anadili 
öğrenme, öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme, öğrencilerin sorumluluk 
bilincini geliştirme, öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirme amacıyla hikâye 
haritası hazırlama, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, kompozisyon hazırlama ve sözlü sunma 
etkinlikleri yapılmaktadır. Yazma çalışmalarının yapıldığı atölyelerde; masal, öykü, şiir türlerini 
tanıma, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirme, yazım ve noktalama kurallarını etkili 
kullanma amacıyla şiir yazma (Şiir, akrostiş vb.), eksik metin tamamlama, serbest yazma ve dikte 
etkinlikleri yapılmaktadır. Metin çalışmalarının yapıldığı atölyelerde; öğrencilerin okuduğunu 
anlama becerilerini geliştirme, öğrencilerin kelime hazinelerini zenginleştirme, öğrencilerin 
okuma becerilerini geliştirme, öğrencinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirme amacıyla 
farklı metinleri okuma, farklı metin türlerinde (öykü, şiir, deneme, fabl, masal, mektup, anı, 
makale) yazma, metinlerdeki kurguyu tespit etme, metnin ögelerini belirleme, yazar ve şairlerin 
edebi kişiliğini tanıma etkinlikleri yapılmaktadır. Okuma çalışmalarının yapıldığı atölyelerde; 
öğrencilerin okuma becerilerini geliştirme, öğrencilerin kelime hazinelerini zenginleştirme, 
öğrencinin üst düzey düşünme becerilerini geliştirme, okuma kültürünü geliştirmek ve 
öğrencilere farklı bakış açılarını kazandırmak amacıyla okuma çemberi, drama, beyin fırtınası, 
kitabı/metni içerik ve fiziksel olarak inceleme, kitap yazarı ile söyleşi yapmak etkinlikleri 
yapılmaktadır. Müzakere çalışmalarının yapıldığı atölyelerde; öğrencilerin konuşma becerilerini 
geliştirme, el, kol ve yüz hareketlerini yerinde kullanma, öğrencilerin kelime hazinelerini 
zenginleştirme, öğrencinin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme, okuma kültürünü 
geliştirmek, öğrencilere farklı bakış açılarını kazandırmak, öğrencilerin uzlaşı kültürü 
kazanmalarını sağlamak amacıyla argüman oluşturma ve tartışma etkinlikleri yapılmaktadır. 
Öğretmenlerin konu ile görüşleri şöyledir: 
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K1: Okulumuzda atölye kurulduğunda çok sevindik. Bu konu ile ilgili eğitimler aldık. Ben bir 
sınıf öğretmeni olarak atölyede genellikle okuma faaliyetleri yürütürüm. Öğrencilerim daha 2. 
Sınıf. O nedenle çabuk sıkılıyorlar. Ama atölyeye gittiklerinde çok mutlu oluyorlar. Çocuklarla 
okuduğumuz kitapların ya da okuma parçalarının dramasını yaparız. Okuduklarını daha iyi 
anlıyorlar. Onlar eğlenerek ve yaşayarak öğreniyorlar.  

K4: Öğrencilerin kelime hazinelerini zenginleştirmek için metin çalışmaları yaparım. 4. Sınıf 
öğrencileri olarak farklı metinleri tanımlarını önemsiyorum. O nedenle atölyede metinlerin 
özelliklerini tanımaları için çokça çalışmalar yaparız. Metnin unsurlarını belirleme, metin tahlilleri 
yapma vb. birçok çalışmayı sayabilirim. 

 4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Tasarım beceri atölyelerinde sunum, yazma, metin, okuma ve müzakere çalışmalarına 
yönelik atölye türleri bulunmaktadır. Atölye çalışmalarında anadili öğrenme, öğrencilerin 
kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme, öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirme, 
öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirme gibi amaçlara sıklıkla yer verilmiştir. 
Atölyelerde ana dili etkili öğretmek amaç edinilmiş, bu amaçla farklı materyaller öğrenme 
sürecinde dahil edilmiştir. Özbay’a (2013) göre, anadilinin eğitimi ve öğretimi sürecinde dilsel, 
görsel, işitsel ya da duyu devinimsel araçlar kullanılarak farklı bilgileri içeren materyaller 
kullanılmalıdır.  

Türkçe dersine yönelik tasarım beceri atölyelerinde öğrencilerle deneyimleyerek 
öğrenmeye dayalı etkinlikler yapılmıştır. Bu açıdan atölyelerin Türkçe eğitimine olumlu yönde 
bir etkisi olduğu söylenebilir. Akıllı, Yıldız, Ateş ve Ateş (2020) yaptıkları araştırmada öğrenme 
sürecinde yaparak-yaşayarak öğrenme fikri öne çıktığı için öğrenme atölyelerinin avantajlarını 
belirtmiştir. Solak ve Karataş (2020) eğitimcilerin 2023 Eğitim Vizyonuna bağlı olarak tasarım 
beceri atölyelerinin kurulmasına olumlu baktıklarını tespit etmişlerdir. Akkaya (2020) tasarım 
beceri atölyelerinin öğrencilere beceriler kazandırmada faydalı olduğunu, bunun yanında 
atölyelerin tüm okullarda işlevsel ve ulusal standartlarda yapılması gerekliliğini ifade etmiştir.  

Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine yönelik farklı etkinliklerin 
planlanması önerilmiştir. Lüle - Mert (2014) yaptığı alışmada Türkçenin eğitimi ve öğretimi 
sürecinde daha çok uygulamaya dönük çalışmalar yapılmasını ve bir beceri dersi olan Türkçe 
derslerinden daha çok verim alınabilmesi için uygulamaya dayalı çalışmalara sıklıkla yer 
verilmesini önermiştir. 
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Dil Öğretiminde Yapay Zekâ Uygulamaları 

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, nevin.akkaya@deu.edu.tr 
Hakan ÇIVĞIN, Dokuz Eylül Üniversitesi, hakan.civgin59@gmail.com 

Özet: Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde farklı disiplinler tarafından ele alınan ve 
üzerinde sıkça durulan konulardan biri de yapay zekâdır. Çeşitli alanlarda yapay zekâ ile ilgili yapılan 
çalışmalardan son derece olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Bu alanlardan biri de çeviridir. Bugün her ne 
kadar çeviri alanında yapılan çalışmalar istenilen düzeyde değilse de gelecek için umut vaat etmektedir. 
Özellikle İnternetin hayatımıza girmesi küreselleşme sürecini hızlandırırken farklı dilleri konuşan insanların 
birbirini anlama sorunu bu sürecin önünde büyük bir engel olarak durmaya devam etmektedir. Bu 
meseleyle ilgilenen bilim insanları sorunun çözümünde yapay zekâ uygulamalarından 
yararlanabileceklerini düşünmektedirler ve özellikle gerçek zamanlı çeviri sistemleri üzerinde 
durmaktadırlar(Kuşçu,2015).  

Yapay zekâ araştırmaları arasında insanlığın en önemli düşlerinden biri hiç kuşku yok ki doğal diller 
arası çeviridir. Adalı’nın da (2012) dediği gibi “düşlenen şey; bir kişinin ana dilinde konuşması, karşısındaki 
kişinin bunu kendi dilinde dinlemesidir”. Uluslararası ve kültürlerarası bilgi aktarımın her geçen gün daha 
da önem kazandığı günümüz dünyasında bu düşü gerçekleştirmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Zira 
“çok uluslu şirketlerin farklı dillerin konuşulduğu yerlerdeki şubelerinden, temsilcilerinden tutun, politik 
yapılanmaların uluslararası arenada hızlı değişimlere yol açtığı bir dünyanın birbirini anlama sorununu 
gidermede dilin/çevirinin önemi daha da artmıştır. Çoğu uluslararası organizasyonlar çok üyeli bir 
yapılanmaya sahip olmalarından dolayı her türlü etkinliklerinde çok dilli bir çalışma içerisine girmektedirler. 
Bunun sonucu oluşan aynı konuyu farklı dillerde sunma ihtiyacı hep karşı karşıya bulunulan ve 
çözümlenmesi yolunda ciddi çabaların yapıldığı bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır” (Büyükaslan 2011). 

Yapay zekâ araştırmalarının amacı, insan varlığında gözlemlediğimiz ve akıllı davranış olarak 
adlandırdığımız davranışları gösterebilen bilgisayarlar yapmaktır. Bu çalışma yapay zekâ uygulamalarının 
dil öğretimi alanındaki yerini saptamak amacı ile hazırlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Dil eğitimi, Yapay Zekâ, Teknoloji 

Artificial Intelligence Applications in Language Teaching 

Abstract: Artificial intelligence is one of the issues that are discussed and frequently emphasized by 
different disciplines in today's rapidly advancing technological developments. Extremely positive results 
are obtained from the studies on artificial intelligence in various fields. One of these areas is translation. 
Although the studies carried out in the field of translation today are not at the desired level, they are 
promising for the future. While the introduction of the Internet into our lives accelerates the globalization 
process, the problem of understanding each other by people speaking different languages continues to 
be a major obstacle in front of this process. Scientists interested in this issue think that they can benefit 
from artificial intelligence applications in solving the problem, and they especially focus on real-time 
translation systems (Kuşçu, 2015). 

One of the most important dreams of humanity among artificial intelligence researches is 
undoubtedly natural language translation. As Adalı (2012) says, “what is dreamed; speaking in one's native 
language, the other person listening to it in their own language”. Realizing this dream has become a 
necessity in today's world, where international and intercultural knowledge transfer gains more 
importance every day. Because “language/translation has become more important in solving the problem 
of understanding each other in a world where political structures, from branches and representatives of 
multinational companies in places where different languages are spoken, lead to rapid changes in the 
international arena. Since most international organizations have a multi-member structure, they engage 
in a multilingual work in all their activities. The need to present the same issue in different languages as a 
result of this is a phenomenon that is always faced and serious efforts are made to resolve it” (Büyükaslan 
2011). 

The aim of artificial intelligence research is to make computers that can display the behaviors we 
observe in human existence and which we call intelligent behavior. This study was prepared with the aim 
of determining the place of artificial intelligence applications in the field of language teaching. 

Keywords: Language Education, Artificial intelligence, Technology 
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1. Giriş 

Günümüz dünyası deyişimin hızla gerçekleştiği ve bütün değişim süreçleri gibi sürekli yenilik 
yönünde bir süreç olarak kendini göstermektedir. Bu süreç bütün alanlarda olduğu gibi dil eğitimi 
alanında da ortaya çıkmaktadır. Dil eğitimi doğal bir ortamda başlayan dil edinimi sürecinin 
bilinçli bir biçimde yapılması olarak tanımlanabilir. Bu süreç anadili eğitiminin yanında yabancı 
dil eğitimi olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Anadili eğitimi okul öncesi eğitimle başlayan ve 
uzun yıllar devam eden bir süreçtir Yabancı dil eğitimi ise farklı yaşlarda ve farklı dönemlerde, 
farklı durumlarda isteğe bağlı ya da zorunlu durumlarda ortaya çıkan bir öğrenme sürecidir. Bu 
çalışmada yabancı dil öğrenen bireylerin dil eğitimi süreçlerinde kullanılan yapay zekâ temelli 
uygulamalar ve programlar üzerinde durulacaktır.  

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi de benzer bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi özellikle son yıllarda hızını arttıran ve üzerine daha sık ve 
yoğun çalışmaların özellikle 21.yy ile kendini gösterdiği bir alandır. Bu alanda yapılan çalışmalar 
teknolojik gelişmelerin de etkisi ile son yıllarda farklı bir boyut kazanmıştır. Son yıllarda yapılan 
çalışmalarda özellikle yapay zekâ temelinde dil eğitimi üzerine yapılan çalışmalar ise oldukça yeni 
ve geliştirilmesi gereken bir alandır.  

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde farklı disiplinler tarafından ele alınan ve 
üzerinde sıkça durulan konulardan biri de yapay zekâdır. Çeşitli alanlarda yapay zekâ ile ilgili 
yapılan çalışmalardan son derece olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Bu alanlardan biri de 
çeviridir. Bugün her ne kadar çeviri alanında yapılan çalışmalar istenilen düzeyde değilse de 
gelecek için umut vaat etmektedir. Özellikle İnternetin hayatımıza girmesi küreselleşme sürecini 
hızlandırırken farklı dilleri konuşan insanların birbirini anlama sorunu bu sürecin önünde büyük 
bir engel olarak durmaya devam etmektedir. Bu meseleyle ilgilenen bilim insanları sorunun 
çözümünde yapay zekâ uygulamalarından yararlanabileceklerini düşünmektedirler ve özellikle 
gerçek zamanlı çeviri sistemleri üzerinde durmaktadırlar(Kuşçu,2015).  

Uşun’a (2003) göre son yüzyıldaki bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, ekonomik ve sosyal 
hayatı etkilediği gibi eğitim süreçlerini de etkilemektedir. Bilgi ise refah seviyesi yüksek 
toplumların gelişmesinin ve ekonomisinin önemli bir nirengi noktası olmuştur. Yine bu noktada 
Çelik (2000) yüzyıllar boyunca toplumların birçok süreçte değişim geçirdiğini ve bu değişimlerin 
toplum yapılarını derinden etkilediğini belirtmektedir. Toplum başlangıçta avcı-toplayıcı bir 
yapıda iken sonraları tarım ve sanayinin güç kazanmasıyla birlikte bilgi toplumu haline gelmiştir. 
Bilgi toplumu haline gelinmesiyle beraber toplumun eğitim sistemlerinden beklentileri de 
farklılaşmıştır.  

Çeviri dil eğitimi için oldukça önemli bir süreçtir. İkinci dil öğrenen bireylerin öğrenme 
süreçlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir. Günümüz dünyasının gelişen 
teknolojileri manuel bir süreç olan çeviri sürecinin evrilmesini sağlamış ve bu süreci daha hızlı ve 
otomatik bir hale getirmiştir. Hatta günümüzde daha da ileriye gidilerek eş zamanlı bir süreç 
haline gelme yolunda hızla ilerlemektedir.  

Eş zamanlı yapılan çeviride simultane tercüman bir çeviri kabini içinden konuşmacının 
söylediklerini (simultane) eşzamanlı olarak kaynak dilden hedef dile çevirir. Simultane çeviri 
yapılan konferanslarda, konferansa gelen katılımcılar kendilerine verilen çeviri kulaklıklarını 
anladıkları dile ayarlayarak simultane tercüman tarafından yapılan çeviriyi eşzamanlı olarak 
dinleyebilirler. İşte bu sürecin teknolojik donanımlar ve yapay zekâ temelli uygulamalar 
tarafından yapılabilir hale gelmesi de günümüzde sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Bu sürecin 
en temel getirilerinden biri yapay zekâ teknolojileriyle insan kaynaklı hataların önüne geçmektir.  
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2020 yılı içerisinde bir konuşmasında bu konuya değinen Elon Musk, kendine ait NeoroLink 
isimli şirketin çalışmalarından birinin de diller arası çeviri üzerine olduğunu, bu projenin başarıya 
ulaşması durumunda 2025 yılı sonuna kadar dil bilmeye gerek kalmayacağı yönünde görüşlerini 
beyan etmiştir. Musk tarafından dile getirilen görüş Yapay zekâ temelli bir beyin çipi ile insanların 
bilgisayarlara beyinleri yolu ile bağlanması ve bilmedikleri dillerde de bu bağlantı yardımıyla 
iletişim kurmaları amaçlanan bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2. Yapay Zekâ 

Prim (2006) tarihi temelde üç büyük olaya indirger. Bunların ilki evrenin oluşumu ikincisi ise 
insan yaşamının başlamasıdır. Bu iki önemli olayın yanına üçüncü olarak diğer ikisi ile aynı 
derecede öneme sahip olarak gördüğü yapay zekânın ortaya çıkışını koyar. 1956 da “yapay zekâ” 
kavramının ilk olarak kullanılmasından günümüze birçok araştırmacı bu konu hakkında yoğun bir 
biçimde çalışmaktadır. Gelecekle ilgili hedefler ve bu hedefler yolunda ulaşılan nokta, tartışmalı 
bir konu olarak neredeyse her alanda ve herkesin ilgisini çekmektedir. Yapay zekâ bilgisayar 
biliminin, problem çözme, öğrenme, dil kullanabilme, akıl yürütme gibi akıllı sayılabilecek niteliğe 
sahip sistemler tasarlamakla ilgilenen alanı olarak kabul görür. Buna benzer tanımlamaları birçok 
kaynakta bulmak mümkündür. Genel olarak bu tanımlarda yapay zekânın programlanmış bir 
bilgisayarın düşünme girişimi olarak ele alındığı görülür. Yapay zekâ, insanların zekâlarını 
kullanarak yaptıkları şeyleri gerçekleştiren makineler yapma bilimi olarak görülebilir. Bu bilim 
dalının çalışma alanı ise insan zekâsına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlar ve oluşturulan 
programlardır. 

Akkaya (2021)’ya göre yapay zekâ kendi öğrenmelerini organize edebilen ve bu yolla yeni 
öğrenmeler ortaya koyabilen makineler olarak değerlendirilebilir. Yapay zekâ birçok bileşene 
sahiptir. Bu bileşenler şu şekilde sıralanabilir; 

 Bilgiyi tanıma 

 Araştırma  

 Sonuç çıkarma ve mantık 

 Yapay zekâ programlama dilleri 

Eğitimde yapay zekâ kullanımına ilişkin ilk çalışmalar 1920’lerde ABD’de yapılan çalışmalarla 
karşımıza çıkar. İlerleyen yıllarda bu alanda yapılan çalışmalarla her alanda olduğu gibi eğitim 
alanında da yapay zekâ kullanımı giderek artmaya başlamıştır. Özellikle öğrenmenin 
değerlendirilmesi aşamasında yapay zekâ kullanımı 1950 lere gelindiğinde önemli bir konu olarak 
karşımıza çıkar. Thorndike’ın kanunlarından yola çıkan Pressey bu konu ile ilgili çalışmalar yapar. 
Holmes vd.(2019)’ne göre bu çalışmalar ne kadar temel düzeyde kalırsa kalsın eğitim alanında 
yapay zekâ kullanımının ilk örnekleri olarak kabul edilmelidir.  

3. Makine Çevirisi 

Russell ve Norvig (2010)’e göre makine çevirisi genel olarak bir dilden başka bir dile 
makineler yardımıyla yapılan çeviridir. Aslan (2019)’a göre makine çevirisi süreç olarak karmaşık 
ve zor bir yapıya sahiptir. Makine çevirisinin işleyiş ilkelerine göre, çeviride kullanılacak kaynak 
ve hedef dil çifti için algoritmalardan oluşan dilbilgisi modelleri hazırlanmakta ve bu algoritmik 
modeller kullanılarak kaynak dil hedef dile çevrilmektedir.  

Makine çevirisi (MT: Machine Translation), kaynak dilden hedef dile aktarımın otomatik 
yazılımlar aracılığıyla gerçekleştiği ve insan müdahalesinin olmadığı çeviri sürecidir. Oxford 
sözlüğündeyse bu kavram, “bilgisayar tarafından yapılan çeviri” olarak tanımlanmıştır. Ancak 
artık makine-insan işbirliği ile makine çevirisi farklı bir boyuta taşınmıştır. Teknolojinin 
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gelişmesiyle ortaya çıkan makine çevirisi kavramı, çeviri sektörünü etkilemiş ve çeviri sektörüne 
birçok fayda sağlamıştır. 

Makine çevirisinin tarihi genelde II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1950’lerde başlar. 1954’te 
yapılan ‘Georgetown Deneyi’ (Georgetown Üniversitesi ve IBM ortaklığıyla gerçekleştirilmiş bu 
çeviride IBM 701 bilgisayarı kullanılmıştır. Bu sistemin hafızasında sadece 6 gramer kuralı ve 250 
kelime vardı.) altmıştan fazla Rusça cümlenin İngilizce’ye tam otomatik çevirisini kapsıyordu. Bu 
deney büyük bir başarıydı ve makine çevirisi araştırmasına yatırım dönemini başlattı (Wikipedia).  

Bu başlangıç noktası temel alınarak sonraki yıllarda birçok çalışma yapılmış ve yapılan 
çalışmalarda temel hedef sıfır insan müdahalesi ile çeviri yapmak olmuştur. Ancak süreç 
içerisinde birçok zorlukla karşılaşılmış ve sıfır insan müdahalesi tam olarak sağlanamamıştır. 
Buna rağmen günümüze gelindiğinde minimum insan müdahalesi ile çeviri yapılabilmesi 
mümkün olmuştur.  

4. Dil Eğitiminde Yapay Zekâ ve Kullanım Alanları  

Temelde yeni bir dil öğrenen bireylerin günümüzde en çok başvurdukları araçlardan biri 
çeviri programlarıdır. Yukarıda belirtildiği üzere makine çevirisi ve bu temelde geliştirilen 
uygulamalar ihtiyaç duyulan yardımı öğrenen bireylere sağlamaktadır. Geçmişte oldukça sorunlu 
bir yapıya sahip olan bu çeviri araçları günümüzde kusursuza yakın bir çeviri yapmakta ve dil 
öğrenimine katkı sunmaktadır.  

Kuşçu’ya (2017: 25) göre “yetkin bir düzeyde yabancı dil öğrenmenin en doğru yolu, o dilin 
anadil olarak konuşulduğu yerde yaşamak ve o dilde eğitim görmekten geçer. Bu şartlar 
sağlanamadığında, yabancı dil öğrenebilmek ya da öğretebilmek için farklı yaklaşımlara, 
yöntemlere, tekniklere ve araç-gereçlere başvurmak gerekir.” Nitekim dil öğretmek amacıyla 
hazırlanmış birçok program ve uygulama bu alanın hizmetine sunulmuştur. Bunun yanı sıra başka 
amaçlar için hazırlanmış fakat eğitsel değeri bulunan birçok araç gerek ise uygun yöntem ve 
tekniklerle dil öğretim etkinliklerinde kullanılabilmekte ve dil öğretiminin geliştirmeyi 
hedeflediği temel yetiler üst düzeyde geliştirilebilmektedir. 

Ses, yazı, görüntü gibi unsurların bir arada kullanıldığı yeni teknolojiler, üst düzeyde 
etkileşim ortamı sunmakta ve birden fazla duyu organına hitap ederek etkili öğrenmeler 
gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Nitekim Yalın (2010: 20), bu konuya dikkat çekerek, 
“öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o 
kadar geç unuturuz” demektedir. Bu bakımdan diyebiliriz ki yeni teknolojilerin sunduğu 
olanaklardan yararlanarak yabancı dil eğitiminde, genelde bireye kazandırılması amaçlanan; 
duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, konuşma ve yazma becerileri geliştirilebilmektedir. 

Aktaş (2005: 52) ise, bu araçlar yardımıyla öğrencinin, dilin iletişimde kullanım ortamlarını 
tanıdığını, dinleme ve anlama becerisinin ediniminde gerekli olan doğru vurgulamayı, tonlamayı 
ve iletişime eşlik eden el, yüz, beden hareketlerini de tanıdığını belirtmektedir. Ayrıca öğrencinin 
diğer becerilerinin yanında konuşma becerisinin gelişmesini de etkilediğin, öğrencinin günlük 
konuşma ortamına ve hızına, tümce yapılarına alışabildiğini ve ayrıca sözcük dağarcığını da 
zenginleştirebildiğini ifade etmektedir. 

Geliştirilme amacı tam olarak öğretim materyali olmak olmasa da çevri araçları eğitim 
sürecinde kendine yer bulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda dört temel dil becerisine yönelik 
birçok etkinlik geliştirilebilir. Geliştirilen etkinlikler uygulama süreci ile birlikte dil öğretimi 
sürecinin malzemesi haline gelecektir.  

Yapay zekâ temelli uygulamaların dil öğretimi sürecinde kullanılabileceği birçok alan 
mevcuttur. Bu alanlardan bazıları şöyle sıralanabilir; 
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Dil öğretimi sürecinde yaşanan en büyük aksaklıklardan biri yazım yanlışlarıdır. Yeni bir dil 
öğrenen birey öğrendiği dilin yapısına karşı hata yapma eğilimindedir. Yapay zekâ temelli 
uygulamalar yazım yanlışlarının düzeltilmesi ve doğru bir yazma eğitimi süreci için 
kullanılabilecek materyallerden biridir. Bu amaçla Microsoft Office programları ve onların temel 
yazmaya ilişkin düzeltme araçlarından faydalanmak mümkün olacaktır. Yine bu süreç içerisinde 
otomatik tamamlama araçları kullanılarak kelime ve cümle düzeyinde öğretim yapılması ve 
öğrenmelerin desteklenmesi mümkündür.  

Yabancı dil öğrenme sürecinde okuma ve yazmaya yardımcı araçların kullanımı da benzer 
şekilde birçok avantaj sağlayabilmektedir. Bu tür yapay zekâ temelli araçların kullanımı öğrenme 
sürecine önemli düzeyde katkı sağlamaktadır.  

Adalı’ya (2012) göre yazma sürecinin bilgisayar ortamına aktarımı ile beraber bilgisayar 
ortamındaki bir metnin içerdiği yazım hatalarını bulmak için birçok yöntem kullanılabilir. Bu 
yöntemlerden biri, metin dilinin bilgisayar sistemlerine entegre edilmesi ve veri tabanındaki dil 
öğeleri özellikleri yardımıyla düzeltme ve yanlışların tespiti mümkündür. Ancak bu yöntem 
Türkçe gibi bitişken diller için uygulanması daha zor bir yöntemdir. Ancak bitişken olmayan diller 
için ise oldukça etkili bir yöntemdir. Türkçe gibi kurallı diller için ise bir metinde yazım hatalarını 
bulmak amacıyla; 

• Genel ses bilgisi kuralları  

• Genel kurallı hece yapısı 

• Eklerin ses uyumu özellikleri kullanılabilir. 

Yine dil öğrenme sürecinde okuma sırasında, içerisinde aranan bilginin bulunabilmesi 
oldukça zorlayıcı bir etkinlik olabilmektedir. Bu süreçlerin üstesinden gelmeye yardımcı 
olabilecek önemli bir yol olarak yapay zekâ temelli birçok uygulamada yer alan ara ve bul 
özellikleridir. Bu özelliklerden faydalanarak öğrenen birey aradığı bilgiye veya içeriğe daha kısa 
sürede ulaşabilmektedir. Bu da öğrenme sürecinin daha hızlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Adalı’ya (2012) göre bilgisayar ortamında yer almayan basılmış metinlerin bilgisayarlara 
aktarılması sürecine metni okuma denmektedir. Bu metinler uzun yıllar önce basılmış kitap veya 
oluşturulmuş belgeler olabileceği gibi kullanıcıların kendilerinin oluşturduğu veya makine 
yardımı ile doldurdukları formlar da olabilir. Bu şekilde yazılı metinleri optik yöntemlerle okuyup 
bilgisayara aktarmak en temel şekliyle görüntü işleme veya karakter tanıma olarak görülebilir. 
Optik olarak basılı metinleri okuyan ve okuduğu karakterleri bilgisayar karakterlerine dönüştüren 
dizgeler oldukça başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Basılı metinler dil öğretim süreci için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu metinlerin 
okunması dil öğrenen bireyin öğrenme süreci için oldukça önemlidir. Bu süreçte okuma sırasında 
yaşanabilecek telaffuz sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yapay zekâ temelli uygulamalardan 
yaralanmak öğrenme sürecine katkı sağlayacaktır. Yapay zekâ temelli uygulamalarda son yıllarda 
hızla gelişen metnin taranarak dijital bir metin haline getirilmesi ve bu metinlerin seslendirilmesi 
öğretim sürecine önemli katkılar sunmaktadır. Hem okuma hem de dinleme sürecinin 
geliştirilmesi açısından uygulamaların bu özelliklerinden yararlanmak bu alanda etkililiği ve 
verimliliği arttırmaktadır. Yine uygulamalarda yer alan ses tanıma ve metinleştirme özellikleri dil 
öğrenme sürecinde yazma eğitiminin yapılması sürecinde öğrenene yardımcı olabilmektedir. 
Seslendirilen bir metinde yer alan sözcüklerin ayırt edilmesi temel düzey (A1, A2) dil öğrenen 
bireyler için oldukça zorlayıcı bir süreç olabilmektedir. Bu süreçte öğrenen bireylere yardımcı 
olması açısında bu tarz uygulamalardan yararlanmak oldukça faydalı olacaktır.  
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Bilgisayarla sesli etkileşim, bilgisayarın konuşması (metni seslendirme), konuşmayı anlama 
(konuşmayı metne dönüştürme) ve soru yanıt dizgeleri konularında en çok yaralanılan yapay 
zekâ temelli uygulamalar sesli asistanlardır (Siri, Google asistan). Bu uygulamalar sürekli 
kendilerini geliştirmekte ve insan etkileşimi düzeylerini arttırmaktadır. Sorulan sorulara web de 
buldukları yanıtları olağan üstü bir hızla hizmete sunmaktadırlar. 

Siri, Google Asistan gibi sesli yanıt temelli uygulamalar ise dil öğrenme sürecinde 
öğrenmenin pekiştirilmesi ve diyalog konularında öğrenen bireylere önemli olanaklar 
sunmaktadır. Diyalog becerisinin geliştirilmesinin yanında dille ilgili karşılaşılan sorunların 
çözümü içinde bu uygulamalardan yararlanmak oldukça önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 
noktada dil öğrenen bireyin ders dışı çalışama ortamı ve kendini geliştirme alanı da 
genişleyecektir.  

Akkaya (2021)’ya göre öğrenen her birey farklı özellik ve yeteneklere sahiptir. Her 
öğrencinin öğrenme süreci kendi içinde özel bir yapıya sahip olarak görülebilir. Bu anlamda her 
öğrenci için farklı bir öğrenme süresi ve yöntemi vardır. Bu nedenle bireyselleştirilmiş öğrenme 
ortamlarının geliştirilmesi oldukça değerlidir. Bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları geliştirilmesi 
süreçlerinde temel destek noktalarından biri yapay zekâ temelli uygulamalar olarak görülebilir. 
Bu uygulamalar yolu ile öğrencinin birçok noktadan desteklenmesi sağlanabilir. Bunlar şu şekilde 
sıralanabilir; 

Öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına yönelik ders ve içerik seçimi yapabilmesi  

Öğrenciye uygun bir öğrenme yöntemi belirleme ve bu yöntem yardımı ile ders içeriği 
sunma 

Öğrenme anında geri dönüt alabilme  

Öğrenme eksiklerinin tamamlanması konusunda öğrenciye gerekli desteği verme 

Ortak yaşanan sorunlar konusunda hazırlıklı olma 

5. Sonuç  

Genel olarak bakıldığında dil öğretim süreci oldukça karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu süreçte 
hem öğrenen hem de öğreten için birçok sorunla karşı karşıya gelinmektedir.Karşılaşılan 
zorlukların üstesinden gelinmesi ve daha etkin bir öğretim sürecinin ortaya konulması için birçok 
yardımcı araçtan faydalanılması kaçınılmazdır. 

Günümüzde teknolojik gelişmelerin hayatın her alanına hızla kendini dahil etmek 
yöneliminde olduğu düşünülürse dil öğretimi sürecinin de bu gelişmelerden etkilenmesi 
kaçınılmazdır. İşte bu noktada yapay zekâ temelli uygulamaların bu sürece birçok katkı 
sağlayabileceği görülmektedir.  

Öğrenme alanlarının her birine doğrudan katkı sağladığı görülen bu uygulamaların ders içi 
ve ders dışı öğrenme ortamlarının birer parçası haline getirilmesi oldukça önemli ve değerlidir. 
Bu alanda geliştirilen etkinlikler son yıllarda hızla artmakta ancak yine de yeterli seviyeye 
ulaşmak konusunda eksik kalmaktadır. Bu alanda geliştirilebilecek etkinlikler yardımı ile 
öğrenme süreci daha etkin bir biçimde değerlendirilebilecektir. Bu noktada hem öğrenen hem 
de öğreten bireylere önemli sorumluluklar düşmektedir.  

Alanda yapılan çalışmaların son yıllarda teknoloji ekseninde sürekli artan, gelişen bir özelliğe 
sahip olması ilerleyen yıllarda öğrenme süreçlerinin teknoloji odaklı bir yapıya dönüşme 
eğiliminde olduğunun bir kanıtıdır. Bu nedenle yapılacak çalışmalarda yapay zekâ temelli 
uygulamaların kullanımının önemi de giderek artmaktadır.  
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İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Durumlarının Belirlenmesi 

Elif Hamarat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, elifhamarat26@gmail.com, Türkiye 
Prof. Dr. Sabri Sidekli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ssidekli@mu.edu.tr, Türkiye 

Özet: Bireylerin kendini ifade etmesinin bir aracı olan yazma, öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir 
beceridir. İlkokul Türkçe öğretim programının temel amaçlarından biri de öğrencilere yazma becerisinin 
kazandırılması ve yazılı iletişim kurmada yetkin bireyler olarak yetiştirilmesidir. Yazma becerisi, 
öğrencilerin yazmaya yönelik duyuşsal durumları, bilişsel ve psikomotor beceri düzeyleri gibi çeşitli 
unsurlardan etkilenmesi yönüyle karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sebeple öğrencilerin en çok zorlandığı 
beceri alanıdır. Özellikle bilgilendirici metin yazma süreci bilişsel becerilerin yoğun bir şekilde 
kullanılmasını gerektirmesi yönüyle öğrencilerin güçlük çektiği bir alandır. Bu doğrultuda, öğrencilerin 
bilgilendirici metin yazma durumlarının belirlenmesine yönelik bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
çalışmanın amacı ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma durumlarının tespit 
edilmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeline göre desenlenmiştir. 
Araştırmanın çalışma grubunu Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan bir ilkokulda 2021-2022 eğitim-
öğretim yılında ikinci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmaya dördü kız üçü 
erkek olmak üzere toplam yedi öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak ‘’6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Ölçeği’’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler alan uzmanları tarafından değerlendirilmiş ve 
nitel araştırmanın içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 
öğrencilerin çoğu 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Ölçeğine göre alt boyutların neredeyse 
tamamından 3 puan almıştır. Yalnızca ölçeğin imla alt boyutunda öğrencilerin çoğu 1 puan almıştır.  

Anahtar Sözcükler: Yazma, İlkokul, Bilgilendirici metin, Yazma becerisi  

Determining The Writing Status Of 2nd Grade Students 

Abstract: Writing, which is a tool for individuals to express themselves, is a skill that can be learned 
and developed. One of the main objectives of the Turkish teaching program is to provide students with 
writing skills and to train them as competent individuals in written communication. Writing skill has a 
complex structure in that it is affected by various factors such as students' affective states towards writing, 
cognitive and psychomotor skill levels. For this reason, it is the skill area that students have the most 
difficulty with. In particular, the process of writing informative texts is an area that students have difficulty 
in as it requires intensive use of cognitive skills. In this direction, this study was needed to determine the 
status of students in writing informative texts. The aim of this study is to determine the informative text 
writing status of primary school second grade students. The study was designed according to the case 
study model of qualitative research. The study group of the research consisted of second grade students 
studying in a primary school in the Kavaklıdere district of Muğla in the 2021-2022 academic year. A total 
of seven students, four girls and three boys, participated in the study. The "6+1 Analytical Writing and 
Evaluation Scale" was used as a data collection tool. The data obtained were evaluated by field experts 
and analyzed with the content analysis method of qualitative research. According to the results obtained 
from the research, most of the students got 3 points from almost all of the sub-dimensions according to 
the 6+1 Analytical Writing and Evaluation Scale. Most of the students got 1 point only in the spelling sub-
dimension of the scale. 

Keywords: Writing, Primary school, Informative text, Writing skill 
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1. Giriş 

Dil, toplumu bir arada tutan ve o toplumun tarihini, kültürünü ve milli öğelerini nesilden 
nesle aktarmasını sağlayan en önemli varlıktır. Ayrıca dil, toplumu oluşturan bireylerin birbirleri 
ile iletişimlerini, duygu ve düşüncelerin paylaşılmasını da mümkün kılmaktadır. Değişen ve 
gelişen dünyada dil de devamlı kendini yenilemektedir. Günümüz dünyasında bireylerin 21. 
yüzyıl becerilerine sahip olmaları ve bu doğrultuda düzenlenmiş eğitim süreçlerine tabi 
tutulmaları önem arz etmektedir (Eryılmaz & Uluyol, 2015). 21. yüzyıl becerileri çeşitli becerileri 
kapsamakla birlikte bunlardan biri de bireylerin yüksek iletişim becerisine sahip olmasıdır. Söz 
konusu iletişim sözlü ya da yazılı şekilde gerçekleşebilmektedir (Yalçın, 2018). Dolayısıyla güçlü 
iletişim becerisinin, üniversite başarısı, kariyer, sosyal yaşam gibi bireylerin hayatlarının her 
kısmında başarılı olma durumlarını etkileyen önemli bir unsur olduğu söylenebilir (Bağcı Ayrancı 
& Karahan, 2017). Bu bağlamda, iletişimin en etkili araçlarından biri olan yazma alanında 
yetkinliğe sahip olmayan öğrenciler belirgin biçimde dezavantajlı durumdadır (Harris & Graham, 
2016). MEB (2019), Türkçe Dersi Öğretim Programını dil becerilerinin ve yeterliliklerinin 
geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri 
edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte, anadili eğitiminin gerçekleştirildiği 
Türkçe dersinin özel amaçları arasında;  

• Öğrencilerin Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve 
özenli kullanmalarının sağlanması, 

• Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili 
ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması, hususlarına yer verilmiştir (s.8).  

Temel eğitimin en öncelikli hedeflerinden biri öğrencilere temel okuryazarlık becerilerinin 
kazandırılmasıdır. Bu bağlamda Türkçe öğretim programları dört beceri alanı kapsamında 
şekillenmiştir. Bu beceri alanları dilin bir iletişim aracı olarak kullanılmasını sağlayan dinleme, 
konuşma, okuma ve yazma olarak ayrılmaktadır. Dinleme ve konuşma becerilerinin belli bir 
düzeyde bireylerin okul dışı yaşantılarında edinebildikleri beceriler olduğu düşünülebilir. Bunun 
yanı sıra okuma ve yazma becerilerinin gelişmesi için bir eğitimin gerekliliği söz konusudur 
(Tekşan & Süğümlü, 2018). Bu beceri alanlarından yazma becerisinin en zor geliştirilen ve en son 
edinilen beceri olduğu kabul edilmektedir (Eroğlu, 2015; Uysal, Sidekli, & Tolun, 2021).  

Yazma, her yaştan bireyin çeşitli amaçlar doğrultusunda günlük hayatında kullandığı çok 
yönlü bir araçtır (Brittany Camping, 2021). Bu amaçlar bireylerin yaş ve yaşantılarına göre 
şekillenmekte ve yazma, değişken ihtiyaçlara hizmet etmektedir. Temizkan & Erdevir (2019), 
yazmayı, bireylerin kendilerini ifade etmek için zihinsel becerileri yoğun bir şekilde kullandığı, 
duygu ve düşüncelerini sistemli bir kompozisyon oluşturmak suretiyle sunduğu bir eylem olarak 
tanımlamıştır. Akyol (2018) ise yazının iletişim için en kalıcı ve etkili araç olduğunu belirtmiş; 
yazıyı, duygu ve düşüncelerin aktarılmasında gerekli olan işaretlerin fiziksel olarak ortaya 
çıkarılabilmesi olarak tanımlamıştır (s.49). Yapılan tanımlar yazmanın farklı yönlerini 
vurgulamaktadır. Çünkü yazı çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Takımcıgil Özcan (2014), motivasyon, 
inanç gibi duyuşsal unsurların bireylerin yazma süreçlerini önemli ölçüde etkilediğini belirtmiştir. 
Bu doğrultuda yazı yazma eyleminin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler olmak üzere üç 
boyutta gerçekleştiği söylenebilir.  

Yazma becerisinin, öğretim programlarındaki diğer beceri alanlarına nispeten en güç ve 
kompleks beceri alanı olduğu görülmektedir (Selanikli, 2015; Çıralı, 2014). Bu durum, 
öğrencilerin yazma yetkinliklerinin istenen düzeyin altında kalmasına yol açabilmektedir. Bu 
sebeple öğrencilerin yazma durumlarının tespit edilmesinde fayda görülmüştür. Sorunların 
çözülebilmesi öncelikle tespit edilmelerine bağlıdır, düşüncesinden hareketle bu araştırmada var 
olması muhtemel bir soruna odaklanılmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin yazma durumlarının 
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tespit edilmesinin, çalışmada ortaya konan sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin yazma 
becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak yeni çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmüş ve 
bu sebeple bu araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma 
becerilerinin 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modeline göre incelenmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modelinin ‘’Fikirler’’ alt boyutuna göre durumları nedir? 

2. İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modelinin ‘’Organizasyon’’ alt boyutuna göre durumları nedir? 

3. İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modelinin ‘’Üslup’’ alt boyutuna göre durumları nedir? 

4. İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modelinin ‘’Kelime Seçimi’’ alt boyutuna göre durumları nedir? 

5. İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modelinin ‘’Cümle Akıcılığı’’ alt boyutuna göre durumları nedir? 

6. İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modelinin ‘’İmla’’ alt boyutuna göre durumları nedir? 

7. İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modelinin ‘’Sunum’’ alt boyutuna göre durumları nedir? 

2. Yöntem 

Bu bölümünde çalışmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve verilerin analizine 
ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

2.1. Araştırmanın Modeli 

İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerilerinin 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modeline göre değerlendirilerek öğrencilerin yazma durumlarını tespit etmeyi 
hedefleyen bu çalışma nitel araştırma modellerinden durum çalışmasına göre desenlenmiştir. 
Durum çalışmaları sınırlı bir sistemin derinlemesine incelenmesini sağlamaktadır. Bu modelde 
diğer çalışmalardan farklı olarak tek bir olguyu etkileyen unsurların arasındaki ilişkiyi ortaya 
çıkarmak amaçlanmaktadır (Merriam, 2018). Bu çalışmada bir ilkokulda bulunan ikinci sınıf 
öğrencileri incelenen sınırlı sistemi temsil etmektedir. Bununla birlikte 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Ölçeğinin alt boyutları da yazma becerisini etkileyen unsurlardır. Bu yönüyle bu 
çalışma, durum çalışmasının doğasına uygundur.  

2.2. Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan bir ilkokuldaki 
2021-2022 eğitim-öğretim yılında ikinci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. 
Ulaşılan katılımcı sayısı 4 kız ve 3 oğlan olmak üzere 7 kişidir. Katılımcılara takma isimler verilmiş 
ve çalışma bu isimlere göre raporlanmıştır.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak ABD’de bulunan Kuzeybatı Bölgesel Eğitim Laboratuvarındaki 
(NWREL) araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, Özkara (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmış 
ve Sarıkaya ve Yılar (2018) tarafından geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan 6+1 Analitik Yazma 



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
171 

 

ve Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Ölçeği; fikirler, 
organizasyon, üslup, kelime seçimi, cümle akıcılığı, imla ve sunum olmak üzere yedi alt boyuttan 
oluşmaktadır. Her bir alt boyut için en yüksek puan 5, en düşük puan ise 1’dir.  

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin 
yazmış olduğu bilgilendirici metinler beş alan uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve 
puanlanmıştır. Uzman değerlendirmelerinden uzlaşma oranı en yüksek olan puanlamalar 
çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılan puanlamaların çalışma grubuna yönelik frekans analizi 
yapılmıştır.  

3. Bulgular 

Araştırmaya dahil edilen katılımcıların yazma durumlarının tespit edilmesi için katılımcılara 
iki adet konu başlığı verilerek birini seçmeleri ve seçtikleri konu hakkında bilgilendirici bir metin 
yazmaları istenmiştir. Katılımcılar tarafından yazılan bu metinler alan uzmanları tarafından 
puanlanmıştır.  

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt probleminde ‘’İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 
6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Fikirler’’ alt boyutuna göre durumları nedir?’’ 
sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin yazmış olduğu metinler 6+1 
Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Fikirler’’ alt boyutuna göre değerlendirilmiştir.  

Tablo 1  
İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Fikirler Alt Boyutuna İlişkin Puanları 

Öğrenci (5) (3) (1) 

Aslı √   
Can  √  
Damla  √  
Sevgi   √ 
Kerem  √  
Batu √   
Ela  √  
f 2 4 1 
% 28,5 57,1 14,2 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin frekans analizi yapıldığında 2 
öğrenci (%28,5) 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin fikirler alt boyutundan tam 
puan almıştır. Bu öğrencilerin yazmış olduğu metinlerin açık bir biçimde bir konuya odaklanmış 
olduğu, uygun fikir ve detaylar ile ana fikrin zenginleştirildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin 4’ü 
(%57,1) ortalama durumda kabul edilmiş ve başlangıç seviyesinde olmasına rağmen konuyu 
tanımlamaya başladıkları yönünde değerlendirilmiştir. 1 öğrenci ise (14,2) en düşük puanı almış, 
yazdığı metnin bir amaç ve ana fikre sahip olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin yazdığı 
metinlerden bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

Aslı: …ağaçlar yuvadır hayvanlara herkes yurduna bir fidan dikmeli eger fidan dikerlerse 
ağaçlarımız çoğalır kalemimiz, defterimiz, kitapımız olur…  

Batu: …Bir tane kurşun Atatürk’ün göğsüne geldi ölmedi çünkü kurşun saatine geldi. …Seit 
Onbaşı 3 tane 275 kilo büyük kurşun taşıdı bazı askerlerin mezarı yok bu beni çok üzdü.  

Sevgi: …Bir aç demişki Havayı temisle yamur yadırırız Demis Bir- ağaç Demişki kalemin, 
defterin olurus demiş. 
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3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt probleminde ‘’İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 
6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Organizasyon’’ alt boyutuna göre durumları 
nedir?’’ sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin yazdığı metinler 
uzmanlar tarafından 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Organizasyon’’ alt 
boyutuna göre değerlendirilmiş ve puanlanmıştır.  

Tablo 2  
İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Organizasyon Alt Boyutuna İlişkin Puanları 

Öğrenci (5) (3) (1)  

Aslı  √  
Can  √  
Damla  √  
Sevgi   √ 
Kerem   √  
Batu  √  
Ela  √  
f  6 1 
%  85,7 14,2 

Tablo 2’de yer alan, öğrencilerin organizasyon alt boyutuna ilişkin puanlarının frekans 
analizi incelendiğinde araştırmaya katılan hiçbir öğrencinin tam puan almadığı görülmektedir. 
Buradan hareketle öğrencilerin organizasyon alt boyutuna ilişkin yeterliliklerinin düşük olduğu 
söylenebilir. Bununla birlikte öğrencilerin büyük çoğunluğunu oluşturan 6 kişi (%85,7) 3 puan 
alarak ortalama olarak değerlendirilmiştir. Bu öğrencilerin yazdığı metinlerdeki organizasyon 
yapısı okuyucunun kafasını fazla karıştırmadan okuyucuyu metni okumaya yönlendirmektedir. 
Öğrencilerden 1 tanesi ise (%14,2) organizasyon alt boyutuna dair en düşük puanı almış ve bu 
öğrencinin metnindeki organizasyon yapısı fikirler, detaylar ve olayların rastgele bir şekilde bir 
araya getirildiği, metnin kendine has tutarlı bir yapısı olmadığı yönünde değerlendirilmiştir. 
Öğrencilerin yazmış olduğu metinlere ilişkin bazı örnekler aşağıda sunulmuştur. 

Damla: …Savaşmaya başladılar bazı türkler öldü ama bağzıları ölmedi sonra türk 
bayraklarını alıp eline çanakkale geçilmez diyip gitiler. 

Sevgi: …Açlar bizden önemli  

Niye çünkü açlar olmasaydı hayvanlar olmazdı Bir gün bir adam baltasıyla açları vuruyordu… 

3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi, ‘’İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 
6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Üslup’’ alt boyutuna göre durumları nedir?’’ 
sorusunu cevaplamayı hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin yazdığı bilgilendirici 
metinler puanlayıcılar tarafından 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Üslup’’ alt 
boyutuna göre değerlendirilmiş ve puanlanmıştır. Alan uzmanları tarafından yapılan 
değerlendirmeler Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo3.  
İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Üslup Alt Boyutuna İlişkin Puanları 

Öğrenci (5) (3) (1) 

Aslı  √  
Can  √  
Damla   √ 
Sevgi   √ 
Kerem   √  
Batu √   
Ela  √  
f 1 4 2 
% 14,2 57,1 28,5 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerden 1 tanesinin (%14,2) 
yazmış olduğu metinde okuyucuyla sanki karşılıklı konuşuyormuşçasına etkili bir dil kullandığı, 
okuyucuya ve yazının amacına uygun olarak yazdığı belirlenmiştir. Bu yönüyle üslup alt boyutuna 
yönelik tam puan alan tek öğrenci olmuştur. Tablo 3’te görüldüğü üzere öğrencilerin 4’ü (57,1) 
ortalama durumda kabul edilmiştir. Bu öğrencilerin üslubunun samimi görünmesine rağmen tam 
olarak konuya hakim olmadığı ve güzel ya da içten bir metin yazmalarına karşın ikna edici 
olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların 2 tanesi ise (%28,5) üslup alt boyutuna yönelik en düşük 
puanı almıştır. Bu öğrencilerin metinlerinde konuya ve içeriğe kayıtsız kaldığı, ayrıca metinleri 
amaçtan ve okuyucuyla bağ kurmaktan uzak bir nitelikte yazdığı belirlenmiştir. Öğrenci 
metinlerine ilişkin bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

Batu: …O savaş gemileri hala Çanakkale’de diptedir denizin kumunu kazsan mermileri 
bulabilirsiniz onlar bizden 3 milyon filan çoktu yabancı askerler Ama biz imkansızı başardık…  

Ela: …Buçok Büyükbi pilan çünkü onlar bizim yani Türkiyemizi elegeçirmekis tediler amabiz 
vermedik çünkü onlar bizim Türkiyemizi çok kötü kullanıcak lardı… 

Damla: Seyit On başı çok ağır mermi taşıdı mermi çok ağırdı ki azı burnu kanadı çünkü 
okadar ağırdıki azı burnu kaadı… 

3.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın dördüncü alt problemi olan ‘’İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte 
olan öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Kelime Seçimi’’ alt boyutuna 
göre durumları nedir?’’ sorusuna cevap vermek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
öğrencilerin yazdığı bilgilendirici metinler alan uzmanları tarafından 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modelinin ‘’Kelime Seçimi’’ alt boyutuna göre değerlendirilmiş ve puanlanmıştır. 
Tablo 4’te ilgili puanlamalara yer verilmiştir. 
Tablo4.  
İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Kelime Seçimi Alt Boyutuna İlişkin Puanları 

Öğrenci (5) (3) (1) 

Aslı  √  
Can  √  
Damla  √  
Sevgi  √  
Kerem  √   
Batu  √  
Ela  √  
f 1 6  
% 14,2 85,7  
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Tablo 4 incelendiğinde yapılan frekans analizi sonucuna göre 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modelinin kelime seçimi alt boyutuna ilişkin 1 puan alan öğrenci 
bulunmamaktadır. Bu durum öğrencilerin tamamının bu alt boyut özelinde ortalama ve 
ortalamanın üzerinde yer aldığını göstermektedir. Bununla birlikte öğrencilerden yalnız 1 
tanesinin (14,2) 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Kelime Seçimi’’ alt boyutuna 
yönelik tam puan aldığı görülmektedir. Bu öğrencinin metin oluştururken seçtiği kelimelerin 
hedeflenen mesajı tam olarak, ilgi çekici ve doğal bir yolla aktardığı, buna ek olarak etkili ve 
sürükleyici kelimeler tercih ettiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 6’sının ise 
(%85,7) söz konusu olan kelime seçimi alt boyutuna ilişkin ortalama bir durumda oldukları ve 3 
puan aldıkları görülmektedir. Bu öğrencilerin anlatımı tekdüze olarak değerlendirilmiş, buna 
karşın seçilen kelimelerin işlevsel olduğu ve metinin kolayca anlaşılır olduğu sonucuna varılmıştır. 
Aşağıda bazı öğrencilerin yazmış olduğu metinlere ilişkin örneklere yer verilmiştir.  

Can: Çanak kaledeki kurşun yiyen şeyitlerimiz Bizi korumaya çalışan askerler Bizimde onları 
korumamız gerek… ve üçuncuyu ataBildi ve kötüler patladı ve kötü askerler şeyit oldu…  

Kerem: Ağaçlar’ı kesmemeliyiz. Doğamız’ı kaybederiz. Nefesiz ve ölürüz. Doğamız’ı 
koruyalım ve çöp atarak pisletmeyelim… Ve kuşların yuvası bozulur… 

3.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü alt probleminde ‘’İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 
öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Cümle Akıcılığı’’ alt boyutuna göre 
durumları nedir?’’ sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda puanlayıcılar, öğrencilerin 
yazdığı bilgilendirici metinleri 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Cümle Akıcılığı’’ 
alt boyutuna göre değerlendirilmiş ve puanlanmıştır. Tablo 5’te ilgili puanlamalar sunulmuştur. 
Tablo5.  
İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Cümle Akıcılığı Alt Boyutuna İlişkin Puanları 

Öğrenci (5) (3) (1) 

Aslı  √  
Can  √  
Damla  √  
Sevgi   √ 
Kerem   √  
Batu  √  
Ela  √  
f  6 1 
%  85,7 14,2 

Yazmış oldukları bilgilendirici metinler 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin 
‘’Cümle Akıcılığı’’ alt boyutuna göre değerlendirilen öğrencilerden hiçbirinin tam puan alamadığı 
Tablo 5’te görülmektedir. Bununla birlikte araştırmaya dahil olan katılımcıların büyük 
çoğunluğunu oluşturan 6 öğrencinin (%85,7) ortalama bir durumda olduğu tespit edilmiştir. 
Değerlendirmeci alan uzmanlarına göre, 3 puan ile ortalama durumda olduğu saptanan 
öğrencilerin yazdığı metinler durağan bir ahenge sahip olmasıyla birlikte daha hoş ya da düzenli 
bir şekilde aktarılabilir durumdadır. Katılımcı öğrencilerin 1 tanesi ise (14,2) ortalamanın altında 
olarak değerlendirilmiştir. Bu öğrencinin yazmış olduğu metnin anlaşılması için çok çaba sarf 
etmeyi gerektirdiği belirlenmiştir. Öğrencilerden toplanan yazı ürünlerine ilişkin bazı örnekler şu 
şekildedir:  

Aslı: Orman her hayvanın evidir canlılık verir hayata. Toprak kaymasını önlerler insanları 
mutlu ederler arılar, kuşlar, tavşanlar. Orman’lar ağaç’lar onların evidir… 



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
175 

 

Sevgi: …çükü para kazanmak için açlar dedik bizim faydalarımız saymakla bitmez dedi adam 
neymiş bakalım demiş… 

3.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın altıncı alt problemi olan ‘’İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte olan 
öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’İmla’’ alt boyutuna göre 
durumları nedir?’’ sorusuna cevap vermek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin 
yazdığı bilgilendirici metinler alan uzmanları tarafından 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Modelinin ‘’İmla’’ alt boyutuna göre değerlendirilmiş ve puanlanmıştır. Tablo 6’da ilgili 
puanlamalara yer verilmiştir. 
Tablo6.  
İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin İmla Alt Boyutuna İlişkin Puanları 

Öğrenci (5)  (3) (1)  

Aslı  √  
Can   √ 
Damla   √ 
Sevgi   √ 
Kerem    √ 
Batu  √  
Ela   √ 
f  2 5 
%  28,5 71,4 

Yapılan frekans analizi sonucuna göre 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin imla 
alt boyutuna ilişkin 5 tam puan alan öğrenci bulunmamaktadır. Bu durum öğrencilerin 
tamamının bu alt boyut özelinde ortalama ve ortalamanın altında yer aldığını göstermektedir. 
Bununla birlikte Tablo 6 incelendiğinde 2 öğrencinin 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Modelinin imla alt boyutuna yönelik 3 puan aldığı görülmektedir. Başka bir deyişle imla alt 
boyutu bağlamında ortalama duruma sahip öğrenciler çalışma grubunun %28,5’ini 
oluşturmaktadır. Puanlayıcı alan uzmanları tarafından, bu öğrencilerin standart imla kurallarını 
tam olmasa da bildiği, imlayı bazen güzel kullanmış oldukları ancak bazen de hataların okumayı 
zorlaştırdığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 5’inin (%71,4) söz konusu olan imla 
alt boyutuna ilişkin ortalamanın altında bir durumda oldukları ve 1 puan aldıkları görülmektedir. 
Bu öğrencilerin metinlerinde kelimelerin yazımı, noktalama işaretleri, büyük harf kullanımı, 
dilbilgisi ve paragraf başı kullanımlarında sürekli yapılan hataların okuyucuyu rahatsız ettiği ve 
okumayı güçleştirdiği saptanmıştır. Aşağıda öğrencilerin metinlerinde imla kurallarının doğru ve 
yanlış kullanıldığı örneklere yer verilmiştir. 

Batu: Çanakkale deki askerler ölceni bile bile savaşa gittiler… Bir tane kurşun Atatürk’ün 
göğsüne geldi ölmedi çünkü kurşun saatine geldi…  

Ela: birgün canakkale de bircocuk asker ölmüş… azın dan kan larakmış ve türkiyemizi 
kurtarmışız çanakkalegeçil mez. 

3.7. Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın yedinci alt problemi olan ‘’İlkokul 2. sınıfta öğrenim görmekte 
olan öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin ‘’Sunum’’ alt boyutuna göre 
durumları nedir?’’ sorusuna cevap vermek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin 
yazdığı bilgilendirici metinler alan uzmanları tarafından 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Modelinin ‘’Sunum’’ alt boyutuna göre değerlendirilmiş ve puanlanmıştır. Tablo 7’de ilgili 
puanlamalara yer verilmiştir. 
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Tablo7.  
İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Sunum Alt Boyutuna İlişkin Puanları 

Öğrenci (5) (3) (1)  

Aslı  √  
Can  √  
Damla  √  
Sevgi  √  
Kerem   √  
Batu  √  
Ela  √  
f  7  
%  100  

Tablo 7 incelendiğinde yapılan frekans analizi sonucuna göre 6+1 Analitik Yazma ve 
Değerlendirme Modelinin sunum alt boyutuna ilişkin 5 ya da 1 puan alan öğrenci 
bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan tüm öğrencilerin 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Modelinin sunum alt boyutuna yönelik 3 puan aldığı görülmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin 
tamamının sunum alt boyutu kapsamında ortalama bir duruma sahip olduğu söylenebilir. 
Öğrencilerin yazdığı metinlerin tamamında, verilmek istenen mesajın metnin bu haliyle de 
anlaşılabilir olduğu belirlenmiştir. Alan uzmanları değerlendirmelerinde, öğrencilerin yazmış 
olduğu metinlerin şu kriterleri sağladığını belirtmişlerdir: 

• Her ne kadar harflerin şekli ve boyutları farklı, bazıları eğik bazıları düz yazılmış, boşluklar 
orantısız verilmiş olsa da el yazısı okunabilir. 

• Bazı yerlerde harflerin ölçüleri orantılı olarak kullanılmış, bazı yerlerde ise küçülmüş ve 
karışmış. Bu durum metin boyunca devam etmiyor.  

• Kenar boşlukları verilirken bazı yerler çok taşmış. Daha farklı boşluk kullanımı metnin 
daha kolay anlaşılır olmasını sağlamasına rağmen yine de boşlukların kullanımında bir 
uyumsuzluk var. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmada, öğrencilerin bilgilendirici metin yazma becerisine yönelik ortaya koyduğu 
ürünler; fikirler, organizasyon, üslup, kelime seçimi, cümle akıcılığı, imla ve sunum olmak üzere 
7 alt boyutta incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme 
Ölçeğinin fikirler alt boyutunda öğrencilerin %57,1’i ortalama olarak değerlendirilen 3 puanı 
alırken %28,5’i en yüksek puan olan 5 puanı almıştır. Bununla birlikte öğrencilerin %14,2’si 
fikirler alt boyutundan en düşük puanı (1) almıştır. Bu veriler öğrencilerin büyük çoğunluğunun 
fikirler alt boyutu özelinde ortalama ve ortalama üstü durumda olduğunu göstermektedir. 
Organizasyon alt boyutu bağlamında ise öğrencilerin %85,7’si 3 puan, %14,2’si 1 puan alırken 
hiçbir öğrencinin 5 tam puan alamadığı görülmektedir. Bu durum öğrencilerin, yazıya güzel bir 
giriş yaparak okuyucuyu yazıya çekme, tatmin edici bir sonuç bölümüyle sonuca ulaştırarak yazıyı 
bitirme; mantıklı ve etkileyici bir sıralama ile yazma ve detayları uygun yerlere yerleştirme; ana 
fikri tam anlamıyla yansıtan orijinal bir başlık kullanma gibi konularda çok iyi olmadıklarını 
göstermektedir. Elde edilen verilerin incelendiği bir diğer alt boyut ise üsluptur. Üslup alt 
boyutunda öğrencilerin %57,1’i 3 puan, %28,5’i 1 puan ve %14,2’si 5 tam puan almıştır. Buradan 
hareketle öğrencilerin çok küçük bir kısmının üslup alt boyutu için 5 tam puan alabildiği ve büyük 
çoğunluğun bu alt boyutta gerekli yetkinliğe sahip olmadığı söylenebilir. Kelime seçimi alt boyutu 
için ise öğrencilerin %85,7’sinin 3 puan ve %14,2’sinin 5 tam puan aldığı tespit edilmiştir. Bu alt 
boyutta 1 puan alan öğrenci bulunmaması öğrencilerin istenen yetkinliğe yakın olduklarını 
düşündürmektedir. Buna karşın yalnız 1 öğrenci tam yetkinliğe sahip olarak değerlendirilmiş, geri 
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kalanlar 3 puan ile ortalama olarak puanlanmıştır. Cümle akıcılığı alt boyutunda 
öğrencilerin %85,7’si 3 puan alırken %14,2’si 1 puan almış ve 5 tam puan alan hiç kimse 
olmamıştır. Dolayısıyla, yapılacak çalışmalar ile öğrencilerin; cümleler ve düşünceler arasında 
yaratıcı ve yerinde bağlar kurma, yazıyı bir uyum içerisinde yazma ve anlamın yanı sıra kelimeleri 
uygun yerlerde kullanma, çeşitli uzunluk ve yapılarda cümle kurma gibi alanlardaki becerilerinin 
geliştirilmesine ağırlık verilmesi gerektiği söylenebilir. İmla alt boyutundan 5 tam puan alan 
öğrenci olmamış ve öğrencilerin %28,5’i 3 puan almıştır. Geri kalan öğrenciler, yani 
katılımcıların %71,4’ü imla alt boyutundan 1 puan almıştır. Bu durum öğrencilerin imlaya yönelik 
ciddi eksikleri olduğunun bir göstergesidir. Öğrencilerin kelime yazımı, noktalama işaretlerinin 
kullanımı, büyük harf kullanımı gibi imla kuralları konusunda yetkinlik düzeylerinin artırılması 
gerekmektedir. Sunum alt boyutu için ise tüm öğrenciler (%100) 3 puan ile değerlendirilmiştir. 
Sever ve Memiş (2013) tarafından dördüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmada 
araştırmaya katılan öğrencilerin, yazım ve noktalama alanında belirlenen kriterlere göre çok fazla 
hata yaptıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte anında dönüt verilerek düzeltilmeyen hataların 
sonraki sınıflara da taşındığı belirtilmiştir. Bu çalışmada elde edilen imla alt boyutuna ilişkin 
öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun en düşük puanı alarak yetersiz olarak değerlendirilmesi 
Sever ve Memiş (2013)’in gerçekleştirdiği çalışma ile paralellik göstermekte ve öğrencilerin bu 
husustaki hatalarının giderilmesine yönelik girişimlerde bulunulmadığı takdirde hatalarının 
devam edeceğini göstermektedir. Benzer şekilde, Susar Kırmızı (2011) tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada da öğrencilerin yazılı ürünlerinin akıcılıktan uzak ve metnin ana fikrini etkili bir şekilde 
aktarma konusunda yetersiz olduğu belirtilmiştir. Tavşanlı (2017) ise yaptığı çalışmada 
öğrencilerin yazılı anlatım başarılarının öğretmenler tarafından düşük bulunduğunu saptamıştır. 
Özbay (1995), ilkokul, ortaokul ve liseleri içeren çalışmasında öğrencilerin yazılı anlatım 
becerisinin düşük olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmada çeşitli alt boyutlar bağlamında 
incelenen yazma ürünleri neticesinde ulaşılan, öğrencilerin yazarlıkta tam yetkinliğe sahip 
olmadığı sonucuna benzer şekilde Özbay (1995) da öğrencilerin genel başarı oranının düşük 
olduğunu belirtmiştir. Özellikle öğrencilerin noktalama işareti kullanamama, imla kurallarına 
uymama, maksada uygun kelime seçememe, mantıkça doğru ve dil kurallarına uygun cümleler 
kuramama gibi eksiklerinin altının çizilmiş olması bu çalışmada da göze çarpan bulgularla 
örtüşmektedir. Temel & Katrancı (2019)’da yapmış oldukları çalışma ile öğrencilerin bilgilendirici 
metin yazma becerilerinin düşük olduğunu ortaya koymuştur.  

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: 

• Öğrencilerin özellikle imla alt boyutunda göze çarpar bir eksikleri olduğu görülmüştür. 
Bu eksikliklerin giderilmesine yönelik müdahale programları tasarlanmalıdır.  

• Türkçe derslerinde yazmaya yönelik daha çok etkinlik yapılmalı ve öğrenciler bu süreçte 
yalnız bırakılmamalı, yönlendirmeler ile iyi yazarlar olmayı öğrenmeleri sağlanmalıdır.  

• Yazmanın duyuşsal yönüne ilişkin de araştırmalar yapılarak yazma becerisi üzerindeki 
etkisi incelenebilir. 

• İlkokulun diğer sınıf düzeylerine ve ortaokul-lise düzeylerine yönelik araştırmalar da 
yapılarak daha genel sonuçlara ulaşılabilir. 
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Örnek Çocuk Dergilerinin Çocuğa Görelik İlkeleri Kapsamında İncelenmesi 

Doç. Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,  bilge.ayranci@adu.edu.tr 
Zeliha AYDIN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, zelihaaaydinn98@gmail.com 

Özet: Çocukların gelişimsel özellikleri göz önüne alınarak hazırlanan çocuk dergileri, çocuğun 
düşünce ve hayal dünyasını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuk dergileri, çocukların dünyasını 
desteklemek için çıkarılan hem yazılı hem de görsel süreli yayınlardır. Çocuk dergilerinin dönemin getirdiği 
ilgi ve ihtiyaçları da karşılaması beklenir. Çocuk edebiyatının kurulduğu temel çocuğa görelik ilkesidir. 
Eserlerin bu ilkeye dayalı olarak oluşturulması gerekmektedir. Bu dergilerin uygunluğunu tespit etmek 
amacı doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada 2022 yılının Mart ayında çıkan dört dergi ele 
alınmıştır. Bu dergiler şunlardır: Parimpar, Mavi Kırlangıç, Bilge Çocuk, Araştırmacı Çocuk. Bu dört dergi 
çocuğa görelik ilkesi kapsamında incelenmiştir.  

Araştırmada doküman incelemesi ile adı geçen dört dergi incelenmiştir. Eş zamanlı olarak çıkan bu 
yayınlar karşılaştırılarak veri elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları iki başlık altında toplanmıştır: Derginin 
tasarımı ve içeriği. Dergilerin tasarım özelliklerine bakıldığında çoğunlukla yaşa uygun olduğu tespit 
edilmiştir. Fakat kâğıt ve renk seçiminde çocukların okuma rahatlığını düşünülmemiştir. Mavi kırlangıç 
dergisinin diğer dergilerin sayfa sayısından daha az sayfa sayısına sahip olduğu görülmektedir. Dergilerin 
içerik özelliğinin çocuğa görelik ilkesine uygun olduğu tespit edilmiştir. Dergilerdeki konu dağılımı birbirine 
benzerdir. En çok kullanılan temalar bilim, sanat, gezi ve bunları biliyor musunuz bölümleridir. Tüm 
dergilerde çeşitli etkinliklere yer verilmiştir. Genel itibariyle bakıldığında incelenen çocuk dergileri çocuğa 
görelik ilkelerine uymaktadır. 

Anahtar kelimeler: Çocuk dergisi, Çocuğa görelik ilkesi, Çocuk edebiyatı. 

Examination of Sample Children Magazines within the Scope of Child Relativity 
Principles 

Abstract: Children's magazines, which are prepared considering the developmental characteristics 
of children, aim to develop the child's world of thought and imagination. Children magazines are both 
written and visual periodicals issued to support the world of children. Children's magazines are expected 
to meet the interests and needs of the period. The basis of children's literature is the principle of relativity 
to the child. Works should be created based on this principle. This study was conducted in order to 
determine the suitability of these journals. In the study, four journals published in March 2022 were 
examined. These magazines are: Parimpar, Mavi Kırlangıç, Bilge Çocuk, Araştırmacı Çocuk. These four 
magazines were examined within the scope of the principle of childproofing. In the research, four 
magazines mentioned by document review were examined. These simultaneous publications were 
compared and examined. The findings of the research are grouped under two headings: The design and 
content of the magazine. Considering the design features of the magazines, it was determined that they 
were mostly age-appropriate. However, the reading comfort of children was not considered in the 
selection of paper and color. It is seen that the Mavi Kırlangıç Magazine has fewer pages than other 
magazines. It has been determined that the content feature of the magazines is suitable for the principle 
of being suitable for children. The distribution of topics in the magazines is similar to each other. The most 
used themes are science, art, travel and do you know. Various events were featured in all magazines. In 
general, the examined children's magazines comply with the principles of appropriateness for the child.  

Keywords: Children's magazine, The principle of relativity to the child, Children's literature. 
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1. Giriş 

Çocuk dergileri, çocukların ilk karşılaştıkları türlerden biridir çeşitli edebi türleri bir arada 
gördükleri edebi yayınlardır. Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulan dergiler, 
bu dönemsel özellikleri geliştirmek amacıyla ilgi ve ihtiyaçlara yönelik bilgilerin, eğlenme 
ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli etkinliklerin, sanatsal zevk verecek metinlerin yer aldığı süreli 
yayınlardır.  

Geçgel ve Güleç Çakmak çocuklara yönelik eserler 16. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. 16. 
yüzyıla kadar çocukların edebiyat gereksinimleri göz ardı edilmiştir. Yetişkinler için yazılmış 
kitaplar ya da halk edebiyatının bazı ürünleriyle bu eksik kapılmaya çalışılmıştır. 17. yüzyılda 
çocuk edebiyatıyla ilgili gelişmeler yaşanmaktadır. Çocukların dünyasına ait kitaplar olması 
gerektiği düşünülmüş, onların yaşlarına uygun yayınlar yayımlanmaya başlamaktadır. 17. yüzyıl; 
çocuk edebiyatının ilklerinin oluştuğu dönem olarak görülmektedir. La Fontaine’in fablları ve 
Charles Perrault’nun yayımladığı Çizmeli Kedi, Kül Kedisi, Kırmızı Başlıklı Kız gibi çocuk masalları 
bu edebiyatının ilklerinden olduğu görülmektedir. 

Türk edebiyatında da durum farklı değildir. Direkt çocuklara yönelik eserler oluşturulmasa 
da çocukların okumayı tercih ettiği veya çocuklara öğüt vermek amacıyla yazılan eserler vardır. 
Bunlara örnek olarak şu eserler söylenebilir: Kutadgu Bilig, Nabi’nin Hayriye eseri, Sünbülzade 
Vehbi’nin Lütfiyye eseri. Sıralanmakta olan bu eserler öğüt verme özelliği taşımaktadır. 
Sarıyüce’ye (2010) göre çocuk edebiyatı Kayserili Doktor Rüştü “Nuhbet’ül Eftal” eseriyle 
oluşamaya başlayan hazırlık dönemi ile başlamaktadır. Bu kitap alfabe kitabı niteliğindedir. 
Şinasi’nin çevirdiği fablların bulunduğu Tercüme-i Manzume eseri ve yine Şinasi’nin oluşturduğu 
fablları içeren Müntahabatı Eş’ar eserleriyle çocukların seviyesine yönelik eserler oluşturulmaya 
devam edilmektedir. Süreli yayınlar da bu dönemde etkisini göstermeye başlamıştır. İlk çocuk 
gazetesi ve dergisi hayata geçirilmektedir. Çocuk dergileri gelişimsel özelliklerini desteklemek 
amacıyla çıkmaktadır. Yaşları ile ilgileri doğrultusunda içerik hazırlanmaktadır. Aynı zamanda 
çocuk dergileri, topluma ait kazandırılmak çocuklara aktarılmak istenen değerleri, gelişim 
özellikleri dikkate alınarak çocuk dünyasına sunmaktadır. Dünyadaki ilk çocuk dergisi 1722 
yılında Leipzig’de yayımlanan “Leipziger Wochenblatt für Kinder”dır. 1869’da yayınlanan 
Mümeyyiz Türk edebiyatında yayımlanan ilk çocuk gazetesidir. 

 Çocuk dergileri çocukların gelişimine uygun olmalıdır. Çocuk edebiyatı literatürü 
incelenerek aşağıdaki kriterler ortaya konulmuştur. Ortaya konulan kriterler iki tabloda 
görülmektedir. İlk tablo “Dergide Bulunması Gereken Biçimsel Özellikler”, ikinci tablo ise 
“Dergide Bulunması Gereken İçerik Özellikleri” dir.  

Tablo 1 

Dergide Bulunması Gereken Biçimsel Özellikler 

Kapak 
Kâğıt 
Sayfa düzeni 
Punto ve yazı biçimi 
Ciltleme 
Boyut 
Sayfa sayısı 

Tablo 2 

Dergide Bulunması Gereken İçerik Özellikleri 

Konu 
Tema 
Üslup ve dil 
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Dergilerin Genel Tanıtımı 

2022 Mart ayında çıkarılan dört çocuk dergisi incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda dergilerle 

ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 3 

 Mavi Kırlangıç Bilge Çocuk Parimpar Araştırmacı Çocuk 

İncelenen sayı 265 67 11 46 
Yaş aralığı 6-10 7-12 7-12 7 ve üzeri 
Yayınlanma aralığı Aylık Aylık Dönemlik 2 aylık 
Hediye veya ek Var Var Var Var 

Dergilerin kapaklar resimlerine aşağıda yer verilmiştir. 

    

 

   

Şekil 1. İncelenecek Dergilerin Kapak Resimleri 
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2. Yöntem 

 “Araştırmacı Çocuk”, “Parimpar”, “Bilge Çocuk”, “Mavi Kırlangıç” dergileri yukarıda 
belirtilen kriterler ışığında incelenmiş doküman taraması yapılmıştır. “Doküman incelemesi, 
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
kapsamaktadır” (Şimşek & Yıldırım, 2018: 189) Elde edilen verilerin değerlendirmesinde, nitel 
araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, veri analiz yöntemidir. 
Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel’e (2013) göre içerik analizi: “Bir mesajın 
belli özelliklerinin objektif ve sistematik bir şekilde tanınmasına yönelik çıkarımların yapıldığı bir 
tekniktir.” 

Bu çalışmada şu soruların cevabı aranmaktadır:  

1. İncelenen dergiler, hedef kitleye yönelik belirlenen içerik özelliklerine uygun mu?  

2. İncelenen dergiler, hedef kitleye yönelik belirlenen biçimsel özelliklere uygun mu? 

3. Bulgular 

Derginin Biçimsel Özellikleri 

Tablo 4 

 Mavi Kırlangıç Bilge Çocuk Parimpar Araştırmacı Çocuk 

Derginin ebatı 21x27 21x 29.5 21x29.5 20x26 
Kağıt türü Kuşe Kuşe Kuşe Kuşe 
Cilt türü Tel dikiş Tel dikiş Tel dikiş Tel dikiş 
Punto  14 14 14 14 
Sayfa sayısı 32 72 48 52 

Aytaş ve Yalçın’a (2016) göre kuşe kâğıt, ışığı yansıttığı için çocuklar için sağlıklı olduğu 
düşünülmemektedir. Çocuk dergilerinin kâğıdı mat ve birinci hamur olması tavsiye edilir. 
İncelenen dergilerin tümü parlak kuşe kâğıdından oluşmaktadır. Kapak kalınlığının iyi 
ayarlanması, çabuk yıpranmaması gerekmektedir. Derginin kolayca zarar görmemesi, 
sayfalarının yırtılmaması için Dergi kapağında kalın kuşe kâğıt kullanılmıştır. Kalın olması 
dayanıklılığı arttırmaktadır. Bütün dergilerin kapağında kuşe kâğıdından yapılmasının sebebi 
dayanıklılığı arttırdığı içindir. 

İncelemiş olduğumuz dergilerin büyüklükleri birbirine yakındır. Sözü edilen dergiler 
çocuğun taşıyabileceği büyüklüktedir. Taşınırlığını da arttırmak için kalın olmaması 
gerekmektedir. Ağırlığının az olması da yine taşınırlığını arttırmaktadır. Dergilerde 14 punto 
kullanılmaktadır. Bu punto büyüklüğünün çocuklar için uygun olduğu tespit edilmiştir.  

Her dergi farklı sayfa sayıları içermektedir. Mavi Kırlangıç dergisi diğer dergilere göre çok 
daha az sayfa sayısına sahiptir. 

Derginin Sayfa Düzeni 

Paragraf uzunlukları, sütun sayısı, zemin ve yazı rengi uyumu, yazıların okunabilirliği 
başlıkları ele alınarak inceleme yapılmıştır.  

Tablo 5 

 Mavi Kırlangıç Bilge Çocuk Parimpar Araştırmacı Çocuk 

Paragraf Kısa Kısa Kısa Kısa 
Sütun sayısı 1-2 sütun 1-2 sütun 1 sütun 1-2 sütun 
Zemin-yazı rengi uyumu Uygun Uygun Uygun Uygun 
Yazılar okunabilir mi? Evet Evet Evet Evet 
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Dergilerin sayfa düzeni incelenerek oluşturulan bilgiler tablo 5’te verilmiştir. Okunabilirlik 
açısından tüm dergilerde paragraflar kısa tutulmuştur. Sütun sayısı ise istenilen aralıktadır. 
Çocuğa görelik ilkeleri kapsamında sütun sayılar 1 veya 2 sütun olmalıdır. 3 sütun bulunması 
okumayı zorlaştırmaktadır. Zemin- yazı uyumuna geldiğimizde açık zemin üzerine koyu yazılar 
tercih edilmektedir. Aşağıda verilen resimlerde görülmektedir.  

İncelenen dergilerin iç sayfalarından örneklere yer verilmiştir. 

          

Şekil 2. Parimpar dergisi                       Şekil 3. Araştırmacı Çocuk dergisi 

        

Şekil 4. Bilge Çocuk dergisi                           Şekil 5. Mavi Kırlangıç dergisi 
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İçerik Özellikleri 

Tüm dergilerde en çok kullanılan metin türü bilgilendirici metin olmuştur. Dergilerde şiir 
türüne hiç rastlanılmamıştır. Dergilerde metin dışında etkinliklere de yer verilmiş, yönergeler 
sunularak etkinliğin işlenişini anlatmıştır. Parimpar dergisi diğer dergilerden farklı olarak tarihi 
karakterler ve yerler üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

Metinlerde noktalama ve imlaya dikkat edilmiş, bu konularda yanlış yapılmamıştır. Çocuğa 
görelik ilkesi düşünüldüğünde derginin üslubu seviyeye uygun olduğu düşünülmektedir. 
Cümleler genel olarak kurallıdır. Devrik cümleler okumayı ve anlaşılırlığı zorlayacağından kurallı 
cümle kullanılması bu yaş grubunda çocuklar için uygun olduğu düşünülmektedir. Bütün bu 
etmenler çocuğa dil bilincini ve sevgisini kazandırmayı amaçlanmaktadır. Dergide birçok metin 
türüne yer verilmiş bu metin türleri de kullanılan türün üslubuna uygun olarak yazılmıştır. 
Dergilerde dilin farklı türdeki anlatımlarından da yararlanıldığı söylenebilir. Çizgi romanlarda ise 
metinlerdeki yazım kuralları yer yer ihmal edilmiştir. 

Dergilerde verilen terimlerin anlamlarına sayfanın altında yer verilmiştir. Araştırmacı Çocuk 
dergisinde “Jeomühendislik: İklim üzerine çalışan mühendislik dalı.” olarak geçmektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada doküman incelemesi ile adı geçen dört dergi incelenmiştir. Eş zamanlı olarak 
çıkan bu yayınlar karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırmanın bulguları iki başlık altında 
toplanmıştır: Derginin tasarımı ve içeriği. Dergilerin tasarım özelliklerine bakıldığında çoğunlukla 
yaşa uygun olduğu tespit edilmiştir. Fakat kâğıt ve renk seçiminde çocukların okuma rahatlığını 
düşünülmemiştir. Mavi kırlangıç dergisinin diğer dergilerin sayfa sayısından daha az sayfa 
sayısına sahip olduğu görülmektedir. Dergilerin içerik özelliğinin çocuğa görelik ilkesine uygun 
olduğu tespit edilmiştir. Dergilerdeki konu dağılımı birbirine benzerdir. En çok kullanılan temalar 
bilim, sanat, gezi ve bunları biliyor musunuz bölümleridir. Tüm dergilerde çeşitli etkinliklere yer 
verilmiştir. Genel itibariyle bakıldığında incelenen çocuk dergileri çocuğa görelik ilkelerine 
uymaktadır. 

İncelenen dergilerin iç ve dış yapısı hedef kitlenin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak 
oluşturulduğu görülmektedir. Mavi Kırlangıç dergisi dışında diğer dergilerde önemli gün ve 
haftalara yer verilmemiştir. Tüm dergilerde sayfalar kuşe kağıt kullanılmıştır. Dergi kapağında; 
uygun yaş aralığı yalnızca Araştırmacı Çocuk dergisinde verilmektedir. 

Dergi içindeki her bölüm içindekiler kısmında yer vermeli ve etkinliklerdeki soruların 
cevaplarının mutlaka derginin bir bölümünde bulunması gerekir. Cevap anahtarı bölümü yalnızca 
Bilge Çocuk dergisinde bulunmaktadır.  

Aynı zamanda yazıların tür bakımından yoğunluğuna da dikkat edilmeli karmaşık bir görüntü 
oluşturulmamalıdır. Ek olarak dergilerde bulunan metin türlerinin aynı kalmaması, farklı metin 
türlerinin kullanılması, dergilerde bulunmayan şiire yer verilmesi, film, kitap ve etkinlik 
önerilerinin yer alması önerilmektedir. 
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Ömer Seyfettin Hikâyelerindeki Kahramanların Kişilik Özellikleri 
Adil ACEMOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi, adilacemoglu@gmail.com 
Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, nevin.akkaya@deu.edu.tr 

Özet: Ömer Seyfettin'in on sekiz yıllık yazarlık hayatını dokuz yıllık iki döneme ayırabiliriz. Birinci 
dönem, ilk hikayesi olan Tenezzüh'ün yayınladığı 1902'den Yeni Lisan makalesinin yayınlandığı 1911'e 
kadar süren ve yazarın hazırlık süreci diyebileceğimiz dönemdir. İkinci dönemi ise Yeni Lisan makalesi 
sonrasında Millî Edebiyat akımı ve Türkçülük fikri ile hikâyeler verdiği dönemdir. Bu dönem 11 Nisan 
1911'de Genç Kalemler dergisinde, Bahar ve Kelebekler hikayesinin ve Yeni Lisan makalesinin 
yayınlanmasıyla başlar ve yazarın yaşamını yitirdiği 1920'ye kadar sürer. Her iki dönem dokuz yıl sürmekle 
birlikte eserlerin sayısı, yoğunluğu ve kahramanların özellikleri bakımından oldukça farklıdır. Ömer 
Seyfettin ve hikâyelerinde yer alan kahramanlar, çalışmamızın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmanın 
örneklemi ise incelenen elli hikâyedir. Araştırmada Ömer Seyfettin’in hikâye kahramanları belirlenen yirmi 
kişilik özelliğini taşıması bakımından betimsel tarama modeli ile incelenmiştir. Olumlu – istendik kişilik 
özellikleri, Millî Eğitim Bakanlığının 2018’de Türkçe Dersi Öğretim Programında belirlediği on kök değere 
uygun olarak: Adil Olma, Ahlaklı Olma, Cesaret, Cömertlik, Çalışkanlık, Dürüstlük, Fedakârlık, Vatanseverlik, 
Vefakârlık ve Yardımseverlik olarak belirlenmiştir. Olumsuz – istenmeyen kişilik özellikleri ise bu on kök 
değerin karşıtı olarak: Adaletsizlik, Ahlaksızlık, Korkaklık, Cimrilik, Tembellik, İki Yüzlülük, Bencillik, Hainlik, 
Vefasızlık ve Düşmanlık olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Ömer Seyfettin’in kahramanları, 
olumlu/istendik kişilik özelliği ve olumsuz/istenmeyen kişilik özelliği açısından şu dağılımı göstermektedir: 
Kahramanların en çok taşıdığı ilk üç olumlu kişilik özelliği: Vatanseverlik (21 kahraman), Cesaret (18 
kahraman) ve Çalışkanlık (17 kahraman) tır. Kahramanların en çok taşıdığı ilk üç olumsuz kişilik özelliği: 
Bencillik (30 kahraman), Düşmanlık (29 kahraman) ve Hainlik (28 kahraman) tir. 

Anahtar Sözcükler: Ömer Seyfettin, Hikâye, Kahraman, Karakter. 

Personality Traits of the Heroes in the Stories of Ömer Seyfettin 
Abstract: We can divide Ömer Seyfettin's eighteen-year writing life into two nine-year periods. The 

first period is the period that we can call the preparation process of the author, which lasted from 1902, 
when his first story, Tenezzüh, was published, to 1911, when his “Yeni Lisan” article was published. The 
second period is the period in which he gave stories with the idea of National Literature movement and 
Turkism after the Yeni Lisan article. This period begins with the publication of the story “Bahar ve 
Kelebekler” and the Yeni Lisan article in Genç Kalemler magazine on April 11, 1911, and lasts until 1920, 
when the author passed away. Although both periods last for nine years, they are quite different in terms 
of the number of works, their density and the characteristics of the heroes. Ömer Seyfettin and the heroes 
in his stories constitute the universe of our study. The sample of the study is fifty stories examined. In the 
research, the story heroes of Ömer Seyfettin were examined with the descriptive survey model in terms 
of carrying the determined twenty personality traits. Positive – desirable personality traits were 
determined as being Fair, Moral, Courage, Generosity, Diligence, Honesty, Sacrifice, Patriotism, Loyalty 
and Benevolence, in accordance with the ten core values determined by the Ministry of National 
Education in the Turkish Language Curriculum in 2018. Negative – undesirable personality traits are 
determined as opposite of these ten root values: Injustice, Immorality, Cowardice, Stinginess, Laziness, 
Hypocrisy, Selfishness, Betrayal, Disloyalty and Enmity. According to the results obtained, Ömer 
Seyfettin's heroes show the following distribution in terms of positive/desirable personality traits and 
negative/undesirable personality traits: The first three positive personality traits that heroes carry most 
are: Patriotism (21 heroes), Courage (18 heroes), and Diligence (17 heroes). The three most common 
negative personality traits of heroes are: Selfishness (30 heroes), Enmity (29 heroes) and Violence (28 
heroes). 

Keywords: Ömer Seyfettin, Story, Hero, Character   
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1. Giriş 

Ömer Seyfettin, edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden biridir. Türk Edebiyatı’nda Millî 
Hikâye anlayışının başlatıcısı olarak tanınır. Yazarın yaşadığı ve eserlerini ortaya koyduğu dönem 
ise Osmanlı Devleti’nin en buhranlı yıllarıdır. Devletin dağılma sürecine girdiği ve “Hasta Adam”ın 
artık ölüm döşeğinde can çekiştiği zamanlardır. Devletin içinde bulunduğu koşulların zorluğu 
elbette toplumun her ferdinde olduğu gibi yazarların ve sanatçıların da üzerinde derin etkiler 
yaratmıştır. Yaşadığı toplumun aynası kabul edilen ve döneminin şartlarından bağımsız 
düşünülemeyecek yazarların savaş, isyan, göç ve kıtlık gibi zorlu süreçlerde toplum içerisindeki 
rolleri daha fazla önem kazanmaktadır. Ömer Seyfettin’in de milliyetçi ve vatansever bir düşünce 
anlayışını taşıması ve bu görüşü ışığında eserler vermesi yaşadığı dönemin zorlu koşullarından 
doğmuştur. 

Ömer Seyfettin, 11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir ilinin Gönen ilçesinde doğmuştur. Eserleri 
içerisinde çocukluk dönemini ve aile yaşantısını anlattığı birçok hikâyesinin bulunması yazarın 
hayatı hakkında bilgi sahibi olmamızı kolaylaştırmaktadır. Kaşağı isimli hikâyesinde tarif ettiği, 
disiplinli ve sert mizaçlı baba karakteri, babası Binbaşı Ömer Şevki Bey’dir. Yine İlk Namaz, İlk 
Cinayet gibi hikâyelerinde bahsettiği melek yüzlü, müşfik anne karakteri de annesi Fatma 
Hanım’dır. Bazı hikâyelerinde aile evlerinde çalışanlardan (Pervin, Dadaruh, Abil Ana gibi) ve 
köpeği Koton’dan da bahsetmektedir. 

Nâzım Hikmet Polat (2015, s.15-16)’ın belirttiği üzere, Ömer Şevki Bey ile Fatma Hanım’ın 
dört çocuğu olmuştur: Büyük çocukları Güzide, “Kaşağı” adlı hikâyesinde kuşpalazından 
öldüğünü anlattığı Hasan ve küçük yaşta ölen kız kardeşi. Ömer Seyfettin’in çocukluğu “Ant” ve 
“Falaka” isimli hikâyesinde anlattığı gibi Gönen’de geçer. Ailesi 1892’de Ömer Seyfettin’in eğitimi 
için, İstanbul’a taşınmaya karar verir. 1893’te Ömer Seyfettin önce Askerî Baytar Rüştiyesine, 
oradan mezun olduktan sonra da Edirne Askerî İdadisine kaydolur. Askerî okullardaki eğitimini 
başarıyla tamamlayan Ömer Seyfettin, 1907’de Jandarma Alay Mektebine öğretmen olarak 
atanır. Böylece öğretmenlik hayatında, fikir ve edebiyat ortamını daha yakından tanır. “İzmir, 
Ahenk, 11 Temmuz” gibi gazete ve dergilerde yazılar yazmaya başlar. 

1911’de Ziya Gökalp’in teşvikiyle askeriyeden ayrılır. Ziya Gökalp ile birlikte “Genç Kalemler” 
adlı dergiyi çıkarmaya başlarlar. Genç Kalemler dergisinde yazarın, “Bahar ve Kelebekler, Bomba, 
Ant, Aşk Dalgası” gibi hikâyeleri yayımlanır. 1911 yılında arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Genç 
Kalemler dergisinin ilk sayısında Ömer Seyfettin’in imzasız olarak yazdığı “Yeni Lisan” adlı 
başmakale, Millî edebiyatın meydana gelmesinde ilk basamağı teşkil eder. Bu dergi ve makale, 
bu bakımdan edebiyatımızın dönüm noktalarından biridir. Makalede, Türklerde edebiyat 
alanında yeni bir uyanışın gerçekleştiğine dikkat çekilir. Millî edebiyatın meydana gelmesi için 
öncelikle, “Millî bir dilin” var olması gerektiği ifade edilir. “Yeni Lisan” makalesi şöyle başlar: 
“Yavaş yavaş Millî edebiyat uyanmaya başladı. Yani konuştuğumuz saf, sade ve güzel Türkçe ile 
şiirler, edebi parçalar okumak saadetine nail olduk. Her millet kendi lisanında yaşar. Lisan, vatan 
kadar mukaddestir.” (Yardım, 1997, s.23). 

1912’de Ömer Seyfettin, askerlik görevine tekrar çağırılır ve Yunanlılara esir düşer. Esirliği 
süresince de edebiyattan kopmaz. 1913’te serbest kalır. 1914’te de tekrar askerlikten istifa eder. 
1914-1920 yılları arası yazarın edebiyat hayatındaki en verimli yıllarıdır. Kemal (2008)’in belirttiği 
üzere, “Edebiyata şiirle başlayan Ömer Seyfettin, Türk edebiyatında hikâye türünü geliştiren ilk 
yazardır. Dil konusunda da oldukça hassas olan yazar, dilin kendi kanunları ve ihtiyaçları içinde 
gelişebileceği ve ancak dilin tabiatına uygun bir müdahale yoluna gidilebileceği fikrini 
savunmuştur. Döneminin isyanlarını, savaşlarını, siyasi çekişmelerini, fakirliğini hikâyelerinde 
açık bir şekilde yansıtmıştır. Türkçülük hareketinin önemli bir parçası olan Ömer Seyfettin, askerî 
okullarda okumuş olmanın verdiği disiplini eserlerinde de yansıtmıştır.” (s.6). 
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Ömer Seyfettin özellikle “Yeni Lisan” adlı makalesinin yayımlanmasından sonraki 
hikâyelerini sade, anlaşılır bir dille yazdığı için okuyucular tarafından çok tercih edilmiştir. Bu 
derece önemli eserler veren, döneminin yaşayış ve anlayış şeklini eserlerinde yansıtan ve 
hikâyelerinin baskı sayısının yıllar doğrultusunda arttıran yazarın hikâyeleri, çalışmanın temelini 
teşkil etmektedir. Ömer Seyfettin otuz altı yaşında hayata veda etmesine rağmen, çok yazmış ve 
eserleri en çok okunan yazarlar arasında yerini almıştır, bu özelliği bugün de devam etmektedir. 
(Kemal, 2008, s.5-6).  

Polat (2015) çalışmasında, Ömer Seyfettin’in hatıralarında, “Ben her şeyden, en 
ehemmiyetsiz fıkralardan, bir cümleden bir hikâye, koskoca bir roman çıkarabilirim” dediğini 
belirtmektedir. Dolayısıyla da Polat’a göre Ömer Seyfettin; yaşadığı, duyduğu, okuduğu her 
şeyden kolayca bir hikâye çıkarabilmektedir” (s.22). Ömer Seyfettin kaleme almış olduğu 
hikâyelerinin ders kitapları içinde kendisine yer bulması MEB’in tavsiye etmiş olduğu 100 Temel 
Eser içinde yer alan yazarlardan birisi olması, eserlerinin içinde dilimizi usta biçimde kullanması 
ve Türkçenin öğretilmesinde özellikle hikâyelerinin yerinin çok önemli olması sebebi ile yazarın 
bu hikâyeleri çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

2. Kahramanlar ve Kişilik Özellikleri 

Ömer Seyfettin hikâyelerindeki kahramanları, çeşitli özelliklerini göz önünde bulundurarak 
(yaşadıkları dönem, kişilik özellikleri, hikâyede üstlendikleri görev, gerçek hayatta yer alıp 
almamaları, etnik kökenleri vb.) beş farklı gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilki yazarın Yeni Lisan 
makalesi öncesinde yazdığı hikâyelerinde yer alan, günlük hayattan aldığı sıradan karakterlerdir. 
Bu kahramanlar olağanüstü bir özellik göstermeyen, ortalama kişilerdir. Özellikle kadın erkek 
ilişkilerini ele aldığı hikâyelerinde yer alan çiftler bu karakterlere örnek gösterilebilir. Ömer 
Seyfettin’in Millî Edebiyat anlayışına henüz yönelmediği bu dönemdeki karakterleri arasında 
Türk-Müslüman kahramanlar ve çiftler olduğu gibi gayrimüslimler de yer alır. Tenezzüh’deki Juli 
Hala ve Mösyö Lui, Hediye’deki Fransız karı koca çift, Cambazın Aşkı’ndaki Victor ve Rosa, Çirkin 
Bir Hakikat’in sadakatsiz çifti yabancı karakterlere örnek gösterilebilir. Türk çiftler için de Erkek 
Mektubu’ndaki isimsiz kahraman ve histerik eşi, Yaşasın Dolap’taki Ahmet Bey ve Bihter Hanım, 
Elma’daki Süzun ve eşi, Aşk ve Ayak Parmakları’ndaki Hasan Bey ve Âsime Hanım, Gurultu’daki 
Muallim ve ayrıldığı eşi örnek verilebilir. Yazarın bazı hikâyelerinde ise Müslüman bir erkekle 
gayrimüslim bir kadının çift olarak yer aldığı görülür. Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür!’de Efser ve Bidar, 
Pamuk İpliği’nde Behzat Bey ve Matmazel Surpik, Primo Türk Çocuğu’nda Kenan Bey ve Grazia 
ikilisi bu çiftlere örnektir. 

Hikâye kahramanlarından diğer bir grubu ise yazarın Yeni Lisan makalesi sonrasında 
eserlerinde sıklıkla yer verdiği eski kahramanları oluşturur. Bu karakterler Türk tarihinden alınmış, 
yiğit, cesur ve güçlü tiplerdir. Hepsinin ortak özelliği Türk-Müslüman olması ve hikâyede 
olağanüstü bir başarı, zafer ya da fedakârlık göstermesidir. Eski kahramanların çoğunluğunu 
asker, savaşçı tipler oluşturur. Ferman’ın Tosun Bey’i, Kütük’teki Arslan Bey, Teke Tek’teki 
Voyvoda Kasım, Başını Vermeyen Şehit’teki Deli Mehmet gibi. Bu karakterlerin arasında asker 
olmayan ancak cesareti ve fedakarlığı öne çıkan tipleri de sayabiliriz. Pembe İncili Kaftan’ın 
Muhsin Çelebi’si, Diyet’in Ali Usta’sı, Topuz’daki Türk elçi gibi. Ömer Seyfettin’in en çok bilinen 
ve sevilen hikâyelerinin kahramanlarını bu karakterler oluşturur. Bu hikayeler, bilindik Ömer 
Seyfettin tarzının tipik örnekleridir. Ömer Seyfettin bazı hikâyelerinde, ‘Eski Kahramanlar’ olarak 
kurgu karakterlerin yanında gerçek kişileri de kullanmıştır. Tarihten aldığı, kurgusal olmayan bu 
tipler için; Büyücü’de Selahaddin Eyyûbî, Teselli’de İskender Paşa, Kızılelma Neresi?'nde Kanuni 
Sultan Süleyman örnek verilebilir. 

Yazarın üçüncü grup kahramanları ise siyasi cereyanlar ve toplumsal çalkantılar 
çerçevesinde öne çıkardığı olumsuz tiplerdir. Özellikle II. Meşrutiyet sonrasındaki dönemde 
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türeyen ve ‘Hürriyet’ sözünün arkasına saklanan bu karakterler genellikle ülkenin aleyhine 
çalışan iki yüzlü kişilerdir. Ömer Seyfettin, sözde aydın olarak tanımlanabilen bu tiplerin 
birçoğunu Rıza Tevfik Bölükbaşı başta olmak üzere Osmanlıcılık görüşünü temsil eden diğer siyasi 
figürlerden yola çıkarak oluşturmuştur. Şarlatan tipler olarak sunulan karakterler oldukça 
karikatürize edilmiş, yabancı hayranı olmak ve Türklüğe düşmanlıkla suçlanmıştır. İki Mebus’taki 
Feylesof, Ashab-ı Kehfimiz’de Eserullah Nâtık, Gayet Büyük Bir Adam ve Şîmeler hikayesinde yer 
alan ‘Gayet Büyük Bir Adam’ bu tiplere örnektir. Sivrisinek hikâyesinde ilk kez adı geçen ve 
Hürriyete Layık Bir Kahraman, Açık Hava Mektebi, Asilzâdeler, Bilgi Bucağında, Efruz Bey gibi 
hikâyelerde de yer alan Efruz Bey ise bu karakterlerin en önemli örneğidir. Yine Rıza Tevfik 
Bölükbaşı’ndan esinlenilen karakter Ömer Seyfettin’in roman olarak tasarladığı öykü serisinin 
baş kişisidir. Doç. Dr. Ayşe Demir makalesinde Efruz Bey tipi için şu açıklamayı yapar: “Yazar, 
Efruz Bey’le birlikte hem kendisinden önce gelen örneklere benzer şekilde alafranga bir tip 
yaratmış hem de bu tipe siyasi hicve imkân sağlayacak bir boyut eklemiştir. Efruz Bey, bu 
bağlamda parodik bir kahramandır. Ancak onu benzerlerinden ayıran en önemli husus yazarın 
amacında belirginleşir. Ömer Seyfettin, epigrafta Efruz’u, ‘hepimizden bir parça’ olarak tanımlar. 
Bununla kast edilen toplum, topluma hâkim olan bakış açılarıdır. Bu açıdan hikâyenin, mizahı ve 
mizahi kahraman Efruz’u araçsallaştırdığı rahatlıkla söylenebilir. (…) Efruz Bey, sıradan bir yalancı 
değildir. O kendi yalanlarına samimiyetle inanır. Kendine kurduğu hayali dünyadan hiçbir kuşku 
duymadan yaşar. Bu yalanların çerçevesi genişledikçe inandırıcılıktan giderek uzaklaşır. 
Yalanların absürtlüğü komedinin de belirginleşmesini sağlar.” (Demir, 2019, s.402) 

Yazarın hikâyelerinde yer alan bazı karakterlerin ise kendisi olduğu bilinmektedir. Yaşamının 
farklı dönemlerinden kesitler sunduğu hikâyelerinde kahramanın anlatıcı olarak yer aldığı ve 
Ömer Seyfettin’in bizzat kendisinden bahsettiği anlaşılmaktadır. İlk Namaz, İlk cinayet, Ant, 
Falaka, Cimnastiğe Dair-2 gibi hikâyelerinde çocuk ve öğrenci karakter olarak yazar kendisini, 
arka plan olarak da kendi çocukluk dönemini tarif etmiştir. Bu hikâyelerden bazılarında olayların 
yazarın doğduğu Gönen’de geçmesi, kahramanın asker çocuğu olması veya Ömer ismini taşıması 
gibi bilgiler bu fikri desteklemektedir. Yine Sahir’e Karşı, Kaç Yerinden?, Gurultu, İlkbahar 
hikâyelerinde yer alan öğretmen veya yazar kahramanlar da Ömer Seyfettin'dir. Örneğin, ‘Kaç 
Yerinden?’ hikâyesinin anlatıcısı olan karakter, eserlerinde tarihi kahramanlar kullanan bir öykü 
yazarıdır. Sahir’e Karşı hikâyesinde geçen Şair Sahir ise yazarın gerçek hayatta yakın arkadaşı olan 
Celal Sahir Erozan’dır. Yazarın başkişi olduğu hikayelerin büyük kısmı askerlik yaptığı döneme 
dair olanlardır. At, İrtica Haberi, Hürriyet Bayrakları, Piç gibi hikâyelerinde geçen bazı olaylar 
kurgusal olsa da asker olan kahraman yazarın kendisidir. Yazarın askerlik görevini yaptığı 
Balkanlar coğrafyası, şahit olduğu isyanlar, askeri mücadeleler ve toplumsal olaylar da bu 
hikayelerin arka planında yer alır. İrtica Haberi’nde 31 Mart Vakası, Hürriyet Bayrakları’nda 
Balkanlardaki azınlıkların durumu, Piç hikayesinde Trablusgarp Savaşı’ndan bahsedilmiştir. 

Yazarın kahraman olarak kullandığı diğer tip ise Cabi Efendi’yle vücut bulan babacan 
karakterdir. Birden fazla hikâyede yer alan bu karakter günlük hayattan alınmış, olağanüstü bir 
özellik göstermeyen, kalender bir tiptir. Mermer Tezgâh, Makul Bir Dönüş, Dama Taşları, Tütün 
ve Acaba Ne İdi hikayelerinde pratik zekâsı, kitaplardan gelmeyen kendine özgü âlimliği ve arifliği 
ile ön plana çıkmıştır. Cabi Efendi dışında, Bahar ve Kelebekler’deki büyükanne, Dama 
Taşları’ndaki Ali Dânâ Efendi, Mehdi’deki Hoca Efendi ve Hürriyet Gecesi’ndeki ihtiyar adam da 
görmüş geçirmiş hâli, bilgili ve yol gösterici tavırları ile bu tipe örnek verilebilir. Bu karakterlerin 
ortak özelliği karşısındaki hikâye kahramanına verdiği öğüt ve tavsiyeler ile aslında okuyucuya 
ders vermesidir. Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel makalesinde Cabi Efendi karakteri için şu 
bilgileri vermiştir: “Cabi Efendi, bu beş hikâyede birbirinden farklı kimlikte ve farklı konumlar 
içindedir. “Mermer Tezgâh”ta hakikatin kitaplarda değil, hayatın kendisinde olduğuna inanan, 
gözlemleri ve tecrübelerinden başka bir şeye değer vermeyen akıl ve irfan sahibi, yani arif bir 
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kişiliktir. Bu adam “Dama Taşları”nda nasılsa aklını kaybetmiş, tımarhaneye kapatılmıştır. 
Kendisini ziyarete gelen eski arkadaşı Ali Dana Efendiye hücresinde çılgın bir oyun oynar. Ali Dana 
Efendiye ithafen yazılan “Makul Bir Dönüş”te dört yıl sonra akıllanmış ve tımarhaneden taburcu 
edilmiştir. Ancak harp yıllarında çok değişen İstanbul’un pahalılığından dehşete düşerek yeniden 
tımarhaneye dönmek ister. “Tütün”de konağında yıllardan beri sakin bir hayat yaşayan Cabi 
Efendi, ömrü boyunca evinde aşçılık eden ve tütünsüz yaşayamayan Şulever Bacı adlı Arap 
hizmetçiye bir oyun oynar ve ölümüne sebep olur. “Acaba Ne İdi?”de ise harp yıllarında 
ekonomik durumu fevkalâde kötüleşen İstanbul’da fakirleşmiş, evini idare edemez hale gelmiştir. 
Anadolu yakasında bir köşk tutup yiyeceğini kendisi yetiştirmek isterse de yaşadığı bazı 
hadiselerden dolayı vazgeçer.” (Huyugüzel, 2020, s.126) 

2.1. Kahramanların Olumlu – İstendik Kişilik Özellikleri 

2.1.1. Adil Olma 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Yasalarla 
sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, hak ve hukuka uygunluk ve 
hakkı gözetme. Herkese kendine uygun düşeni verme, adalet ve doğruluk.  

Adil Olma özelliğinin öne çıktığı hikâye: İhtiyarlıkta mı, Gençlikte mi? 

Adil Olma özelliğinin öne çıktığı karakter: Acem Şahı 

Acem Şahı karakteri ‘İhtiyarlıkta mı, Gençlikte mi?’ hikâyesinde yer alan bir kahramandır. 
Hikâye boyunca başına çeşitli felaketler gelen ve her şeyini kaybeden Hasan Bey’in sığındığı 
kişidir. Hikâyenin ana kahramanı olan Hasan Bey, çeşitli felaketler sonucu önce tüm mal varlığını, 
sonra da eşini ve iki oğlunu kaybetmiştir. Eşini kaçıran Acem elçisi onu esir tutmaktadır. Hasan 
Bey yazdığı şiirler sayesinde Acem Şahının gözüne girer ve Şahın iltifatına mazhar olur. Şah ona 
hak ettiği değeri vererek adaletini gösterir. Oğulları Turgut ve Korkut ise esir tutulan annelerini 
kurtarmak için elçinin evini basar. Elçi bu iki Türkü iftira ile idam ettirmek ister. Ancak Acem Şahı 
yine adaletli davranır ve olayın aslını öğrenmeden karar vermez. Yaşananları kardeşlerden ve 
annelerinden bizzat dinler. Elçisini çok sevmesine rağmen suçlu olduğuna hükmedince onu idam 
ettirerek adaletini gösterir. 

“Bir gün elçi geldi. İki muhafızın haremde olduğunu haber alınca hiddet ve gazabından 
tahkikat yapmaya bile lüzum görmeyerek doğru saraya koştu. Şaha şikâyet etti. Namusuna 
tecavüz eden iki muhafızla karısının hemen idam olunmaları için yalvardı. Şah gayet bilgiç ve 
fikirli bir zattı. Dedi ki “Muhakemesiz idam olmaz. Buraya onları getirtelim, bu cinayeti niçin 
yaptıklarını soralım. Cevaplarını dinledikten sonra asalım.” (Ömer Seyfettin, 2015, s.267). 

2.1.2. Ahlaklı Olma 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Bir toplum 
içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimlerini ve kurallarını talip etme. Aktöre, 
sağtöre ve bu kurallara uyan kişi. Etik ve manevi değerlere uyma. 

Ahlaklı Olma özelliğinin öne çıktığı hikâye: Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür! 

Ahlaklı Olma özelliğinin öne çıktığı karakter: Ahmet Bidar 

Ahmet Bidar karakteri ‘Tarihi Ezeli Bir Tekerrürdür’ hikâyesinde yer alan bir kahramandır. 
Hikâyenin baş kahramanı, kuzeni olan Ahmet Bidar’ı evinde misafir etmektedir. Kahraman, 
eşinin güzelliğine hayrandır. Herkesin de bu hayranlığına ortak olmasını ister. Ahmet Bidar’ı bir 
gece gizlice eşini çıplakken izlemeye zorlar. Ancak Ahmet Bidar, Efser’e duyduğu saygı sebebi ile 
bunu reddeder. Böyle bir davranışın ahlakdışı olduğunu düşünür. Kuzeninin baskısı ve yalanları 
sonucu bu suçu kabul etse de yaptığından pişman olur. Çıplakken izlenen Efser ise bu durumu 
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fark etmiştir. Ahlaksız eşinden boşanmak için Ahmet Bidar’dan yardım ister. Yaptığı hatanın 
utancıyla bunu kabul eden Ahmet Bidar, Efser’in istediğini yapar. Efser eşinden boşandıktan 
sonra ondan çok daha namuslu ve dürüst olan Ahmet Bidar ile evlenir. 

“Biliyorsunuz ki Bidar bize geldiği zaman bir kız kadar mahcup, bir melek kadar âli, bir köylü 
kadar saf ve mertti. Benim tahayyül ettiğim ahlâkî ve namuskâr gencin zî-hayat bir resmi, bir 
timsaliydi. Onu küçük bir kardeş, onu muhterem bir mabut yavrusu gibi sevmeğe başladım. 
Masumiyeti, doğruluğu, safiyet-i ahlâkıyesi bende derin bir hiss-i perestiş uyandırıyordu.” (Ömer 
Seyfettin, 2015, s.161).  

2.1.3. Cesaret 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Güç veya 
tehlikeli bir işe girişirken sahip olunan güven; yüreklilik, yiğitlik, gözü peklik. Kahramanca 
davranış sergileme, korkusuzluk.  

Cesaret özelliğinin öne çıktığı hikâye: Ferman 

Cesaret özelliğinin öne çıktığı karakter: Tosun Bey 

Tosun Bey karakteri ‘Ferman’ hikâyesinin baş kahramanıdır. Tosun Bey, Osmanlı ordusunda 
bir çavuş beyidir. Yiğitliği, kuvveti ve gözü pekliği ile genç yaşta padişahın gözüne girmiş ve 
orduda yükselmiştir. Sefere çıkmış olan ordunun önünden gitmekte, yoldaki eşkıyalarla tek 
başına mücadele etmektedir. Padişahın kaybolan otağını bile gece karanlığında tek başına 
aramıştır. Ancak cesur olduğu kadar sivri dilli olan Tosun Bey’in söylediği bazı sözler üst düzey 
yetkilileri rahatsız eder. Kendisinin idamı kararlaştırılır ve kendi idam fermanı ile Niş’e yollanır. 
Tosun Bey taşıdığı fermanın kendi idamını emrettiğini yolda fark eder ama geri dönmez. Verilen 
emri yerine getirmek için Niş’e gider. Niş Bey’i kendisini affetse de bunu kabul etmez ve ölmeyi 
tercih eder. 

“O, bütün ordu içinde rakipsiz bir cesaret, kahramanlık ve çabukluk enmûzeci idi. İhtiyar Zal 
Mahmut’tan daha kuvvetli olduğunu herkes biliyordu. On kişiye, yüz kişiye değil, icabında bin 
kişiye karşı koyabilecek bir cesareti vardı. Sonra kuvveti, mahareti, çevikliği… Bütün memlekette 
daha bir eşi yoktu.” (Ömer Seyfettin, 2015, s.500). 

2.1.4. Cömertlik 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Eli açıklık, 
ahilik, semahat ve mürüvvet. İkram, ihsan ve yardım etme alışkanlığında bulunma. Malını ve 
gücünü esirgememe. 

Cömertlik özelliğinin öne çıktığı hikâye: İhtiyarlıkta mı, Gençlikte mi? 

Cömertlik özelliğinin öne çıktığı karakter: Hasan Bey 

Hasan Bey karakteri ‘İhtiyarlıkta mı, Gençlikte mi?’ hikâyesinin baş kahramanıdır. Bir Türk 
otağının lideri olan Hasan Bey zengin ve cömert bir kişidir. Fakirleri gözetir, ihtiyaç sahiplerine 
destek olur. Cömertliğini etrafındakilere her fırsatta yardım ederek gösterir. Hikâyede başına 
birçok felaket gelir. Bu felaketler sonucunda ailesini ve mal varlığını kaybeder. Ancak umudunu 
kaybetmez ve ailesini aramaya devam eder. Hikâyenin sonunda hak yerini bulur ve Hasan Bey 
hem ailesine kavuşur hem de İran tahtının sahibi olur. 

“Her gün ava gider, cirit oynar, talihin kendisine verdiği bu sayılmaz ve hesap edilmez 
zenginlik için Allah’ına şükreder, fakirlere bakar, aman isteyenlerin imdadına yetişir, hâsılı 
iyilikten, büyüklükten, kahramanlıktan başka bir şey yapmazdı.” (Ömer Seyfettin, 2015, s.259). 
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2.1.5. Çalışkanlık 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Gayretli olma, 
çalışmayı sevme ve faal olma. Çaba gösterme, başlanan işte dirayet ve süreklilik gösterme. İşten 
kaçmama, emek verme. 

Çalışkanlık özelliğinin öne çıktığı hikâye: İki Mebus 

Çalışkanlık özelliğinin öne çıktığı karakter: Vedit 

Vedit karakteri ‘İki Mebus’ hikâyesinin baş kahramanıdır. Mebus olan Vedit son derece 
çalışkan, üretken ve çağdaş bir kişidir. Yazdığı makaleler ve çalışkanlığı ile hem Türkiye’de hem 
dünyada şöhret kazanmıştır. Vedit, Perviz isimli bir şair için düzenlenen anma gecesine katılır. 
Burada eski mebuslardan ‘Feylesof’ ile karşılaşır. Bu karşılaşmada ihtiyar feylesofun tembelliği 
karşısında Vedit’in ülkesi için gösterdiği gayret ve çaba öne çıkar. Vedit, onunla sohbet eder 
ancak aklında yapacağı işler ve meclisteki konuşması olduğu için feylesofun yanından erkenden 
ayrılır. 

“Vedit, bütün sınıflarda birinci olmuş, ulûm-ı iktisadiye ve içtimaiyeden birinci olarak 
diploma aldıktan sonra ilk neşrettiği makale-i içtimaiyesi değil Türkiye’de, hatta bütün Avrupa’da 
ve Amerika’da anî bir şöhret kazanmış…” (Ömer Seyfettin, 2015, s.96). 

2.1.6. Dürüstlük 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Sözünde ve 
davranışlarında doğruluktan ayrılmamak. Kurallara uygun ve yanlışsız olma durumu. Doğru olana 
yakışır davranış sergileme, adaletli olma. Çıkarları için yanlış söz ve davranışlara yönelmeme. 

Dürüstlük özelliğinin öne çıktığı hikâye: Piç 

Dürüstlük özelliğinin öne çıktığı karakter: İsimsiz Kahraman-Anlatıcı 

Piç hikâyesinin isimsiz kahramanı dürüst ve vatansever bir askerdir. Trablusgarp işgal 
edilince bir arkadaşı ile birlikte gizlice bölgeye gitmeye çalışır. Ancak yolda arkadaşı hastalanır ve 
bir süre Mısır’da onu beklemesi gerekir. Bu sırada İstanbul’dan tanıdığı Ahmet Nihat’la 
karşılaşarak sohbet eder. Sohbet sırasında Ahmet Nihat’ın iki yüzlü fikirlerine karşı dürüstçe 
cevaplar verir. Onun, Türklüğe hakaret eden tavırlarına ve sözlerine karşı ülkesini savunur. 
Sonunda Ahmet Nihat’a hikâyeye adını veren sözü söyler ve yanından ayrılır. 

“Bingazi’deki muharebeye karışmak için beraber yola çıktığım arkadaş Kahire’de 
hastalanmıştı. Onu beklemeye mecburdum. Hem Türk düşmanlarının, yani Avrupalıların hâkim 
bulunduğu bir yerde zaten yakalanmak için aranan bir Türkü, bir kan kardeşimi yalnız bırakabilir 
miydim?” (Ömer Seyfettin, 2015, s.238). 

2.1.7. Fedakârlık 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Özverili olma, 
özveri gösterme durumu. Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için 
kendi çıkarlarından vazgeçme.  

Fedakârlık özelliğinin öne çıktığı hikâye: Ant 

Fedakârlık özelliğinin öne çıktığı karakter: Mıstık 

Mıstık karakteri ‘Ant’ hikâyesinde yer alan bir kahramandır. Hikâyenin anlatıcısı olan Küçük 
Ömer okulda öğrencilerin birbiriyle ant içtiğini yani kan kardeşi olduklarını görür. Kendisini hep 
koruyacak ve destek olacak biriyle kan kardeşi olmak ister. Komşularının oğlu olan Mıstık’la kan 
kardeşi olur. Mıstık bir gün Ömer’le yürürken karşıdan gelen kuduz bir köpeği görür. Kan 
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kardeşini korumak için kendini feda eder. Ömer’in önüne geçerek köpekle boğuşur ve yaralanır. 
Bir süre sonra ölüm haberi gelir. Bu küçük kahramanın fedakârlığı yazarın hayalinde yaşamaya 
devam etmektedir. 

“Evvela ben biraz kendimi toplayarak, “aman, kaçalım…” dedim, ama gözleri ateş gibi 
parlayan köpek bize yetişmişti. O vakit Mıstık, “sen arkama saklan…” diye haykırdı ve önüme 
geçti. Köpek onun üzerine hücum etti. (…) Andı için ölen, hayatını mahveden kahraman kan 
kardeşimin sıcak dudaklarını parmağımın ucunda duyar, beni kurtarmak için o kendisinden 
büyük, kudurmuş, iri ve kara çoban köpeğiyle pençeleşen aslan ve bahadır hayalini görürüm.” 
(Ömer Seyfettin, 2015, s.225-226). 

2.1.8. Vatanseverlik 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Yurdunu, 
milletini büyük bir tutku ile sevme, bu uğurda her türlü özveriye katlanma durumu. Yurtseverlik. 

Vatanseverlik özelliğinin öne çıktığı hikâye: Primo Türk Çocuğu 

Vatanseverlik özelliğinin öne çıktığı karakter: Primo 

Primo karakteri ‘Primo Türk Çocuğu’ hikâyesinin baş kahramanıdır. Annesi İtalyan, babası 
Türk olan Primo, hikâyenin başında Türklüğünün bilincinde değildir. Ancak Trablusgarp’ın işgal 
haberi sonrası kendini Türk olarak görmeye başlar. Evlerinde çalışan yabancıların ayrılmasını 
isteyerek yerlerine Türkleri aldırır. Yaşadığı şehir Selanik’in işgale uğrayacağını öğrenince Türklük 
düşüncesi ve vatanseverliği de giderek artar. Şehir halkı Selanik’i terk ederken o evinden çıkmaz. 
Gelecek olan düşman askerleri ile savaşmak için hazırlanır. Bir Türk şehrinin savaşmadan teslim 
olmasını kabul etmeyerek vatanı için ölmeyi göze alır. 

“Hayır, hayır, alçaklar, alamayacaksınız. Beş yüz sene evvel bahadır babalarımızın sizi dize 
getirerek zaptettiği bu yerleri alamayacaksınız. Bütün Türkler karşınıza çıkacak, vatanlarının her 
karışını kanlarınızla ıslatacaklar. (…) Artık planını tertip etmişti. Bütün dünya Türklüğünü bilir bir 
Türk’ün, bir Türk çocuğunun vatanından sağ çıkmayacağını, ölümünü ne kadar pahalıya 
satacağını, yurdunun, babasının intikamını bırakmayacağını anlayacaktı.” (Ömer Seyfettin, 2015, 
s.398-412). 

2.1.9. Vefakârlık 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Sevgiyi 
sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı. Dostluk ve muhabbette sebat etme, sevgide süreklilik, bağlılık 
ve sadâkat... Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme. 

Vefakârlık özelliğinin öne çıktığı hikâye: Sivrisinek 

Vefakârlık özelliğinin öne çıktığı karakter: İsimsiz Kahraman-Anlatıcı 

Sivrisinek hikâyesinin baş kahramanı anlatıcıdır. İstanbul’dan kırk gün önce ayrılarak taşrada 
bir köye yerleşmiştir. Hiç kimse ile görüşmemekte, tek başına ruhunu dinlendirmektedir. 
Kendisine gelen mektupları da okumadan yırtar. Ancak eski dostu Efruz’dan gelen bir mektubu 
görünce bunu okur ve ayrıntılı şekilde cevap yazar. Arkadaşına duyduğu sevgi ve vefa duygusu 
sebebi ile onun sorununa yardımcı olmaya çalışır. Mektubunda Efruz’a öğüt ve tavsiyeler verir. 

“Jandarmanın elinden mektubu aldım, baktım… Hakikaten bana… Açtım. Senin imzanı 
görmeseydim, hemen yırtıp atacaktım. Bu köyde bulunduğum kadar bir kelime okumamaya, bir 
harf yazmamaya ahdetmiştim. Ama senin mektubunu, sevgili Efruz, mümkün mü okumayayım?” 
(Ömer Seyfettin, 2015, s.458). 
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2.1.10. Yardımseverlik 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Bir topluluğu 
oluşturan unsurların iş birliği ve yardımlaşma içinde olması. Duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda 
birbirine bağlı olma durumu, tesanüt. Birbirini kollama, destek olma.  

Yardımseverlik özelliğinin öne çıktığı hikâye: Mehdi 

Yardımseverlik özelliğinin öne çıktığı karakter: Hoca Efendi 

Hoca Efendi karakteri ‘Mehdi’ hikâyesinde yer alan bir kahramandır. Bir trende aynı 
kompartımanda yolculuk yapan beş Türk karakterden biridir. Bütün yol boyunca İslam’ın ve 
Türklüğün kurtuluşu için çözüm bulamayan, mehdiden umudunu kesen yolcuları Hoca Efendi 
kendine getirir. Gök yüzünden bir mehdi beklemenin saçma olduğunu, kurutuluşun ancak iş 
birliği, yardımlaşma ve İslam halkalarının bir araya gelmesiyle olacağını söyler. Türklerin önce fen 
ve iktisatta güçlenmesi gerektiğini sonra diğer milletlerin yardımına gideceğini anlatır. 

“Biz Türkler kurtarıcılarımızın elindeki mukaddes ve hidayet şulelerinin aydınlattığı millî bir 
mefkûreye doğru yürüyecek, altında inlediğimiz zincirleri kıracak, diğer Türk olmayan İslâm 
kardeşlerimizin bile imdadına yetişeceğiz.” (Ömer Seyfettin, 2015, s.346). 

2.2. Kahramanların Olumsuz – İstenmeyen Kişilik Özellikleri 

2.2.1. Adaletsizlik 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Adalete 
aykırılık, kanunlara ve yasalara uymama. Haksızlık ve kötülük. Doğruluktan şaşma.  

Adaletsizlik özelliğinin öne çıktığı hikâye: İrtica Haberi 

Adaletsizlik özelliğinin öne çıktığı karakter: İktidar ve yöneticiler 

Hikâyenin kahramanı, Balkanlarda görev yapan bir askerdir. Görev yaptığı kasabaya 
İstanbul’daki gericilerin ayaklandığı haberi gelir. Kahraman bu isyanın adalet ve hukuk 
çerçevesinde çözülmesini umut eder. Ancak bu umutları ve adalet isteği boşunadır. Daha önce 
de Meşrutiyet hükümetine karşı olaylar çıkmış, ancak suçlular hak ettiği cezayı bulamamıştır. Bu 
yüzden kahramanın adalet duygusu zedelenmiştir. Yaşanan adaletsizlikler için İstanbul’daki 
yöneticileri suçlar. 

“Daha hâlâ katiller, müşevvikler tecziye olunmadı. Belki affolunacaklar. Evet, doğrudan 
doğruya, sarahaten, amden Meşrutiyet’e kasteden, payitahtı ayağa kaldıran “Kör Ali”ye 
ilişmeyen, hatta bu haini okşayan adalet eli onların mı canını yakacaktı. Heyhat…” (Ömer 
Seyfettin, 2015, s.195). 

2.2.2. Ahlaksızlık 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Dürüst 
davranmama, kötü huylu olma, terbiyesizlik. Ahlak ve etik kurallarına uymama. Toplum 
tarafından belirlenen normların dışına çıkma. 

Ahlaksızlık özelliğinin öne çıktığı hikâye: Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür! 

Ahlaksızlık özelliğinin öne çıktığı karakter: İsimsiz Kahraman-Anlatıcı 

Hikâyenin kahramanı eşi Efser’in güzelliğine hayrandır. Ancak eşine sevgi ve saygı beslemez, 
onu sadece güzel bir eşya olarak görür. Sahip olduğu bu güzelliği başkalarına da göstermek ister. 
Kuzeni Ahmet Bidar’ı kandırarak eşini çıplak görmesini sağlar. Yaptığı bu ahlaksızlık ortaya çıkınca 
eşi onu terk eder. Efser kötü huylu eşinden bir süre sonra boşanır ve dürüstlüğüne ve terbiyesine 
güvendiği Ahmet Bidar ile evlenir. 
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“Elimle omzundan tuttum, “Tamamıyla soyun” dedim, “gömleğini de çıkar!” İtiraz etmedi. 
Bir artist süratiyle, çabucak, bir saniye içinde çıkardı. Çırçıplak kalmıştı. (…) Tam bu esnada Bidar 
kapıdan çıkıyordu. Birden haykırdı. Sapsarı oldum. Kalbim şiddetle atmağa başladı. Gördü 
zannettim.” (Ömer Seyfettin, 2015, s.156-157). 

2.2.3. Korkaklık 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Çok çabuk ve 
olmayacak şeylerden korkmak. Çekingenlik ve yüreksizlik. 

Korkaklık özelliğinin öne çıktığı hikâye: Primo Türk Çocuğu 

Korkaklık özelliğinin öne çıktığı karakter: Mustafa 

Mustafa ‘Primo Türk Çocuğu’ hikâyesinde yer alan bir kahramandır. Balkanlarda yaşanan 
savaşlarda mücadele etmek yerine cepheden geri çekilenlerle birlikte Selanik’e kaçmıştır. Bir 
süre annesinin yanına sığınan Mustafa esirlikten ve mağlubiyetten rahatsız olmaz. Selanik 
şehrinin de işgale uğrayacağı haberi gelince şehirde kalmak yerine silahlarını geride bırakarak 
kaçar. 

– Sen niçin muharebeye gitmiyorsun?  

– Ben yüzbaşı beyin evinde kaldım. Ama zaten muharebe bitti. Bu akşam yüzbaşı bey geldi. 
Evdekilere korkmamalarını söyledi. Bizim paşa ile Yunan’ın paşası konuşmuşlar. – Eey sonra?  

– Sonra Selanik’i teslim edecekler. (…) 

Primo “Vay alçaklar, vay!” diye haykırdı. Bu nasıl olurdu? Selanik’i babalarımız muharebesiz 
mi almışlardı ki şimdi muharebesiz düşmana veriliyordu. Primo tekrar sordu: “Eey, sizi düşman 
sonra ne yapacak?”  

– İyi bilmiyorum, ama galiba esir edecek. Diyorlar ki: “Esirlik çok rahattır. Adama bey gibi 
bakarlar.” (Ömer Seyfettin, 2015, s.401-402).  

2.2.4. Cimrilik 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Elindeki 
parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, 
varyemez. Türlü sıkıntılar çekerek para biriktiren, para harcamaya eli varmayan. 

Cimrilik özelliğinin öne çıktığı hikâye: Gayet Büyük Bir Adam 

Cimrilik özelliğinin öne çıktığı karakter: Hancı Mesut 

Hikâyenin baş kahramanı olan gayet büyük bir adam beş parasız bir “feylesof”tur. Yemek 
yediği lokantaya, kaldığı otele para vermemektir. Meşrutiyet’in ilan edildiği gece dışarıda eğlence 
ve gösterilere katılır. Ancak oteline geri döndüğünde odasından kovulduğunu görür. Otel 
görevlisi borcuna karşılık eşyalarına el koymuştur. Geceyi geçirecek başka yer bulamayan 
feylesof bir sabahçı kıraathanesine giderek orada uyur. 

“Ben cahile kızmam ama… parasızı bir elime geçse, anasını bellerim… Artık herifin 
münasebetsizliğine dayanamadım. İki aylık borcumu vermeyeceğimi söyledim. Cevap olarak 
benim bütün eşyalarımı, yatağımı, kitaplarımı zapt ettiğini söylemesin mi?” (Ömer Seyfettin, 
2015, s.353). 
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2.2.5. Tembellik 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; İş görmeyi, 
çalışmayı sevmemek, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçmak, üşengeçlik. Atalet, çalışmaya 
gönülsüzlük. 

Tembellik özelliğinin öne çıktığı hikâye: Sivrisinek 

Tembellik özelliğinin öne çıktığı karakter: Efruz 

Hikâyenin isimsiz kahramanı İstanbul’daki bir dostundan mektup alır. Mektubu yazan Efruz, 
etrafındaki mevki sahiplerinden, kendisine hürmet göstermeyenlerden ve istediği makama 
yükselememekten yakınır. Kahraman, dostu Efruz’a düşüncelerini anlatır. Efruz son derece 
tembel, liyakatsiz ve üşengeçtir. Kendisine verilmesini istediği hiçbir makamı hak etmemektedir. 
Kitap okumayan, bilgi sahibi olmayan ancak kulaktan duyduğu birkaç kavramı tekrar eden bir 
cahildir. Kahraman, Efruz’a bu acı gerçekleri söyler ve oturduğu yerden kendisine bir mevki ihsan 
edilmesini beklemenin yanlış olduğu konusunda uyarır. Efruz’a içinde bulunduğu durumu bir 
halk hikâyesi ile anlatır. Sivrisinek ve Rüzgâr’ı anlatan hikâyede, hiçbir gücü ve büyüklüğü 
olmadığı hâlde kendini dev aynasında gören sivrisinek aslında Efruz’u temsil etmektedir.  

“İstersen bana darıl, Efruz. Sen, şüphede bırakmamak için serbestçe söyleyeceğim: Sende 
liyakat yoktur. (…) Ben çocukken öğrendiğim bu eski usulü İstanbul’da sana çok tatbik ettim. Sen 
her lâfın arasında nakarat gibi kullandığın ‘medeniyet, fert, cemiyet, tarih, tahaddüs, terkip, tahlil 
ve ilh..’ gibi tabirlerin birisini bana -velev yanlış olsun- tarif edemedin.” (Ömer Seyfettin, 2015, 
s.459). 

2.2.6. İki Yüzlülük 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Yalancılık ve 
riyakarlık. Sözlerine güvenilmeyen kişi, insanları sürekli aldatmak ve kandırmak. 

İki Yüzlülük özelliğinin öne çıktığı hikâye: Yaşasın Dolap 

İki Yüzlülük özelliğinin öne çıktığı karakter: Ahmet Bey 

Ahmet Bey ‘Yaşasın Dolap’ hikayesinin başkahramanıdır. İstibdat döneminde jurnalci olan 
Ahmet Bey masum kişileri saraya ihbar ederek görev yapmıştır. Hafiye olarak yaptığı kötülükleri 
ve attığı iftiraları herkes bilmektedir. İki yüzlülüğü ve ahlaksızlığı sayesinde mevki sahibi olmuş 
bir kişidir. Ancak Meşrutiyet’in ilanı ile Ahmet Bey zor duruma düşer. Artık yeni yönetimin hedefi 
olmuştur. Bu durumdan kurtulmak için Bursa’ya kaçmayı planlar. Evden kaçmadan önce iffetsiz 
eşinin de kendisini aldattığına şahit olur. 

“Hürriyet ilan edildiği günden beri müracaat etmediğim hile, başvurmadığım tedbir kalmadı. 
İşte kırk gün oluyor, belki kırk türlü fikir düşündüm. Vaktiyle ben ne idim, nasıl adamdım, böyle 
sizin karşınıza gelir de dertlerimi mi sayardım, ben, ben hafiye idim. Herkes zorla senede sekiz ay 
alınabilen aylıklarıyla borç içinde yaşar dururken ben her ay tahsisatımı alır, daima yükselen 
rütbemle göğsümü gere gere gezinir, eğlenirdim. (…) Elhamdülillah namus, vicdan, hamiyet 
kelimelerinin gölgelerine bile malik değilim.” (Ömer Seyfettin, 2015, s.88-89). 

2.2.7. Bencillik 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Sürekli 
kendini düşünme, egoizm. Hodbinlik, hodkâmlık, enaniyet. Çıkarlarını ve kendini önemseme. 

Bencillik özelliğinin öne çıktığı hikâye: Ay Sonunda 

Bencillik özelliğinin öne çıktığı karakter: İsimsiz Kahraman-Anlatıcı 
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Hikâyenin isimsiz kahramanı ay sonu geldiğinde parasız kalmış bir öğrencidir. Cebinde parası 
olmadığı için eğlencelere ve hayat kadınlarına gidememektedir. Hayata dair para ve eğlence 
dışında bir şey düşünmeyen bencil bir kişidir. Ay sonuna kalan üç gün için tek isteği, cebinde 
unutulmuş bir banknot bulmaktır. Ancak ne kadar istese de hayali gerçekleşmez ve dışarıdaki 
eğlence yerlerine gidemez. 

“Ah para, yine para, hep para. Fakat ey kıymettar maden, niçin benden bu kadar korkuyor, 
uzaklaşıyorsun, emin ol ki seni tevdi edeceğim eller; pek nermin, pek rakîk eller olacaktır. Heyhat 
işte tekrar ceplerimi karıştırıyorum, bir köşecikte kalmış bir onluk daha zuhur edivermek ihtimali 
beni müteessir ediyor.” (Ömer Seyfettin, 2015, s.87). 

2.2.8. Hainlik 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Gerektiğinde 
yardımda bulunmama, bir kimsenin güvenini yok etme. Aldatma, sadakatsizlik, ihanet. 

Hainlik özelliğinin öne çıktığı hikâye: Çirkin Bir Hakikat 

Hainlik özelliğinin öne çıktığı karakter: Eşini aldatan karakter 

Hikâyenin isimsiz kahramanı evine geldiğinde eşi tarafından aldatıldığını fark eder. Evindeki 
yatakta, çarşaflarda ve odada başka bir kadının kokusunu ve varlığını hisseder. Bunun üzerine 
eşine ve yatağına girmiş olan iffetsiz kadına lanetler yağdırır. 

“Ah, ben buna tahammül edemiyorum, benim hissiyatım bunu, bu iffetsizliği, bu çirkin 
hikâyeyi kabul etmek istemiyor. Ve işte bun akşam, dün iki sefil vücut tarafından çiğnenen, ezilen 
zavallı yatağıma girerken ta başucuma asılan resmi, onun, o namussuz kadının resmini görmek 
istemedim.” (Ömer Seyfettin, 2015, s.84). 

2.2.9. Vefasızlık 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Sevgisi ve ilgisi 
çabuk geçen, hakikatsiz, bivefa. Hakikatsizlik ve sadakatsizlik. 

Vefasızlık özelliğinin öne çıktığı hikâye: Aşk ve Ayak Parmakları 

Vefasızlık özelliğinin öne çıktığı karakter: Hasan 

Hikâyenin kahramanları Hasan ve eşi Âsime’dir. Hasan, eşini ortada hiçbir sebep yokken 
boşamıştır. Habersiz ve aniden gelişen bu duruma Âsime Hanım bir anlam veremez. Âsime 
Hanım, güzel, eğitimli ve zengindir. Hasan’dan önce birçok talibi olmuştur. Kendisine 
evlenmeden önce yalvaran ve onu çok sevdiğini söyleyen Hasan’ın birdenbire böyle bir karar 
almış olmasını anlayamaz. Hasan yaptığı sadakatsizliği mektubunda açıklar. Âsime’den, 
hayalinde kurduğu bir bahane ile soğumuş ve büyük bir vefasızlık göstererek onu terk etmiştir. 

“Evvelâ beni sen sevdin, yalvardın, yakardın; benim aşkım âdeta senin galeyanına sönük bir 
cevaptı. Nihayet beni aldın. Ben zengindim. Atım arabam vardı. Bütün bugünün gençleri beni 
istiyorlardı. Herkesin istediğine sen nail oldun. Mesuttun. Ve ben sana sadıktım. Sonra nasıl oldu, 
birdenbire döndün. Benden soğudun. Beni görmekten kaçtın ve yine nihayet beni boşadın... Bu 
mektubumu alınca zannetme ki sana yalvarıyorum. Fakat merak ediyorum! Niçin beni 
istemeyesin?” (Ömer Seyfettin, 2015, s.135). 

2.2.10. Düşmanlık 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük eserinde yapılan açıklamaya göre; Birinin 
kötülüğünü istemek, ondan nefret etmek, ona zarar vermeye çalışmak. Yağı, hasım, antagonist, 
dost karşıtı. 
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Düşmanlık özelliğinin öne çıktığı hikâye: Beyaz Lâle 

Düşmanlık özelliğinin öne çıktığı karakter: Binbaşı Radko 

Hikâyenin kahramanı Radko Balkaneski isimli Bulgar bir binbaşıdır. Türk ordusu Balkan 
Savaşı’nda mağlup olunca Serez şehrinden çekilmiştir. Radko, Bulgar işgali altındaki Serez 
şehrinin merkez kumandanı olarak atanır. Görevi; şehri yağmalamak, Türk ahaliyi yok etmek, 
çeteleri yönetmek, Müslüman çocukları toplatarak Hristiyan olmaları için Sofya’ya göndermek 
ve tüm bu faaliyeti sessizce yürütmektir. Şehirdeki tüm zenginlerin servetlerini tespit ettirerek 
el koyar, camiler ve Türk evlerinde bulunan kıymetli eşyaları toplattırır. Bir yaşından altmışına 
kadar tüm erkekleri, sekiz yaşından kırk beşine kadar tüm kadınları öldürtür. Ganimetin kıymetli 
kısmını Sofya’ya gönderdikten sonra askerin yağmasına ve tecavüzüne de izin verir. Yarattığı 
katliamı Büyük Bulgaristan İmparatorluğu hayali için yaptığını iddia eder. Onun fikrince insanlık, 
merhamet, medeniyet, Avrupalıların diğer milletleri uyutmak için uydurduğu palavralardır. 

“Radko, bu narin kadının başına dehşetli bir yumruk indirdi. Yere devirdi ve “Allah benden 
korksun…” diyerek hâlâ susmayan çocuğu ocağın içine fırlattı. Birden çocuğun sesi kesildi. Fakat 
fırının içindeki kadınların hepsi birden ağlamağa, bağırmağa başladılar.” (Ömer Seyfettin, 2015, 
s.439).  

3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Yapılan çalışmada, Ömer Seyfettin’in ele alınan 50 hikâyesinde bulunan 116 kahraman-
karakter tespit edilmiştir. Bu karakterlerin taşıdıkları olumlu ve olumsuz özellikler: 132’si olumlu-
istendik, 175’i olumsuz-istenmeyen olmak üzere toplam 307 kişilik özelliği olarak tespit edilmiştir.  

En fazla görülen olumlu kişilik özellikleri sırasıyla: Vatanseverlik (21), Cesaret (18), 
Çalışkanlık (17), Dürüstlük (15), Vefakârlık (15), Ahlaklı Olma (13), Fedakârlık (12), Yardımseverlik 
(11), Adil Olma (6) ve Cömertlik (4) olarak öne çıkmıştır.  

En fazla görülen olumsuz kişilik özellikleri sırasıyla: Bencillik (30), Düşmanlık (29), Hainlik 
(28), İki Yüzlülük (25), Ahlaksızlık (21), Tembellik (12), Adaletsizlik (11), Korkaklık (9), Vefasızlık 
(8) ve Cimrilik (2) olarak öne çıkmıştır. 

Hikâye kahramanları içinde en fazla olumlu özelliği taşıyan ilk üç karakter sırasıyla: 
İhtiyarlıkta mı, Gençlikte mi? hikâyesinin kahramanı Hasan Bey (9 olumlu özellik), Piç hikâyesinin 
kahramanı İsimsiz Kahraman-Anlatıcı (6 olumlu özellik) ve İhtiyarlıkta mı, Gençlikte mi? 
hikâyesinin kahramanları Turgut ve Korkut (5 olumlu özellik) şeklinde sıralanmıştır. 

Hikâye kahramanları içinde en fazla olumsuz özelliği taşıyan ilk üç karakter sırasıyla: Primo 
Türk Çocuğu hikâyesinin kahramanı Grazia (6 olumsuz özellik), Piç hikâyesinin kahramanı Ahmet 
Nihat (6 olumsuz özellik) ve Bomba hikâyesinin kahramanı Kaptan Raçof (6 olumsuz özellik) 
şeklinde sıralanmıştır. 

Edebi eserler yoluyla okuma kültürünün geliştirilmesinden söz edilebilmesi için öncelikle 
çocuklarımızın ve gençlerimizin edebi eserlerle yüz yüze gelmesi gerekir. Bu yüzden onlara 
okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıracak etkinlikler yapılmalı, okuma saatleri daha işlevsel hale 
getirilmelidir. Yapılacak okuma saatlerinde öğrencilerin kitap seçimleri ve kendi kitaplıklarını 
oluşturmaları teşvik edilmelidir. 

Türkçe dersi öğretim programında kazandırılmaları düşünülen değerler, ders kitapları içinde 
somuttan soyuta, basit olandan karmaşık olana doğru sıralanmaktadır, sözü edilen bu eserlerin 
de özellikle bu sıralamaya uygun biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Değerlerin dağılımlarında 
ders kitapları ile programın arasında dengenin doğru şekilde kurulması gerekmektedir.  
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Türkçe dersinde değerler eğitimine yönelik kitaplar okutularak öğrenciler arasında kitap 
tartışmaları yapılmalı ve öğrencilerin hangi değerleri kazandığı belirlenmelidir. Bu tarz kitap 
tartışmalarının okuma sevgisini ve öğrencilerin kitap kültürünü zenginleştireceği 
düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin de öğrencilere bu konuda iyi bir öğretici olabilmeleri için bu konuda eğitim 
almaları gerekmektedir. Öğretmen adaylarına lisans eğitimi sırasında değerler eğitimi ve okuma 
kültürüne dair dersler okutulmalı, görevde olan öğretmenler için de hizmet içi kurslar verilmelidir.  

Öğretmenlerin bahsi geçen değerleri bünyesinde taşıması ve bunları öğrencilerine 
kazandıracak kabiliyette olmaları da gerekmektedir. Eğitim sadece kitabi bilgileri aktarmaktan 
ibaret değildir. Öğreticinin söz konusu niteliklere sahip olması ve rol model davranışı sergilemesi 
önem arz etmektedir. 

Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde öğretim programında verilen kök değerlere yeterli düzeyde 
örnekler olduğundan bu eserler öğrencilere okutulabilir. MEB tarafından tavsiye edilmiş olan 100 
temelde yer alan eserler arasında yer almayan Ömer Seyfettin’in diğer hikâyelerine de yer 
verilmelidir. 

Değerler eğitiminde kazandırılmak istenen davranışların bireye sezdirilmesinde Ömer 
Seyfettin’in eserleri uygun kaynaklar olduğundan okul kitaplarında yer alan metinlerde bu 
eserlerden örnek parçalar verilebilir. 
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Yeni İstanbul ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe C1 Düzeyi Ders Kitaplarının Okunabilirlik 
Durumu 

Nazlı EROL, Bartın Üniversitesi, nazlierol1295@hotmail.com 

Özet: Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının okunabilirlik durumlarının 
incelenmesidir. Ders kitapları günümüzde dahi derslerde kullanılan en klasik materyal olmanın yanı sıra 
en çok kullanılan materyaldir. Dolayısıyla ders kitaplarında kullanılacak olan metinlerin seçilmesinde 
oldukça dikkatli olmak ve belirlenmiş hususlar çerçevesinde seçimler yapmak gerekir. Okunabilirlik 
kavramı bu açıdan üzerinde durulması gereken ölçütlerden bir tanesidir. Okunabilirlik metnin zorluk 
açısından hangi düzeyde olduğunu, kelime ve cümle bakımından okurun ne derece zorlanacağını gösterir. 
Dil öğretimi kolaydan zora, basitten karmaşığa ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Araştırma nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi 
araştırılması hedeflenen bilgi ve belgelerin incelenmesini kapsayan bir araştırma yöntemidir. Araştırmanın 
materyallerini Yeni İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti C1 ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe Seti C1 
oluşturmaktadır. Veri setine betimsel analiz uygulanmıştır. Kitaplardaki sözcük sayısı 100’ü geçen metinler 
üzerinden yapılmıştır. Yapılan incelemelerin sonucunda incelemeye dâhil edilen metinler okunabilirlik 
puanları bakımından önceden belirlenen düzeylere göre sınıflandırılmış ve tablolarla gösterilmiştir. Genel 
olarak her iki öğretim setinde bulunan metinlerin kolaydan zora bir artış göstermediği, metinlerin zorluk 
derecelerinde dalgalanmalar olduğu ve genel okunabilirlik puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı 
saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ders kitapları, okunabilirlik. 

 

Yeni İstanbul and Gazi For Foreigners Turkish C1 Level Textbooks Readability Status 

Abstract: In this study, textbooks prepared for teaching Turkish as a foreign language were examined 
in order to calculate the readability scores. Textbooks are the most used material in addition to being the 
most classical material used in lessons even today. Therefore, it is necessary to be very careful in the 
selection of the texts to be used in the textbooks and to make choices within the framework of the 
determined issues. The concept of readability is one of the criteria that should be emphasized in this 
respect. Readability indicates the level of difficulty of the text and the difficulty of the reader in terms of 
words and sentences. Language teaching should be carried out in accordance with the principle from easy 
to difficult, from simple to complex. The research was carried out with the document analysis method, 
one of the qualitative research methods. Document analysis is a research method that includes the 
examination of information and documents that are aimed to be researched. The materials of the 
research are New Istanbul Turkish for Foreigners C1 and Gazi Turkish for Foreigners C1 sets. Descriptive 
analysis was used to describe the data set. Data analysis was carried out on texts with more than 100 
words in the books. As a result of the examinations, the texts included in the examination were classified 
according to predetermined levels in terms of readability scores and were shown in tables. In general, it 
was determined that the texts in both teaching sets did not show an increase from easy to difficult, there 
were fluctuations in the difficulty levels of the texts and there was no significant difference between the 
general readability scores 

Keywords: Teaching Turkish a foreign language, textbooks, readability.  
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1. Giriş 

Yabancı dil öğretim sürecinde en çok kullanılan materyallerin başında ders kitapları 
gelmektedir. Ders kitaplarının ekonomik olması, kullanımının kolay olması, konuyu çeşitli 
yönlerden bütünsel olarak sunması kullanım sıklığının nedenleri arasında sayılabilir. Cortazzi ve 
Jin’e (1999) göre, yabancı dil öğretiminde kullanılan ders kitapları bir öğretmen, bir rehber, bir 
kaynak, bir eğitmen, bir otorite rolü üstlenmektedir. Ders kitapları öğrenici ve öğrenilen dili karşı 
karşıya getirerek bireysel öğrenme fırsatı vermektedir.  

Yabancı dil öğretiminde kullanılan en önemli kaynak olan ders kitapları yalnızca dilbilgisi 
öğretimiyle sınırlı kalmayıp dinleme, konuşma, okuma, yazma söz varlığını geliştirme ve kültürün 
tanıtımında büyük kolaylık sağlamaktadır. Ders kitaplarında bulunan okuma metinleri önceden 
planlanan kazanımlar doğrultusunda oluşturulan etkinliklerin şekillenmesini sağlamaktadır. 
Öğretim etkinliklerinin çoğu okuma metinleri çevresinde şekillenmektedir. Bu sebeple ders 
kitaplarında bulunan metinlerin öğrenici ihtiyacı ve öğrenme kazanımı çerçevesinde belirli 
özellikleri bünyesinde bulundurması gerekmektedir. Bu özelliklerden biri de ders kitaplarındaki 
metinlerin düzeye uygun olmasıdır. Metinlerin düzeye uygun olmasını sağlayan çok sayıda 
değişken vardır. Metnin türü, söz varlığı, konusu, içerdiği dil bilgisi unsurları dil düzeylerine göre 
değişmektedir. Metinlerin düzeye uygunluğunu belirleme ölçütlerinden biri de okunabilirlik 
durumudur. Okunabilirlik, metinlerin okuyan tarafından kolay ya da zor anlaşılır olmasıdır 
(Ateşman, 1997). Metinde, her tümcedeki kelime sayısı, her sözcükteki hece sayısı, tümcede 
vurgulanmak istenen fikir sayısı, fikirlerin devamlılığı okunabilirliği belirleyen değişkenlerdir 
(Tekbıyık, 2006). Metinlerin önceden belirlenmiş niceliksel yönlerinin belirli hesaplamalarla 
ortaya konması, dil düzeyi doğrultusunda uygunluğunun yorumlanmasını kolaylaştırmaktadır. 
Okunabilirlik alanında yapılan çalışmaların en genel amacı dil düzeyine uygun metinler 
oluşturmaktır. 

Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan metinlerin okunabilirlik açısından uygunluğu, 
amaçlanan öğretimin etkili ve doğru şekilde gerçekleştirilmesinin yanı sıra öğrenicinin ilgili konu 
ve hatta dile karşı olumlu tutum geliştirmesini de sağlamaktadır. Bu nedenle metinlerin 
okunabilir olması, okumaya devam etme, okuduğunu anlama, dili öğrenme yönlerinden oldukça 
önemlidir.  

Okunabilirliğin ölçülmesi amacıyla yapılan çalışmalarda geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış 
200’den fazla formül kullanılmaktadır (Klare, 1984). Okunabilirlik hesaplamak için kullanılan 
formüllerde metinlerin ortalama sözcük uzunluğu, ortalama tüme uzunluğu, ortalama hece 
sayısı ve anlamlı sözcük sayısı gibi değişkenler dikkate alınmaktadır.  

Ders kitaplarının okunabilir olmasının yanında metinlerin anlaşılabilir olması da önemlidir. 
Anlaşılabilirlik, metne ait sayısal özelliklerin yanı sıra metinde hangi konudan söz edildiğine, 
düşüncenin hangi doğrultuda ve nasıl aktarıldığına ve okuyanın o konuda bilgisinin olup 
olmadığına göre değişmektedir (Ateşman, 1997). Metnin anlaşılabilir olması metnin özünde 
barındırdığı birtakım özelliklerin varlığı veya yokluğuyla ilgili olabileceği gibi okurun önbilgileri, 
dile veya ilgili metnin konusuna ve türüne karşı tutumu, dil öğrenmeye karşı motivasyonuna bağlı 
olarak değişebilmektedir. “Okunabilirlik değerleri, metinlerin üslubu hakkında bilgi vermektedir. 
Dolayısıyla bir metnin okunabilir olduğunu söylemek veya o metnin hangi sınıfa hitap ettiğini 
adreslemek metinlerin anlaşılabilirliği hakkında az da olsa bilgi verebilmektedir.” (Bezirci ve 
Yılmaz, 2010). Okunabilirlik, metni anlamada ilk basamak olarak düşünülmeli, metnin ve 
öğrencinin nitelikleri de göz önünde bulundurularak ders kitaplarına metin seçilmelidir. 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının okunabilirlik düzeylerinin 
belirlenmesi amacıyla birçok çalışma yapılmıştır; 
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Temiz ve Yılmaz (2014), “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki 
Metinlerin Okunabilirlik Durumları” isimli çalışmasında okunabilirlik hesaplama üzerine 
hazırlanmış formüllerden faydalanarak Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 1, 2, ve 3’ü 
incelemişlerdir. Çalışmada düzeye uygun ve düzey üstünde olan metinler saptanmıştır.  

Zorbaz ve Köroğlu (2016), “Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setindeki Metinlerin 
Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri” isimli çalışmalarında Gazi kitaplarının tüm 
seviyelerini Çetinkaya ve Uzun’un (2010) formülü ile inceleyerek okunabilirlik düzeylerini 
belirlemişlerdir. Araştırma sonucunda Gazi kitaplarında A1 düzeyinden B2 düzeyine doğru 
metinlerin zorlaştığı görülmüştür. Bunun yanında C1 düzeyindeki metinlerin okunabilirlik 
puanlarının B2 düzeyindeki metinlerin okunabilirlik puanlarına göre daha düşük olduğu 
görülmüştür.  

Alan ve Biçer (2017)’in, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yeni Hitit 3 ve İstanbul 
C1+ Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Karşılaştırılması” adlı çalışmasında 
Yeni Hitit 3 Ders Kitabındaki metinlerin çoğunun zor düzeyde olduğu, İstanbul C1+ kitabında ise 
metinlerin çoğunun öğrencinin anlayabileceği güçlükte olduğu belirlenmiştir.  

Şimşek (2019), “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Metinlerin 
Okunabilirlik Düzeyleri Açısından İncelenmesi” isimli yüksek lisans tezinde yabancılar için Türkçe 
öğretimi ders kitaplarındaki okunabilirlik düzeylerini belirlemek amacıyla Ateşman ve Çetinkaya-
Uzun tarafından geliştirilen okunabilirlik formüllerini kullanarak Gazi, Yeni Hitit ve Yedi İklim 
kitaplarındaki metinleri incelemiştir. Yeni Hitit kitabının temel düzeyinde beklenmedik şekilde 
zor metinlere rastlanmıştır. Gazi öğretim setinin ve Yedi İklim öğretim setinin temel düzeylerinde 
metinler çok kolay, kolay ve orta düzeyde olmak üzere hiyerarşik sıralanmıştır. Yeni Hitit ve Gazi 
öğretim setlerinin orta düzeylerinde orta, kolay ve zor metinlerin olduğu saptanmıştır. Yedi İklim 
kitabının orta seviyesinde hiyerarşik şekilde kolay, orta ve zor metinler genel olarak görülürken 
yalnızca B2 seviyesinde çok zor metinlere de rastlanmıştır. Yeni Hitit kitabının ileri düzeyinde 
genel olarak zor metinler bulunurken orta ve kolay metinler de görülmüştür. Gazi kitabının ileri 
düzeyinde yalnızca orta ve zor metinler bulunmaktadır. Yedi İklim ileri düzey kitaplarında ise 
hiyerarşik olarak okunabilirlik düzeyleri çok kolay, kolay, orta, zor ve çok zor olduğu belirlenmiştir. 

Mutlu (2020), “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında (İstanbul 
Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti, Yedi İklim Öğretim Seti) Yer Alan Metinlerin Okunabilirlik 
Düzeylerinin İncelenmesi” isimli çalışmasında İstanbul ve Yedi İklim setlerinin okunabilirlik 
düzeylerinin kolaydan zora doğru ilerlediğini belirlemiştir.  

Yapılan alanyazın taramasında Yeni İstanbul ve Gazi yabancılar için Türkçe ders kitaplarının 
okunabilirlik durumunu karşılaştıran bir araştırmaya rastlanmamıştır. İstanbul kitaplarının 
2020’de yenilenmiş olması, bu iki kitabı karşılaştıran bir çalışma olmaması araştırmayı önemli 
kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Yeni İstanbul 
ve Gazi ders kitaplarında bulunan okuma metinlerinin okunabilirlik düzeylerini belirlemektir. 
Araştırmanın problem cümlesi “Yeni İstanbul ve Gazi yabancılar için Türkçe ders kitaplarının 
okunabilirlik durumu nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Konu şu alt problemler çerçevesinde ele 
alınmıştır: 

1. Yeni İstanbul ve Gazi yabancılar için Türkçe C1 düzeyi ders kitaplarının okunabilirlik 
puanları nasıldır? 

2. Yeni İstanbul ve Gazi yabancılar için Türkçe C1 düzeyi ders kitaplarındaki metinler 
kolaydan zora doğru sıralanmakta mıdır? 

3. Yeni İstanbul ve Gazi yabancılar için Türkçe C1 düzeyi ders kitaplarındaki metinlerin 
okunabilirlik puanları anlamlı farklar göstermekte midir? 
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2. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, inceleme nesnesi ve verilerin analizi başlıklarına yer 
verilmiştir.  

2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemiyle 
yürütülmüştür. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi 
içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 187). Veri setinin 
okunabilirlik durumunun betimlenmesi amaçlandığından betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel 
analiz önceden belirlenmiş çeşitli veri toplama teknikleriyle elde edilmiş verilerin belirli başlıklar 
çerçevesinde özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren nitel analiz türüdür. Araştırmacı daha önce 
oluşturmuş olduğu çerçeveye dayalı olarak verileri okur, düzenler ve sayısallaştırır (Dawson, 
2019). Bu araştırmada iki farklı ders kitabı okunabilirlik açısından betimlenmiştir. 

2.2. İnceleme Nesnesi  

Araştırmanın inceleme nesnesi Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe C1 düzeyi 
ders kitabı ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe C1 düzeyi ders kitabıdır. Bu kitapların seçilmesinde çok 
yaygın kullanılmaları ve İstanbul kitabının yenilenmiş olması belirleyici olmuştur. Alanda çok 
yaygın olarak kullanılan bu iki kitabın hem kendi içinde hem de birbirine göre okunabilirlik 
durumu incelenmiştir 

2.3. Veri Analizi 

Araştırma kapsamında, Yeni İstanbul ve Gazi kitaplarında yer alan ve en az 100 sözcükten 
oluşan okuma metinleri incelenmiştir. Diyalog ve nazım biçimindeki metinler hariç tutulmuştur. 
Okunabilirliğin belirlenmesinde Ateşman (1997) okunabilirlik formülü kullanılmıştır. Ateşman, 
Flesch’in (1948) İngilizce metinlerin okunabilirlik formülünü Türkçe dil yapısına uyarlamıştır. 
Formül geliştirilirken farklı alanlar üzerine yazılmış metinler zordan kolaya doğru sıralanmış ve 
bu metinlerin ortalama sözcük ve ortalama tümce uzunlukları belirlenerek Flesch’in 
formülündeki katsayılar Türkçeye uyarlanmaya çalışılmıştır. Ateşman formülü Türkçe metinlerin 
okunabilirliğinin hesaplanması amacıyla geliştirilmiştir. Metinlerin ilk 100 sözcüklük bölümü 
üzerinden incelemeler yapılmıştır. İlk 100 sözcükte cümlenin bitmediği durumlarda, cümlenin 
bittiği yere kadar sözcük sayımına devam edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 100’e oranlanarak 
okunabilirlik puanı hesaplanmıştır. Sözcük sayımında rakamların okunuşunda kaç sözcük varsa 
ayrı ayrı sayılmıştır. Cümle sayısı belirlenirken nokta, soru işareti, iki nokta, üç nokta gibi cümle 
sonunda kullanılan noktalama işaretlerinin olduğu bölümler dikkate alınmıştır. Birleşik cümleler, 
bağlı ve sıralı cümleler tek cümle olarak sayılmıştır. Ortalama sözcük uzunluğu ve ortalama cümle 
uzunluğu hesaplanmıştır. Ortalama sözcük uzunluğunu belirlemek için hece sayısı sözcük 
sayısına bölünmüştür, ortalama tümce uzunluğunu belirlemek için sözcük sayısı cümle sayına 
bölünmüştür. Bu aşamada, 100 sözcükte tamamlanmayan metinlerde bulunan sonuçlar 100’e 
oranlanmıştır. Elde edilen ortalama sözcük ve ortama cümle uzunluğu rakamları Ateşman 
formülüne yerleştirilerek okunabilirlik puanları elde edilmiştir. Ateşman Formülü şu şekildedir:  

Okunabilirlik sayısı = 198.825- 40.175 x X1-2.610 x X2 

X1 = hece olarak ortalama kelime uzunluğu 

X2 = kelime olarak ortalama cümle uzunluğu 

Formülden elde edilen puanların yorumlamasında aşağıdaki puan aralıkları dikkate 
alınmaktadır: 
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Tablo 1.  
Ateşman formülüne göre Türkçe metinlerin okunabilirlik sayısına göre sınıflandırılması 

Okunabilirlik Okunabilirlik sayısı 

Çok kolay 90-100 
Kolay 70-89 

Orta 50-69 

Zor 30-49 

Çok zor 1-29 

(Ateşman, 1997)  

Araştırmanın üçüncü alt problemi, incelenen iki kitabın okunabilirlik puanlarının anlamlı bir 
fark gösterip göstermediğini belirlemeye yöneliktir. Bu belirleme için okunabilirlik puanları SPSS 
programına yüklenmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Çarpıklık 
(.295) ve basıklık katsayılarının (-.742) 0’a yakın olduğu, ortalama (60,75) ve ortanca (60.04) 
değerlerinin birbirine yakın olduğu, Kolmogorov-Smirnov testi p değerinin (p=.200>0.05) .05 
anlamlılık düzeyinden büyük olduğu görülmüştür. Çarpıklık katsayısının +/-1 arasında kalması, 
ortalama ve ortanca değerlerin yakın olması, Kolmogorav Simirnov testinin p değerinin .05’ten 
büyük çıkması puanların normal dağıldığını göstermektedir (Büyüköztürk, 2011). Bu sonuçlara 
dayanarak verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir ve bu alt problemin analizinde 
bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. 

3. Bulgular 

Bu bölümde bulgular, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda sunulmaktadır. 

Araştırmanın ilk alt problemi Yeni İstanbul ve Gazi yabancılar için Türkçe C1 düzeyi ders 
kitaplarının okunabilirlik puanlarının nasıl olduğunu belirlemeye yöneliktir. Konuyla ilgili bulgular 
Tablo2a ve 2b’de sunulmuştur. 

Tablo 2a. 
Yeni İstanbul C1 düzeyi ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeyleri 

C1 
Ünite Metnin Adı Sözcük Hece Tümce OSU OTU OP Okunabilirlik 

Düzeyi 

1 On İkiye Bir Var 111 276 17 2,23 5,87 93,91 Çok kolay 
1 Vakit Nakittir 104 297 8 2,74 12,5 56,12 Orta güçlükte 
1 Ünlü Bilim 

Adamlarının 
Çocuklukları 
(Albert Einstein) 

113 299 7 2,33 14,28 67,94 Orta güçlükte 

1 Ünlü Bilim 
Adamlarının 
Çocuklukları 
(Thomas Edison) 

102 281 6 2,72 16,66 46,06 Zor 

1 Ünlü Bilim 
Adamlarının 
Çocuklukları 
(Alexander 
Graham Bell) 

87<100 100 kelimeden az olduğu için çalışmaya dâhil 
edilmedi. 

1 Ünlü Bilim 
Adamlarının 

67<100 100 kelimeden az olduğu için çalışmaya dâhil 
edilmedi. 
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Çocuklukları (Isaac 
Newton) 

2 Aşkın Kimyası 114 299 11 2,29 9,08 83,12 Kolay 
2 Aşk Mektupları 106 271 13 2,40 7,68 82,36 Kolay 
3 Arzuhalden 

Dilekçeye 
101 299 8 2,93 12,49 48,51 Zor 

3 İş Başvurusunun 
En Önemli Adımı: 
Mülakat 

102 324 8 3,10 12,5 41,65 Zor 

3 Tarihten 
Günümüze 
Mahkemeler 

110 294 9 2,42 11,10 72,63 Kolay 

4 Öğrenciler İçin 
Tasarruf 
Yöntemleri 

115 364 9 2,74 11,10 59,77 Orta güçlükte 

4 Para Parayı Çeker 112 315 8 2,50 12,5 65,76 Orta güçlükte 
4 Kolay Kazanıp 

Kolay Kaybedenler 
119 317 8 2,23 12,49 76,63 Kolay 

5 Büyülü Bir Dünya: 
Sinema 

110 236 5 2,36 20 51,81 Orta güçlükte 

5 Dünden Bugüne 
Türk Sineması 

100 236 5 2,36 20 51,81 Orta güçlükte 

5 Türkiye’nin İzleyici 
Profili 

108 301 8 2,57 12,5 62,95 Orta güçlükte 

6 Ne Kadar 
Görürseniz O 
kadar Seversiniz 

101 284 6 2,78 16,66 43,65 Zor 

6 Bitkilerden İlaçlara 101 283 7 2,77 14,27 50,29 Orta güçlükte 
6 İnsan Beyninin 

Yapısı Üzerine 
101 229 6 2,23 16,66 65,75 Orta güçlükte 

Tablo 2a’da yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmış Yeni İstanbul kitabının C1 
düzeyinde okunabilirlik puanlarının hesaplanması amacıyla incelenen on sekiz metin hakkında 
bulunan veriler yer almaktadır. “Ünlü Bilim Adamlarının Çocukları” adlı metin üç farklı başlıktan 
oluşan bir metindir. Bu metinlerden ilki yüz kelimeden fazla olduğu için değerlendirmeye 
alınırken diğer iki metin yüz kelimenin altında olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır. Yeni 
İstanbul C1 kitabında dokuz metnin orta güçlükte olduğu saptanmıştır. Bu oran incelenen 
metinlerde en çok orta güçlükte metin olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte dört metnin 
kolay, dört metnin de okunabilirlik düzeyleri bakımından zor olduğu görülmüştür. Yeni İstanbul 
kitabının birinci ünitesinde yer alan “On İkiye Bir Var” adlı ilk metin 93,91 okunabilirlik puanıyla 
çok kolay düzeydedir. Türkçenin ortalama sözcük uzunluğu 2,6 hece, cümle uzunluğu 9-10 
sözcüktür. (Ateşman, 1997; Bezirci ve Yılmaz, 2010). Ortalama sözcük ve cümle uzunluğu 
açısından incelendiğinde Yeni İstanbul kitabındaki on sekiz metin arasından on metin ortalama 
sözcük uzunluğunun altındadır. İncelenen Yeni İstanbul kitabında bulunan “Vakit Nakittir” (2,74), 
“Ünlü Bilim Adamlarının Çocukları (Thomas Edison)” (2,93), “Arzuhalden Dilekçeye” (2,93), “İş 
Başvurusunun En Önemli Adımı: Mülakat” (3,10), “Öğrenciler İçin Tasarruf Yöntemleri” (2,74), 
“Ne Kadar Görürseniz O kadar Seversiniz” (2,78) ve “Bitkilerden İlaçlara” (2,77) adlı metinler 
ortalama sözcük uzunluğunu geçmektedir. Ortalama tümce uzunluğu açısından bakıldığında ise 
on sekiz metinden “On İkiye Bir Var” (5,87) adlı metin ve “Aşk Mektupları” (7,68) adlı metinler 
ortalamanın altında kalarak çok kolay ve kolay okunabilirlik düzeylerindedir. “Aşkın Kimyası” 
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(9,08) adlı metin ortalama tümce uzunluğuna sahipken bu metinler dışında kalan metinlerin 
ortalama tümce uzunluğunun üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2b.  
Gazi C1 düzeyi ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik düzeyleri 

Bölüm Metin Sözcük Hece Tümce OSU OTU OP OB 
Düzeyi 

1 Türk Mimarisinin Işığı 107 289 7 2,52 14,28 60,31 Orta 
1 Gel Zaman Git Zaman 113 285 9 2,23 11,10 80,26 Kolay 
1 Birlikte Eğleniyoruz 100 293 7 2,93 14,28 43,84 Zor 
1 Dünüyle Bugünüyle 

Halk Oyunları ve Dans 
113 317 8 2,47 14,70 61,23 Orta 

2 Genetik Şifre 119 361 7 2,54 14,28 59,51 Orta 
2 Gelişen Dünyanın 

Değişen Hastalıkları 
100 292 6 2,92 16,66 38,03 Zor 

2 Ayakkabı İçin Klima 
(Klimayak) 

84<100 
 
- 
- 

100 kelimeden az olduğu için çalışmaya dâhil 
edilmedi. 

2 Nüfus Patlaması 104 276 5 2,54 20 44,58 Zor 
3 Tükettikçe Tükenen 

İnsanlık 
102 287 7 2,75 14,28 51,07 Orta 

3 Karşı Cinsi Anlama 
Kılavuzu 

101 275 11 2,69 9,08 67,05 Orta 

3 Parmaklarınızın 
Ucunda Bir Dünya 

107 330 6 2,87 16,66 40,04 Zor 

3 Bunları Duydunuz Mu? 114 333 6 2,56 16,66 52,50 Orta 
4 Şiir Ülkesinin 

Mısralarında Gezinti 
107 
 
- 
- 

299 
 

10 
 

2,60 
 

10 
 

68,27 
 

Orta 
 

4 Beyaz Gemi 114 299 11 2,29 9,08 83,13 Kolay 
4 Bir Arayışın Hikayesi: 

Küçük Kara Balık 
106 301 5 2,66 20 39,76 Zor 

5 Rüya 113 348 8 2,71 12,49 57,36 Orta 
5 İnsanlığın Sınavı 108 276 10 2,36 10 77,91 Kolay 
5 Mecazlarla Örülen Dil: 

Türkçe 
106 304 13 2,69 7,68 70,71 Kolay 

5 Hırsız 104 276 10 2,54 10 70,68 Kolay 

Tablo 2b’de yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmış Gazi kitaplarının C1 
düzeyinde okunabilirlik puanlarının hesaplanması amacıyla incelenen on sekiz metinden 
saptanan veriler yer almaktadır. İkinci ünitede yer alan “Klimayak” isimli okuma metninin düz 
yazı özelliği taşıyan bölümünün yüz kelimenin altında olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır. 
İncelenen on sekiz metinden sekiz tanesinin okunabilirlik puanının orta düzeyde olduğu 
saptanmıştır. Bu oran incelemeye dâhil edilen metinlerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. 
Bunun dışında beş metnin kolay düzeyde olduğu belirlenirken beş metnin de zor düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Türkçenin ortalama sözcük uzunluğu açısından bakıldığında dokuz metin 
ortalamanın altında kalırken “Şiir Ülkesinin Mısralarında Gezinti” adlı metin 2,60 ortalama sözcük 
uzunluğuyla Türkçenin ortalama sözcük uzunluğuna sahip olduğu görülmüştür. “Birlikte 
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Eğleniyoruz” (2,93), “Gelişen Dünyanın Değişen Hastalıkları” (2,92), “Tükettikçe Tükenen İnsanlık” 
(2,75), Karşı Cinsi Anlama Kılavuzu” (2,69), “Parmaklarımızın Ucunda Bir Dünya” (2,87), “Bir 
Arayışın Hikayesi: Küçük Kara Balık” (2,66), “Rüya” (2,71) ve “Mecazlarla Örülen Bir Dil: Türkçe” 
(2,69) adlı sekiz metnin ortalamanın üzerinde kaldığı görülmüştür. Türkçenin ortalama tümce 
uzunluğu açısından bakıldığında Gazi C1 kitabındaki metinlerden sadece “Hırsız” adlı metin 7,68 
ortalama tümce uzunluğu ile ortalamanın altında kalmıştır. “Karşı Cinsi Anlama Kılavuzu” (9,08), 
“Şiir Ülkesinin Mısralarında Gezinti” (10), “Beyaz Gemi” (9,08) ve “Hırsız” (10) adlı metinler 
ortalama tümce uzunluğuna sahipken kalan metinlerin ortalama tümce uzunluğu bakımından 
ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi Yeni İstanbul ve Gazi yabancılar için Türkçe C1 düzeyi ders 
kitaplarındaki metinlerin kolaydan zora doğru sıralanıp sıralanmadığını belirlemeye yöneliktir. 
Konuya yönelik bulgular Şekil 1’de sunulmuştur. 

Yeni İstanbul C1 Gazi C1 

  

Şekil 1. Yeni İstanbul ve Gazi C1 düzeyi ders kitaplarındaki metinlerin güçlük durumuna göre 
sıralanması 

Okunabilirlik puanı 100’e yaklaştıkça metin kolay, 1’e yaklaştıkça metin çok zor olmaktadır. 
Bu nedenle kolaydan zora doğru sıralanan metinlerden oluşan bir grafikte çizginin yukarıdan 
aşağıya doğru düzenli bir düşüş göstermesi beklenir. Şekil 1’de görüldüğü gibi incelenen ders 
kitaplarındaki metinlerde çizgiler inişli çıkışlı bir görünümdedir. Bu durum metinlerin güçlük 
durumuna göre düzenli olarak kolaydan zora doğru sıralanmadığını göstermektedir.  

Araştırmanın üçüncü alt problemi Yeni İstanbul ve Gazi yabancılar için Türkçe C1 düzeyi ders 
kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik puanlarının anlamlı bir fark gösterip göstermediğini 
belirlemeye yöneliktir. Konuyla ilgili yapılan analiz Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. 
 Yeni İstanbul ve Gazi yabancılar için Türkçe C1 düzeyi ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik 
puanları arasındaki fark 

Kitap N Ortalama S sd t p 

Yeni İstanbul 18 62,26 15,03 3,54 .616 .542 
Gazi 17 59,23 14,42 3,39   

Tablo 3’te görüldüğü gibi, Yeni İstanbul kitabının C1 düzeyi okuma metinlerinin okunabilirlik 
puanlarının ortalaması (62,26) Gazi kitabının ortalamasından (59,23) daha yüksektir. Ancak 
aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=.542>.05).  
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan Yeni İstanbul ve Gazi ders 
kitaplarının C1 seviyeleri okunabilirlik puanlarının hesaplanması amacıyla incelenmiştir. 
İncelenen Yeni İstanbul C1 öğretim setinin okunabilirlik puanlarına bakıldığında araştırmaya 
dâhil edilen okuma metinlerinin %49,99’unun orta güçlükte olduğu ortaya çıkmıştır. %22,22 
kolay düzeyde, %22,22 zor düzeyde ve %5,55 çok kolay düzeyde metin bulunmaktadır. 
Metinlerin okunabilirlik düzeylerinin çoğunluğunu orta düzeyde metinler oluşturmaktadır. 
İncelenen öğretim setinin ileri seviye (C1) olmasına rağmen zor düzeydeki ve kolay düzeydeki 
metinlerin eşit sayıda olduğu görülmüştür. Çok kolay düzeydeki metin sayısı en azdır. Çok zor 
metin bulunmamaktadır.  

İncelenen Gazi C1 öğretim setinin okunabilirlik puanlarına bakıldığında; %44,44 orta 
düzeyde, %27,77 kolay düzeyde ve %27,77 zor düzeyde metin bulunduğu saptanmıştır. Çok kolay 
ve çok zor düzeyde metin olmadığı görülmüştür. İleri seviye (C1) olmasına rağmen çoğunlukla 
orta düzey metinlerin bulunduğu belirlenmiştir. Kolay ve zor düzeydeki metinlerin sayısı eşittir. 
Benzer sonuçlar alanyazında başka çalışmalarda da görülmektedir (Şimşek, 2019 Mutlu, 2020). 
C1 seviyesi öğrenicilerinin hedef dilde yetkin olması beklenmektedir. İleri düzey öğrenicilerinin 
dil yeterliliklerinde anlamlı düzeyde beceri kazanımının sağlanabilmesi için öğrenenlerin 
yapaylıktan uzak, özgün ve anlatım bakımından yoğun metinlerle karşı karşıya gelmesi 
gerekmektedir. A1 ve A2 seviyelerinde nasıl diyalog, kısa tanıtma yazıları gibi otantik, anlatım 
yönünden basit ve kısa metinler varsa, ileri seviyede de uzunluğu normal anlatımı yoğun ve 
söylemi kuvvetli okuma metinleri kullanılmalıdır (Şimşek, 2011). Yeni İstanbul C1 ve Gazi C1 
kitaplarındaki okuma metinlerinin geneli okunabilirlik açısından orta düzeydedir. Her kur 
seviyesinde yeni dil bilgisi yapılarıyla karşılaşan ve söz varlığı edinmeye çalışan öğrenicileri ileri 
seviyede olsa dahi çok zor metinlerle karşı karşıya getirmek Türkçeye karşı tutumlarının olumsuz 
yapılanmasına sebep olabilir.  

Yapılan araştırmanın sonucunda ikinci alt probleme yönelik olarak Yeni İstanbul ve Gazi ileri 
düzey yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarının okunabilirlik düzeylerinde inişli çıkışlı bir yol 
izlediği belirlenmiştir. Yeni İstanbul C1 ve Gazi C1 kitaplarının ilk ünitesi okunabilirlik düzeyleri 
bakımından çok kolay ve orta düzeyde metinlerle başlayarak dalgalanmalar yoluyla, ilerleyen 
ünitelerde öğrenicileri kolay, orta ve zor metinlerle karşı karşıya getirmiştir. Okunabilirlik 
düzeylerinde belirlenen dalgalanmalar kolaydan zora doğru istikrarlı bir yol çizmediğini 
göstermektedir. Saptanan dalgalanmaların ileri düzeyin ilk adımı olan C1 seviyesi öğrenenlerinin 
zor metinlere uyum sağlamasını desteklemek olduğu düşünülmektedir. Yabancı dil öğrenenler 
için okuyacağı her metnin bir öncekinden zor olması öğrenciyi fazlasıyla zorlayabilir. Zaten her 
metinde öğrenilecek yeni sözcükler, yeni dil bilgisi yapıları, yerine getirilecek okuma görevleri 
varken sürekli olarak zorlaşan metinler vermek öğrenci açısından kaygı yaratabilecek bir durum 
olabilir. (Özdemir ve Daştan, 2022, 16). Anadili kullanıcılarının bile kimi zaman anlamakta 
zorlandığı çok zor düzeydeki metinlerin, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 seviyesi 
öğrencileriyle yoğun bir şekilde karşı karşıya bırakılmamasının yerinde olduğu düşünülmektedir. 
İncelenen kitapların okunabilirlik düzeylerindeki dalgalanmalar ve kitaptaki metinlerin 
okunabilirlik düzeylerinin genelde çok zor olmamasının eğitsel bir problem yaratmayacağı 
düşünülmektedir. Bir incelemede (Erdem, Gün, Şengül ve Şimşek, 2015) seviye ilerledikçe 
öğrencilerin öğrenim hedefleri doğrultusunda kullanılan metinlerin özgün olmasının faydalı 
olacağı belirtilmiştir. Türkiye’de ikinci dil olarak Türkçe öğrenenler genellikle eğitim amacı 
gütmektedir. Bu sebeple ileri düzeyde seçilecek olan metinlerin öğrenicilerin günlük 
hayatlarında ve eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri metinler olmasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir. (Zorbaz ve Köroğlu, 2016). 
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Araştırma bulgularından hareketle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları 
hazırlanırken okunabilirlik ölçütlerinden yararlanılması önerilmektedir. 
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Türk Kurumlarının Doğu Afrika’daki Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Faaliyetleri: 
Somali Örneği* 

İbrahim ÇİMEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İbrahimcimen19@gmail.com 
Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yagmursahin@comu.edu.tr 

Özet: Tarih boyunca Asya’dan Avrupa ve Afrika’ya kadar çok geniş bir alana yayılarak büyük 
imparatorluklar kurmuş olan Türk milletinin dilini, bu coğrafyalarda yaşayan topluluklar zaman zaman 
sadece iletişim ihtiyacından zaman zamansa ticari ya da ilmî açılardan öğrenme ihtiyacı duymuştur. 
Türkiye’nin 2005 yılında Afrika Birliği’ne (AFB) gözlemci üye olması ve sonrasında 2008 yılında Afrika Birliği 
tarafından stratejik ortak ilan edilmesiyle Türkiye- Afrika ilişkileri çok yönlü alanlarda (eğitim, ticaret, 
askeri iş birliği, kalkınma projeleri, kültürel projeler, yatırımlar) hız kazanarak ilerleme göstermiştir. Artan 
ve farklı alanlarda çok yönlü gelişen ikili ilişkiler sayesinde bölgede Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesi 
ve öğretilmesi konusu da önem kazanmıştır. Kıtada faaliyet gösteren Büyükelçiliklerin yanında yurt dışı 
ofisleriyle TİKA, eğitim kurumları ile Türkiye Maarif Vakfı, kültür merkezleri ile Yunus Emre Enstitüsü, yine 
eğitim kurumları ve yardım organizasyonları ile Türkiye Diyanet Vakfı ve hava yolu taşımacılığı ile Türk 
Hava Yolları gibi kurum ve kuruluşlar Türkiye’nin kıtadaki faaliyetlerini çeşitlendirerek yaygınlaştırmıştır. 
Araştırma kapsamında Somali’de faaliyette bulunan Türk kurum ve kuruluşlarının Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretilmesine yönelik faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda örgün eğitim kurumlarıyla 
okul öncesinden lise son sınıfa kadar Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Deniz Feneri Derneği, 
yükseköğretim kurumlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yaygın eğitim kapsamında ve özel amaçlı 
(askerîye ve sağlık personeline Türkçe) Türkçe öğretimi ile Yunus Emre Enstitüsünün ülkedeki faaliyetleri 
incelenmiştir. Çalışmanın sonraki süreçte Somali’de görev alacak Türkçe öğretmenlerine faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yurt dışında Türkçe öğretimi, 
Somali, Örgün/Yaygın Eğitim. 

Activities of Turkish Institutions in Teaching Turkish as a Foreign Language in East 
Africa: The Case of Somalia 

Abstract: The language of the Turks, who established great empires by spreading over a wide area 
from Asia to Europe and Africa, has been used by the communities living in those areas for communication, 
commerce and scholarship. Once Turkey became an observer of Member of Africa Union (AU) in 2005 
and was declared as strategic partner by the African Union in 2008, Turkey-Africa relations accelerated 
and has made progress in multiple areas (education, trade, military cooperation, development projects, 
cultural projects, investments). Thanks to the developing bilateral relations, the issue of learning and 
teaching Turkish as a foreign language has gained more importance in the region. In addition to the 
Embassies that operating in the continent institutions, and organizations such as TİKA which has offices 
abroad, Turkiye Maarif Foundation with its educational institutions, Yunus Emre Institute with cultural 
centers, other educational institutions/charities with Turkiye Diyanet Foundation and Turkish Airlines with 
air transportation activities have diversified and expanded. Within the scope of the research, the activities 
of Turkish institutions and organizations operating in Somalia for teaching Turkish as a foreign language 
were stated and emphasized. In this context, Turkish Language teaching activities of Turkiye Diyanet 
Foundation, Deniz Feneri Association, Sağlık Bilimleri University with its higher education institutions, 
Turkish Maarif Foundation with educational institutions from preschool to senior years have been 
analyzed in terms of their operations in country related to mainstream education and special purposes 
(teaching Turkish to military and medical staff) It is thought that the study will be beneficial for Turkish 
teachers who will be working in Somalia in future. 

Keywords: Turkish Education, Teaching Turkish as a Foreign Language, Teaching Turkish Abroad, 
Somalia, Formal/Non-Formal Education. 

 

*“Türkiye Dışında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Somali Örneği” isimli yüksek 
lisans tezinin bir bölümünden hareketle hazırlanmıştır.  
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1. Giriş 

Tarih boyunca Asya’dan Avrupa ve Afrika’ya kadar çok geniş bir alana yayılarak büyük 
imparatorluklar kurmuş olan Türk milletinin dilini, bu coğrafyalarda yaşayan topluluklar zaman 
zaman sadece iletişim ihtiyacından zaman zamansa ticari ya da ilmî açılardan öğrenme ihtiyacı 
duymuştur. Bu hususa çalışmasında değinen Balcı da şunları kaydetmektedir: “Türklerin tarih 
boyunca ortaya koydukları hareketli hayat tarzı, göç ettikleri farklı coğrafyalarda geliştirdikleri 
ilişkiler, kurmuş oldukları devletler, muhtelif kültür ve medeniyetlerle girdikleri etkileşimler, 
dillerinin farklı açılardan gelişmesine ve derinleşmesine yön vermiştir. Türklerin tarihteki 
belirleyici özellikleri ve farklı coğrafyalarda yönetici olarak bulunmaları dolayısıyla Türkçe 
öğrenimine ve öğretimine tarih boyunca ilgi gösterilmiştir” (Balcı, 2016:11). Günümüzde de 
Türkçenin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretimine olan ilgi gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye 
dışında oldukça rağbet görmekte ve Türkçeye olan bu ilgi artarak devam etmektedir. 20.11.2013 
tarihli Anadolu Ajansının British Council tarafından yayımlanan raporundan hareketle “Türkçe 
Geleceğin En Önemli 10 Dili Arasında”1 başlıklı haberi ve 18.01.2022 tarihli Kırım Haber Ajansının 
“Türkiye, 11 Ülkenin Ordusuna Türkçe Öğretiyor”2 başlıklı haberi Türkçeye olan bu ilgiyi kanıtlar 
niteliktedir. Günümüzde çeşitli kurumlar aracılığıyla gerek eğitim amaçlı gerekse özel amaçlı 
Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Ülkemizde yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan Türkçe 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) ve Türkiye dışında; Türkiye Maarif Vakfı, 
Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Diyanet Vakfı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşlar 
aracılığıyla Türkçe, yabancı dil olarak öğretilmektedir. Türkiye Maarif Vakfı diğer kurumlardan 
farklı olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine farklı bir alan açmaktadır ve eğitim 
kurumlarında okul öncesinden lise son sınıfa kadar Türkçe dersleri, örgün eğitim kapsamında 
yürütülmektedir. Özellikle Türkiye Maarif Vakfının faaliyetlere başlaması ile birlikte Türkiye 
dışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi sürecinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve 
bünyesinde Türkçe dersi veren kurumların karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu 
sorunlara yönelik araştırmaların/çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. 47 ülkede 418 
eğitim kurumu3 ile Türkiye Maarif Vakfı, 50 ülkede 60 Kültür Merkezi4 ile Yunus Emre Enstitüsü, 
4 ülkede 6 yükseköğretim kurumu5 ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 14 ülkede Türkiye Diyanet 
Vakfı6 gibi kurum ve kuruluşlar bünyelerinde yabancı dil olarak Türkçe dersi vermektedirler. 
Sayılardan da anlaşılacağı üzere Türk kurumlarının yurt dışında yürütmüş olduğu yabancı dil 
olarak Türkçe öğretimi faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların yurt dışında görev alacak 

                                                           

1 https://www.aa.com.tr/tr/egitim/turkce-gelecegin-en-onemli-10-dili-arasinda/203072 (Erişim 
tarihi: 05.01.2022) 

2  https://qha.com.tr/haberler/turkiye-11-ulkenin-ordusuna-turkce-ogretiyor/153205/ (Erişim 
tarihi: 05.01.2022) 

3 https://turkiyemaarif.org/page/2018-DUNYADA-MAARIF-16 (Erişim Tarihi: 18.01.2022) 

4  https://pekin.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/faaliyet_raporu_2021_28.06_kucuk.pdf 
(Erişim Tarihi: 18.01.2022) 

5  https://www.sbu.edu.tr/tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/turk%C3%A7e-ve-
yabanci-dil-uam/genel-bilgiler (Erişim Tarihi: 18.01.2022) 

6 
https://stratejigelistirme.diyanet.gov.tr/Documents/2018%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Ra
poru.pdf (Erişim Tarihi: 18.01.2022) 

https://www.aa.com.tr/tr/egitim/turkce-gelecegin-en-onemli-10-dili-arasinda/203072
https://qha.com.tr/haberler/turkiye-11-ulkenin-ordusuna-turkce-ogretiyor/153205/
https://turkiyemaarif.org/page/2018-DUNYADA-MAARIF-16
https://pekin.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/faaliyet_raporu_2021_28.06_kucuk.pdf
https://www.sbu.edu.tr/tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/turk%C3%A7e-ve-yabanci-dil-uam/genel-bilgiler
https://www.sbu.edu.tr/tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/turk%C3%A7e-ve-yabanci-dil-uam/genel-bilgiler
https://stratejigelistirme.diyanet.gov.tr/Documents/2018%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu.pdf
https://stratejigelistirme.diyanet.gov.tr/Documents/2018%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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ve Türkçe öğretecek öğretmenlere yol göstereceği ve sürecin daha verimli hâle gelmesine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  

2. Yöntem 

Araştırmada, Türk kurumlarının Doğu Afrika’daki yabancı dil olarak Türkçe öğretimi (Somali 
örneği) faaliyetlerini incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinin imkânlarından 
yararlanılmıştır. Bu doğruluda doküman incelemesi yöntemi çerçevesinde belgesel kaynak 
tarama tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırılan konu ile ilgili olarak bilgi sağlayan her çeşit evrakı, 
yayınlanmış/yayınlanmamış belgeleri, raporları, istatistiksel verileri inceleyerek yapılan veri 
toplamaya belgesel kaynak taraması denir (Karasar, 2005:77, Yıldırım ve Şimşek, 2006:187, 
Arıkan, 2004). Bu doğrultuda ilgili kurumların faaliyetleri ile ilgili olarak (faaliyet raporları, tanıtım 
katalogları, internet sayfaları, sosyal medya hesapları) her türlü kayıt, evrak/doküman 
incelenmiştir. Çepni (2007) de doküman inceleme yöntemi ile ilgili olarak; araştırılan konuya 
yönelik ulaşılan belgelerin ve kayıtların belirli normlar çerçevesinde incelenmesi şeklinde ifade 
etmiştir. 

3. Doğu Afrika ve Türkiye- Afrika İlişkilerine Genel Bir Bakış 

Doğu Afrika, Afrika Kıtası’nın doğusunda bulunan ve Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali 
(Somaliland), Tanzanya ve Uganda’yı içerisine alan bölgedir. Bu coğrafi alana komşu Ruanda ve 
Burundi ise Orta Afrika içinde sınıflandırılmaktadır (Gölbaş, 2014)  

 

Şekil 1. Doğu Afrika Haritası 

(Kaynak: https://www.courses.psu.edu/test/test100_hkr/AFIM/Main_HTML/RG_E.html Erişim Tarihi: 
13.06.2022) 

Türkiye’nin 2005 yılında Afrika Birliği’ne (AFB) gözlemci üye olması ve sonrasında 2008 
yılında Afrika Birliği tarafından stratejik ortak ilan edilmesiyle Türkiye- Afrika ilişkileri çok yönlü 
alanlarda (eğitim, ticaret, askeri iş birliği, kalkınma projeleri, kültürel projeler, yatırımlar) hız 
kazanarak ilerleme göstermiştir. Gerek Türkiye’nin 2002 yılında kıtada bulunan 12 Büyükelçilik 
sayısının 2021 itibariyle 43’e yükselmesi gerekse 2008 yılı başı itibariyle Türkiye’de bulunan 10 
Afrika ülkesi Büyükelçilik sayısının 37’ye ulaşması gelişen ilişkileri destekler niteliktedir. 
Büyükelçiliklerin yanında yurt dışı ofisleriyle TİKA, kıtada açtığı eğitim kurumları ile Türkiye 
Maarif Vakfı, Türkiye’yi, Türk dilini ve kültürünü tanıtmak amacıyla açtığı kültür merkezleri ile 
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Yunus Emre Enstitüsü, yine eğitim kurumları ve yardım organizasyonları ile Türkiye Diyanet Vakfı 
ve hava yolu taşımacılığı ile Türk Hava Yolları gibi kurum ve kuruluşlar Türkiye’nin kıtadaki 
faaliyetlerini çeşitlendirerek yaygınlaştırmıştır. (https://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-
iliskileri.tr.mfa Erişim Tarihi: 13.06.2022) 

3.1. Afrika’da Eğitim Öğretim Faaliyeti Yürüten Türk Kurumları 

3.1.1. Türkiye Maarif Vakfı 

Türkiye Maarif Vakfı, 17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulmuş bir kamu vakfıdır. 
Türkiye dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Millî Eğitim Bakanlığı haricinde doğrudan eğitim 
kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur. Vakfın tanıtım kataloğunda yer alan bilgilere göre 
dört ana başlık altında (eğitim öğretim, eğitime destek, yayın, burs ve barınma) faaliyetleri 
bulunmaktadır. Vakıf Afrika genelinde 29 ülkede faaliyet yürütmektedir. Bu ülkelerden 25’inde 
toplam 189 eğitim kurumu ve 18 öğrenci yurdu bulunmaktadır. Doğu Afrika ülkelerinde Vakfın 
40 eğitim kurumu bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı ise 20.426 olarak belirtilmiştir. Vakıf 
Afrika genelinde 16 ülke ile de resmî temas halindedir.  

(https://turkiyemaarif.org/uploads/TanitimKataloguTR.pdf Erişim Tarihi: 10.06.2022) 

 

Şekil 2. Türkiye Maarif Vakfı Afrika Faaliyet Haritası 
Kaynak: (https://twitter.com/tmaarifvakfi Erişim tarihi: 13.06.2022) 

 

https://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa
https://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa
https://turkiyemaarif.org/uploads/TanitimKataloguTR.pdf
https://twitter.com/tmaarifvakfi
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3.1.2. Yunus Emre Enstitüsü 

2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı 
kanunla kurulmuş bir kamu olan Yunus Emre Vakfına bağlıdır. Kurumun internet sayfasında 
Yunus Emre Vakfının kuruluş amacı “Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını 
tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı 
alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile 
kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek” şeklinde belirtilmiştir. 
(https://www.yee.org.tr/tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu Erişim Tarihi: 13.06.2022) 

 Enstitü tarafından hazırlanan 2020 Faaliyet Raporuna göre 50 ülkede bulunan Kültür 
Merkezlerinin %13’ü Afrika’da bulunmaktadır.  

 

Şekil 3. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezlerinin Bölgelere Göre Dağılımı 

Kaynak: Yunus Emre Enstitüsü 2020 Faaliyet Raporu, sayfa 14. 

 
Şekil 4. Türkoloji Protokolü İmzalanan Ülkelerin Bölgelere Dağılımı 

  Kaynak: Yunus Emre Enstitüsü 2020 Faaliyet Raporu, sayfa 149. 

Şekil 4’te görüldüğü üzere Enstitü 50 ülkede 101 üniversite ile Türkoloji Protokolü 
imzalamıştır. Bu üniversitelerden 19 tanesi 8 Afrika ülkesinde bulunmaktadır. 

 

https://www.yee.org.tr/tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu
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Enstitü, 2019 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerin %8’ini Afrika ülkelerinde gerçekleştirmiştir. 

 
Şekil 5. Bölgelere Göre Faaliyet Dağılımı 

   Kaynak: Yunus Emre Enstitüsü 2020 Faaliyet Raporu 

Şekil 5’e göre 2019 yılında Balkanlar (%28), Avrupa (%28) ve Orta Doğu’nun (%14) ardından 
en fazla faaliyet Afrika’da (%8) gerçekleştirilmiştir. 

Dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde gerek açtığı kültür merkezlerinde gerekse 
protokol ve iş birliği kapsamında Türkçe öğretimi faaliyetlerinde bulunan Yunus Emre 
Enstitüsünün 2019 yılı faaliyet raporuna göre Afrika’daki kursiyerlerinin oranı %19’dur. 

  

Şekil 1. 2019 Yılı Bölgelere Göre Kursiyer Dağılımı 

   Kaynak: Yunus Emre Enstitüsü 2020 Faaliyet Raporu 
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Şekil 6’ya göre Balkanlar (%30) ve Orta Doğu’nun (%22) ardından en fazla kursiyer Afrika’da 
(%19) yer almaktadır.  

3.1.3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 15 Nisan 2015 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 27.03.2015 tarih ve 6639 sayılı Kanun gereğince sağlık temalı olarak kurulan ilk devlet 
üniversitesidir. Ayrıca Üniversite, yurt dışında eğitim öğretim faaliyeti vermeye yetkili tek devlet 
üniversitesidir. Üniversitenin yurt dışındaki eğitim kurumlarında eğitim dili Türkçedir. Somali, 
Sudan, Özbekistan, Suriye’de eğitim öğretim faaliyetleri hâlihazırda sürdürmektedir. 
Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre önümüzdeki dönemde Afganistan, Filistin, 
Pakistan ve Lübnan’da eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacaktır. 
(https://www.sbu.edu.tr/tr/universitemiz/kurumsal-bilgilerimiz/tarihcemiz Erişim Tarihi: 
13.06.2022)  

Üniversitenin eğitim dili Türkçe olduğu için öğrenciler bir yıl Türkçe hazırlık eğitimi 
almaktadır. Daha sonra üniversitenin eğitim öğretim programı içerisinde Türk Dili ve 
Kompozisyon, Akademik Türkçe ve Mesleki Türkçe gibi dersleri almaktadırlar.  

Yurtdışı Külliyeleri 

 Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi (SOMALİ) 

 Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
(SOMALİ) 

 Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SUDAN) 

 Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SUDAN) 

 Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Moro/ 
FİLİPİNLER) 

 Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi (Buhara/ÖZBEKİSTAN) 

 Buhara Bini Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Buhara/ÖZBEKİSTAN) 

 Çobanbey Tıp Fakültesi (Suriye/Çobanbey) 

 Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Suriye/Çobanbey) 

(https://www.sbu.edu.tr/tr/universitemiz/kurumsal-bilgilerimiz/genel-bilgiler 
Erişim Tarihi: 13.06.2022)  

3.1.4. Türkiye Diyanet Vakfı 

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek olması amacıyla 
13 Mart 1975 tarihinde kurulmuştur. Günümüzde Türkiye içerisinde 1003 şubesi ve dünyanın 
149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayır hizmetlerinden uluslararası yardım hizmetlerine 
kadar farklı alanlarda çalışmalar yapmaktadır. (www.tdv.org/tr-TR/kurumsal/ Erişim Tarihi: 
13.06.2022) Vakfın eğitim faaliyetleri kapsamında yükseköğretim öğrenci yurtları, öğrenci evleri, 
anaokulu, kolej, üniversite gibi eğitim kurumları açmak, uluslararası imam hatip lisesi, 
uluslararası öğrenci ve uluslararası ilahiyat programları ve dünyanın 111 farklı ülkesinde eğitim 
öğretim hizmetleri bulunmaktadır. (https://tdv.org/tr-TR/faaliyetlerimiz/ Erişim Tarihi: 
13.06.2022) Vakfın yurt dışındaki eğitim kurumlarında yabancı dil olarak Türkçe eğitimi 
verilmektedir.  

 

https://www.sbu.edu.tr/tr/universitemiz/kurumsal-bilgilerimiz/tarihcemiz
https://www.sbu.edu.tr/tr/universitemiz/kurumsal-bilgilerimiz/genel-bilgiler
http://www.tdv.org/tr-TR/kurumsal/
https://tdv.org/tr-TR/faaliyetlerimiz/
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Şekil 7. Türkiye Diyanet Vakfı Yurt Dışı Eğitim Kurumları 

Kaynak:https://tdvmedia.blob.core.windows.net/tdv/MedyaOdas%C4%B1/Raporlar/T
DV%20-%20Faaliyet%20Raporu%20-%202020.pdf  

3.1.5. Deniz Feneri Derneği 

Deniz Feneri Derneği 1998 yılında dernek olarak faaliyetlerine başlamıştır. İnsani yardım 
faaliyetlerinin yanında Afrika’da ihtiyaç duyulan bölgelerde yetim çocukların eğitim alabilmeleri 
için hazırladığı projeler ile okullar açmaktadır. Okullar genelde öğrencilerin barınma ve iaşe 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yatılı imkânı da olan külliye modeliyle yapılmaktadır. 
(https://iyilikokuluodulleri.com/sayfa/yetim-okullari Erişim Tarihi: 15.06.2022) Bu doğrultuda 4 
farklı ülkede 5 yetim eğitim külliyesi açılmıştır.  

Derneğin yurt dışında açmış olduğu eğitim merkezleri; 

1-Umudum Sensin Yetim Eğitim Külliyesi - Hadiya / Etiyopya 

2-Şehit Ömer Halisdemir Yetim Eğitim Külliyesi - Afar / Etiyopya 

3-Halil İbrahim Erten Eğitim Külliyesi - Fildişi Sahili 

4-Aysel ve Şerif Fındıkkaya Yetim Eğitim Külliyesi - Dadaab / Kenya 

5-İsmet ve Fatma Yetim Eğitim Külliyesi - Buhodle / Somali 

Fildişi Sahili, Kenya ve Somali okullarında resmî müfredata ek olarak Türkiye’den 
görevlendirilen öğretmenler ile Türkçe dersleri de verilmektedir. 
(https://iyilikokuluodulleri.com/sayfa/yetim-okullari Erişim Tarihi: 15.06.2022) 

https://tdvmedia.blob.core.windows.net/tdv/MedyaOdas%C4%B1/Raporlar/TDV%20-%20Faaliyet%20Raporu%20-%202020.pdf
https://tdvmedia.blob.core.windows.net/tdv/MedyaOdas%C4%B1/Raporlar/TDV%20-%20Faaliyet%20Raporu%20-%202020.pdf
https://iyilikokuluodulleri.com/sayfa/yetim-okullari
https://iyilikokuluodulleri.com/sayfa/yetim-okullari
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4. Somali, Somali’de Türkçe Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Kurumlar 

4.1. Somali 

 

Şekil 8. Afrika Boynuzu Haritası 
(Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Somali%27deki_%C5%9Fehirler_listesi 

Erişim Tarihi: 15.06.2022) 

 

 

Şekil 9. Afrika Boynuzu ve Somali Haritası (LEWIS: 2002) 

Somali; Etiyopya, Cibuti, Kenya ve Eritre ile Afrika’nın kuzeydoğusunda Afrika Boynuzu 
olarak adlandırılan bölgede yer almaktadır. Afrika Boynuzu adıyla anılan bu bölge; Afrika, 
Ortadoğu, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Kızıldeniz’i kontrol etmesi bakımından 
jeostratejik bir öneme sahiptir. (Bingöl, 2013: 83). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Somali%27deki_%C5%9Fehirler_listesi
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 Somali; 11° 59’ kuzey, 1° 39’ güney enlemleri ve 41°- 51° 24’ doğu boylamları arasında 
yer alır. Ülkenin yüzölçümü 637.657 km²’dir. Somali’nin kuzeybatısında Cibuti, güneybatısında 
Kenya, kuzeyinde Aden Körfezi ve Yemen, doğusunda Hint Okyanusu ve batısında Etiyopya 
bulunmaktadır. (Şahin, 2019: 3-26). 

Somali’nin Paleolitik dönemden beri yerleşim alanı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. MÖ 
9000’li yıllara ait olduğu belirlenen mağara resimleri ve keşfedilen mezarlıklar bu tespiti 
desteklemektedir. Bölge halkının eskiden beri hayvancılıkla uğraştığı, “Somali” kelimesinin de 
Somalicedeki “süt sağmak” anlamındaki “soomaal” fiilinden türediği kabul edilmektedir (Şahin, 
2019: 3-26). Kelimenin kökeni ile ilgili ikinci görüşü ise Taylan (1987) şöyle verir: “Somalicede 
gitmek veya yürümek anlamlarına gelen “so” ile süt anlamına gelen “mal” sözcüğünün 
birleşiminden oluşmuştur. Bu birleşimin Somali halkının göçebe bir toplum olmasından ve bu 
nedenle de hayvancılıkla uğraşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.” 

Osmanlı Devleti’nin 1882’de Mısır’ı İngilizlere bırakmasının ardından bölgede oluşan siyasi 
iktidarsızlık ile kısa zamanda Somalilerin bulunduğu tüm coğrafya sömürgecilerle tanışmıştır. 
İngiltere 1884 yılında Kuzey Somali’yi işgal eder, 1892’de İtalya Güney Somali’yi işgal eder ve son 
olarak da 1894’te Fransa Cibuti’yi işgal eder. İngiltere’nin işgal ettiği bölge İngiliz Somalisi, 
İtalya’nın işgal ettiği bölge İtalyan Somalisi ve Fransa’nın işgal ettiği bölge de Fransız Somalisi 
olarak adlandırılır. Ayrıca Somalilerin yaşadığı bölgelerden bir kısmı (Ogadin) da Etiyopya’ya 
bırakılır ve bu bölge günümüzde hâlâ Etiyopya sınırları içerisinde yer almaktadır. 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra Sömürgecilik Dönemi yıkılırken bundan diğer devlet ve milletler gibi Somali de 
faydalanmıştır. İtalyan Somalisi Haziran 1960’ta, İngiliz Somalisi de Temmuz 1960’ta 
bağımsızlığını ilan etmiştir. İngiliz Somalisi’nin bağımsızlığını kazanmasından sonra Kuzey ve 
Güney Somali birleşerek bağımsız Somali Cumhuriyeti’ni kurmuştur (Salah; 50). Somali 1960’ta 
bağımsızlığını ilan ederken tarihsel olarak ve etnik olarak Somali toprağı olan Cibuti ile Ogadin 
bölgesi ülkenin sınırları dışında kalmıştır (Bingöl, 2013: 85). 

Hami ırkından olan Somalililer için kimlik tanımlamasında kabileleri önem arz etmektedir. 
Haviye, İsak, Darod ve Rahanwein kabileleri ülkenin en büyük kabileleridir. Ülkenin neredeyse 
tamamı İslam dinine mensuptur. Sosyal ve günlük hayatta dinin önemli bir yeri bulunmaktadır. 
Kuşî dil ailesine mensup bir dil olan Somalice 1973’ten beri ülkenin resmî dilidir. Bu tarihten 
önceki devirlerde yazı dili olarak kullanılmamıştır. Arapça ikinci resmî dil olarak ülkede 
kullanılmaktadır. (Şahin, 2019: 35-37). Ayrıca İtalyanca ve İngilizce ülkede konuşulan diller 
arasında bulunmaktadır. (Bingöl, 2013). 

 Resmi adı Somali Federal Cumhuriyeti olan Somali’de siyasi yönetim olarak altı eyalet 
bulunmaktadır. Bu eyaletler kuzeyden güneye doğru; Somaliland, Puntland, Galmudug, 
Hirshabelle, Güneybatı ve Jubaland eyaletleridir.  

4.2. Somaliland 

Somaliland, Somali’nin kuzeybatısında varlığını sürdüren 1991 yılında bağımsızlığını ilan 
etmiş ancak uluslararası arenada bağımsızlığı hiçbir ülke tarafından tanınmayan bir devlettir. 
Somali hükümeti de Somaliland’ın bağımsızlığını tanımamaktadır ve Somaliland’ı Somali’nin bir 
eyaleti olarak görmektedir. Türkiye, Somali ve Somaliland arasında arabuluculuk görevi 
yürütmüştür. 2013 yılında nisan ve temmuz aylarında her iki devletin heyetleri Türkiye’de bir 
araya gelmiştir (https://www.aa.com.tr/en/turkey/somalia-and-
somalilandsignankaracommunique/255372 Erişim tarihi: 15.01.2022) Somaliland’ın yönetim 
şekli cumhuriyettir, başkenti Hargeisa’dır ve tahmini rakamlara göre Somaliland dört milyon 
insana ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölge Somali topraklarının yaklaşık %21’ini oluşturmaktadır. 
Somaliland’da Somalice, Arapça ve İngilizce konuşulmaktadır. Somaliland’da Türkiye Maarif 
Vakfı, TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı ve Deniz Feneri Derneği faaliyetlerde bulunmaktadır. 

https://www.aa.com.tr/en/turkey/somalia-and-somalilandsignankaracommunique/255372
https://www.aa.com.tr/en/turkey/somalia-and-somalilandsignankaracommunique/255372
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Şekil 10. Somaliland Haritası 

 Kaynak: Ministry of National Planning & Coordination Repeublic of Somaliland (2003) 
Somaliland in Figures Book, Somaliland, Hargeisa.  

4.3. Somali-Türkiye İlişkileri  

Türkiye’nin Somali ve bu bölge ile olan ilişkileri Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı 
fethetmesi ve Kuzey Afrika’da etkin bir siyasi güç olmasına kadar götürülebilir. Bu süreçte Yavuz 
Sultan Selim ile başlayan Kızıldeniz’de Türk hâkimiyetini artırma çabalarıyla 1519’da Süveyş 
Kaptanlığı’nın oluşturulması ile Somali-Türkiye ilişkisi resmen başlamıştır denilebilir. 1882’de 
Mısır’ın İngilizler tarafından işgal edilmesine kadar bölgede Türk hâkimiyeti devam etmiştir. Türk 
otoritesinin bu bölgeden çekilmesi ile Somali de Afrika’nın diğer bölgeleri gibi sömürgecilikle 
tanışmış ve İngiltere, İtalya ve Fransa tarafından işgal edilmiştir. (Şahin, 2019: 91-93) 

İşgal yıllarında kesintiye uğrayan Türkiye-Somali ilişkileri, Somali’nin 1960’ta bağımsızlığını 
kazanmasından 19 yıl sonra -1979’da- Türkiye’nin başkent Mogadişu’da Büyükelçilik açmasıyla 
yeniden başlamıştır. Ancak Mogadişu Büyükelçiliği 1991 yılında Somali’deki iç savaş nedeniyle 
kapatılmıştır. Bu dönemde de Türkiye imkânlar dâhilinde Somali’de barış ve istikrarın sağlanması 
için katkıda bulunmuştur.  

Türkiye, Somali’nin kalkınması ve yeniden yapılanmasına önem vermektedir. Bu amaçla 21-
23 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul, Somali Konferansı’na ev sahipliği yapmıştır. BM 
himayesinde organize edilen Konferansa, Somali ICG (International Crisis Group) üyeleri başta 
olmak üzere çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluşun üst düzeyde katılımı gerçekleşmiştir. 

Bölgede yaşanan kıtlık nedeniyle 19 Ağustos 2011’de dönemin Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı’nın Somali’ye gerçekleştirdiği ziyaret iki ülke arasında önemli bir nokta olmuştur. 
Mogadişu Büyükelçiliği 1 Kasım 2011’de yeniden faaliyete geçmiştir. Ayrıca 1 Haziran 2014’te 
Somaliland’da Hargeysa Başkonsolosluğu açılmıştır. TİKA, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının 
katkılarıyla eğitim, sağlık, ulaştırma ve güvenlik alanlarında Somali’nin yeniden inşa sürecine 
büyük katkı sağlanmaktadır. (https://www.mfa.gov.tr/turkiye-somali-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
Erişim tarihi: 15.01.2022) 

Bölgedeki kıtlık nedeniyle Türkiye’den siyasi yetkililerin bölgeye ziyaretleri devam etmiştir. 
Başta hükümet yetkililerinin ziyaretleri olmakla birlikte diğer siyasi partilerin yetkililerinin de 
gerçekleştirmiş oldukları ziyaretler neticesinde Türkiye-Somali ilişkileri hızlı bir gelişme 
göstermiştir. (https://www.trthaber.com/haber/gundem/kilicdaroglu-somalide-7591.html 
Erişim tarihi: 15.01.2022) 

https://www.mfa.gov.tr/turkiye-somali-siyasi-iliskileri.tr.mfa
https://www.trthaber.com/haber/gundem/kilicdaroglu-somalide-7591.html
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Türkiye Cumhurbaşkanı 2015 ve 2016’da Somali’ye iki ziyaret gerçekleştirmiştir ve 
Mogadişu Büyükelçilik Külliyesinin resmi açılışı yapılmıştır. Somali Cumhurbaşkanı da 26 Nisan 
2017’de Türkiye’ye bir devlet ziyareti gerçekleştirmiştir. Ayrıca 27 Nisan 2017’de Antalya’da 
düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Konferansı ve Tarım İş Forumu’na katılmıştır.  

26 Nisan 2017 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşmanın yürütülmesinden 
TİKA sorumlu tutulmuştur. 

Türkiye, 1991 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesel yönetimi 
ile Somali Federal Hükümeti arasındaki görüşmelerde 2013 yılından beri kolaylaştırıcı rol 
üstlenmiştir. (https://www.mfa.gov.tr/turkiye-somali-siyasi-iliskileri.tr.mfa Erişim tarihi: 
15.01.2022) 

Türkiye, Somali ile olan bütün ilişkilerini “aktif diplomasi, insanî yardım” anlayışı 
doğrultusunda yürütmektedir. Türkiye’nin son yıllarda Somali ile artan ilişkileri, Türkiye’nin 
Afrika politikasını güçlendirmiş ve Afrika kıtasında önemli bir aktör olarak ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamıştır (Sıradağ, 2016: 705). 

Somali ile Türkiye’nin ikili ticaret hacmi giderek artmaktadır. Mogadişu Uluslararası 
Havalimanı ve Mogadişu Limanı hâlen Türk firmaları tarafından işletilmektedir. Türk şirketlerinin 
Somali’deki yatırımlarının toplam değeri 100 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.  

Eğitim alanında da devam eden destekler kapsamında 1992 yılından 2020’ye kadar, 1.092 
Somali vatandaşı Türkiye Burslarından yararlanarak Türkiye’de yükseköğrenim görmüştür. 
(https://www.mfa.gov.tr/turkiye-somali-siyasi-iliskileri.tr.mfa Erişim tarihi: 15.01.2022)  

Askeri alanda ise 2012-2017 yılları arasında yüzlerce Somalili askeri personel Türkiye’de 
eğitim almıştır. Ayrıca Türkiye, çok zayıf olan Somali Deniz Kuvvetlerine bot ve diğer gerekli 
donanımları sağlamıştır. 30 Eylül 2017 tarihinde, Türkiye’nin en büyük deniz aşırı askeri eğitim 
merkezi Somali’de kurulmuştur. Türkiye’nin Somali’de kurduğu askeri eğitim merkezi, Somali 
ordusunun El-Şebab terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadeleye destek olmaktadır. (Şahin, 2019: 
100) 

4.4. Somali’de Faaliyette Bulunan Resmî Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları 

Türkiye’nin eğitim, sağlık, ulaştırma ve güvenlik alanlarında Somali’de faaliyet gösteren 
resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları:  

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 

- Sağlık Bakanlığı ve Türkiye-Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

- Kızılay 

- Diyanet İşleri Başkanlığı Somali Din İşleri Müşavirliği 

- Türk Hava Yolları (THY) 

- Yardım Eli Derneği 

- Türkiye Maarif Vakfı (TMV) 

- Mogadişu Yunus Emre Enstitüsü 

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu (SHMYO) 

- Somali Türkiye Mezunları Derneği’dir. (Detaylı bilgi için bknz: Şahin, 2019: 105-111) 

https://www.mfa.gov.tr/turkiye-somali-siyasi-iliskileri.tr.mfa
https://www.mfa.gov.tr/turkiye-somali-siyasi-iliskileri.tr.mfa
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Yine Star Gazetesinde yer alan habere göre Türkiye hem insani yardım faaliyetleri ile hem 
de devlet örgütlenmesine yardımcı olmak üzere kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile 
bölgede yer almaktadır. Gazete haberine göre bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar: 

“Mogadişu Büyükelçiliği, TİKA, Kızılay, Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, Devlet Hava Meydanları, Sağlık Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Yardımeli, IGMG Hasane Derneği, Beşir 
Derneği, Cansuyu, Deniz Feneri, İhlas Vakfı, Afrika Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (AFKAD), 
İSRA Derneği, IHH Türkiye, İHH Avrupa, Kimse Yok mu, Nile Organization, Sadaka Taşı, Yeryüzü 
Doktorları, Ege Sağlık Dernekleri Federasyonu (ESAFED), AİD (Uluslararası Doktorlar Birliği), Aziz 
Mahmud Hüdayi Vakfı.” (https://www.star.com.tr/yazar/somalide-yeni-bir-devlet-insa-
ediyoruz-yazi-714006/: 15.01.2022). 

4.5. Somali’de Eğitim- Öğretim 

Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanlığı tarafından hazırlanan Eğitim Sektörü Stratejik 
Planına göre (2018-2020) Somali eğitim sisteminde hedeflenen vizyon, politika ve amaçlar 
incelendiğinde eşitlikçi ve kapsayıcı bir eğitim sisteminin kurulmaya çalışıldığı görülmektedir. 
İlgili planda eğitimde vizyon ve misyon beyanı şöyledir: 

1- “Her Somali vatandaşının eğitim hakkını yerine getirmek ve ulusun manevi, ekonomik ve 
insani gelişimine katkıda bulunmak; yeterli, iyi eğitimli, daha yetenekli ve yetkin bir işgücü 
oluşturmak”, 

2- “Tüm Somali vatandaşları için kapsayıcı, yaşam boyu kaliteli eğitim ve öğretime eşit 
erişim sağlamak” şeklinde verilmiştir.  

 Somali’de eğitim öğretim faaliyetleri 1972’de Somali alfabesinin resmen kabulü ile 
yoğunlaşmıştır. Ancak zaman içerisinde standart bir gelişme gösterememiştir. Örneğin 
1970’lerde bütçeden eğitime ayrılan %10 civarındaki ödenek 1980’lerde %2’lere kadar 
düşmüştür. Bunda 1977’deki Etiyopya-Somali savaşı ile darbe girişimi etkili olmuştur. Bu süreçte 
askeriyeye ayrılan bütçe artırılırken diğer sektörler gibi eğitim sektöründe de bütçe kısıtlaması 
gerçekleştirilmiştir. [Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsanî kalkınma raporu, 1998: 
s,69; 2001: s. 82] 1990’ın sonlarında başlayan Somali iç savaşı devlet yönetimini zayıflatmış ve 
kabileler arası çekişmelere yol açmıştır. Geçici Ulusal Hükümet, Geçici Federal Hükümet, 
Puntland İdaresi, Somaliland İdaresi ve şimdiki Federal Somali Hükümeti gibi çeşitli idarelerin 
kurulmasıyla birlikte istikrar bozulmuştur. Ayrıca terör örgütü faaliyetlerinin de artması ile eğitim 
durma noktasına gelmiştir. İç savaşın sona ermesiyle beraber 2012 yılından itibaren uluslararası 
örgütlerin de desteği ile Somali’de eğitim faaliyetleri yeniden hız kazanmıştır (Abdulahi Shoble, 
2020: 30-33). Ancak yine de ülkede ilkokul da dâhil olmak üzere zorunlu eğitim sistemi 
bulunmamaktadır. Çocuğun okula gönderilmesi ailenin isteğine bağlıdır (Abdulahi Shoble, 2020: 
42). 

Somali Federal Hükümetinde Eğitim sistemi: “Federal düzeyde Eğitim, Kültür ve Yüksek 
Öğretim Bakanlığı (MOECHE) tarafından yönetilmektedir ve Somali'deki eğitimin genel 
rehberliğinden ve yönetiminden sorumludur. Görevi şu şekildedir; tüm vatandaşlar için kaliteli 
eğitim ve öğretimi teşvik etmek için uygulanabilir bir sistemin mevcut olmasını sağlamak bireysel 
ve ulusal kalkınmayı optimize etmek”.  

Ülkede iki farklı eğitim sistemi uygulanmaktadır: Birincisi Arabic Medium İnstitutions 
tarafından kullanılan 9+3 sistemidir. İkincisi ise hem devlet okullarında hem de bazı özel 
okullarda kullanılmakta olan 8+4 sistemidir.  

 

https://www.star.com.tr/yazar/somalide-yeni-bir-devlet-insa-ediyoruz-yazi-714006/
https://www.star.com.tr/yazar/somalide-yeni-bir-devlet-insa-ediyoruz-yazi-714006/
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Tablo 1. 
Federal Somali Devleti’nde Eğitim Sistemi 

9+3 sistemi 8+4 sistemi 

Erken Dönem Çocuk Bakımı ve 
Eğitimi (okul öncesi dâhil) 

1-2 yıl Anaokulu 1-2 yıl 

İlkokul 9 yıl İlkokul 8 yıl 
Lise  3 yıl Lise 4 yıl 
Lise Sonrası Enstitüler 2-4 yıl Lise Sonrası Enstitüler 2-4 yıl 
Kaynak: Federal Somali Hükümeti Ulusal Eğitim Politikası Taslağı. 2015-2030. 

Somali’de çoğu okulda eğitim dili olarak Somalice kullanılmaktadır. İlkokulda Arapça ve 
İngilizce öğretimine önem verilmektedir. Ortaöğretim okullarından çoğunda ise Arapça ve İslami 
çalışmalar dışındaki dersler İngilizce olarak verilmektedir. Ayrıca M. Siad Barre tarafından 1969 
yılında yapılan askerî darbeden sonra eğitimde Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş 
yapılmıştır (Özkan, 2014: 19). 

Somali’de Millî Eğitim Politikası eğitimin ana hatlarını çizmektedir. Ülkede eğitim aşamaları 
şu şekildedir: 

1. Okul öncesi - 2 yıl (Pre-school) 

2. İlkokul - 8 yıl ( 4+4 ) (Primary School) 

3. Ortaöğretim - 4 yıl ( Secondary School) 

4. Ortaöğretim Sonrası Eğitim 2-4 yıl (Post-Secondary Education) 

Okula başlama yaşı Kuran Okulları ve anaokulları için 4-5, ilköğretim için 6’dır. Okul Öncesi 
Eğitimi (Early Childhood Education): Somali Federal Hükümeti Ulusal Eğitim Politikasında (2015-
2030) yer alan bilgilere göre ülkede hükümet tarafından onaylanmış bir okul öncesi eğitim 
müfredatı bulunmamaktadır. Yine okul öncesi öğretmenleri için de bir eğitim sistemi mevcut 
değildir. Ülkede erken çocukluk eğitimi özel anaokulları ve Kuran Okulları aracılığıyla 
sağlanmaktadır.  

İlkokul ve ortaokullarda okutulan dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 2.  
Federal Somali Devleti’nde İlköğretim ve Ortaöğretimde Öğretilen Konular 

İlkokul ve Genel Liseler Lise Sonrası Enstitüler 

Matematik Somalice 
Fen Bilimleri (Biyoloji, Kimya, Fizik ve IT) İngilizce 
Çevre Eğitimi Arapça 
Arapça İslam Bilimleri 
İngilizce Matematik 
Somalice İletişim Becerileri 
Sosyal Bilgiler (Tarih ve Coğrafya ve 
Vatandaşlık) 

 

Beden Eğitimi  
Kaynak: Federal Somali Hükümeti Ulusal Eğitim Politikası Taslağı. 2015-2030. 

Ülkede hâlen yaşanan terör ve siyasi olaylar sebebi ile değişikler olabildiği gibi genel olarak 
okullar için akademik yıl eylül ayında başlamaktadır ve haziran ayında sona ermektedir. Yaz tatili 
temmuz ve ağustos aylarını kapsamaktadır.  
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4.6. Somali’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Sonrası 

Türkiye ile Somali’nin giderek artan ilişkileriyle doğru orantılı olarak Türkçe öğrenen Somalili 
sayısı da artış göstermektedir. Somali’de Türk kurumlarında eğitim alan öğrencilerin büyük 
çoğunluğu yükseköğretim için Türkiye’yi tercih ederek eğitimlerine Türkiye’de devam 
etmektedirler. Bu doğrultuda öncelikle öğrenciler Türkiye Bursları ile ya da üniversitelerce 
yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ile Türkiye’ye yükseköğretim için gelmektedirler. Yine Sağlık 
Bilimleri Üniversitesinde yükseköğretim alan öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra 
Mogadişu’da bulunan ve Türkiye ile Somali devleti arasındaki protokol ile ortak işletilen Somali-
Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iş bulabilmektedirler. 

4.6.1. Somali’de Türkçe Öğretimi Faaliyetinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar: 

4.6.1.1. Maarif Vakfı 

Maarif Vakfı, Somali’de örgün eğitim kapsamında Türkçe öğretiminde önemli bir 
konumdadır. Türkiye Maarif Vakfı ilk olarak 2016’da başkent Mogadişu’da ardından Hargeisa’da 
FETÖ’den devir aldığı okullarda Türkçe öğretimi faaliyetlerine başlamıştır ve günümüzde devam 
etmektedir. Türkiye Maarif Vakfı’nın Somali’de (Somaliland dahil) 7 okul ve 3 yurdu 
bulunmaktadır. Bu okullarda Türkçenin yanında diğer müfredat dersleri de verilmektedir. 
Mogadişu’da yer alan kampüslerinde okul öncesinden lise son sınıfa kadar Türkçe dersleri 
verilmektedir. (https://turkiyemaarif.org/page/553-DUNYADA-MAARIF-16 Erişim tarihi: 
25.04.2022) 

Tablo 3.  
Somali Mogadişu Kampüsleri (KM4 & Banadır) Haftalık Türkçe Ders Saatleri (4+4+4) 

KADEMELER OKUL ÖNCESİ İLKOKUL 0RTAOKUL LİSE  

SINIFLAR 36-48 
Ay 

49-60 
Ay 

61-72 
Ay 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TÜRKÇE DERS 
SAATİ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 

Tablo 4.  
Somaliland Hargeisa Lisesi Haftalık Türkçe Ders Saatleri (4+4+4) 

KADEMELER OKUL ÖNCESİ İLKOKUL 0RTAOKUL LİSE  

SINIFLAR 36-48 
Ay 

49-60 
Ay 

61-72 
Ay 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TÜRKÇE DERS 
SAATİ 

           8 4 4 2 

4.6.1.2. Yunus Emre Enstitüsü 

Yunus Emre Enstitüsü, 2016 yılında başkent Mogadişu’da açılan Somali Yunus Emre Kültür 
Merkezi ile Somali’de Türkçe öğretimi faaliyetlerine başlamıştır (Yunus Emre Enstitüsü Faaliyet 
Raporu, 2018). Ayrıca çeşitli kurumlar ile Türkoloji protokolü imzalamıştır. Bu kurumlar 
Mogadişu Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Somali Harp Okulu’dur. 
Ayrıca Somali’de kurulan Türk askerî üssünde de Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
görevlendirilen okutmanlar aracılığıyla Somalili askerlere Türkçe öğretilmektedir. (Yunus Emre 
Enstitüsü Faaliyet Raporu, 2019).  

Enstitü tarafından 2017 yılından başlamak üzere günümüze kadar 997’si Harp Okulu, 491’i 
Astsubay okulu olmak üzere 1488 Somalili askere Türkçe dersi verilmiştir. Yine 2016 yılından 
günümüze kadar Mogadişu Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde görev yapan 300 yerel sağlık personeline Türkçe dersi verilmiştir.  

https://turkiyemaarif.org/page/553-DUNYADA-MAARIF-16
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Enstitü ayrıca Bondheree Kız Yetimhanesi, Kaaraan Erkek Yetimhanesi ve Banadir Yetimler 
ve Öğrencilere Merkezinde öğrencilere Türkçe dersleri vermektedir. Buralarda da 1181 öğrenci 
Türkçe dersi almıştır.  

4.6.1.3. Türkiye Diyanet Vakfı: 

Türkiye Diyanet Vakfı, 2012 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başkent Mogadişu’da 
Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi inşa edilerek eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. 420 
öğrenciye bu okulda eğitim desteği verilmektedir. Yine 2015-2016 eğitim öğretim yılında Türkiye 
Diyanet Vakfı ve Hikma Foundation ile yapılan iş birliği ile Borama şehrinde bulunan Fatih Sultan 
Mehmet İmam Hatip Lisesinde eğitim alan 562 öğrenciye eğitim desteği sağlanmaktadır (TDV, 
2019-2020 Eğitim Faaliyetleri Raporu).  

Tablo 5.  
Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi Haftalık Türkçe Ders Saatleri 

KADEMELER OKUL ÖNCESİ İLKOKUL 0RTAOKUL LİSE  

SINIFLAR 36-48 
Ay 

49-60 
Ay 

61-72 
Ay 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TÜRKÇE DERS 
SAATİ 

           2 2 2 2 

4.6.1.4. Deniz Feneri Derneği 

Deniz Feneri, Somali genelinde yürütmüş olduğu insani yardım faaliyetlerinin yanında yetim 
öğrencilerin okula gidebilmesi ve eğitim alabilmeleri için eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Bu 
doğrultuda Buhotle’de 2017 yılında yapımına başlanan ve 360 yatak kapasiteli toplamda 720 
öğrenciye hizmet vermesi planlanan İsmet Fatma Tahiroğlu Yetim Eğitim Külliyesi 2018 yılında 
faaliyetlerine başlamıştır. (https://www.denizfeneri.org.tr/bagisci/afrika_137/somali_58/ 
Erişim Tarihi: 15.06.2022) Mevcutta 140 öğrencisi yatılı olmak üzere 650 öğrenci burada eğitim 
görmektedir. (https://iyilikokuluodulleri.com/sayfa/yetim-okullari Erişim Tarihi: 15.06.2022) 

Tablo 6.  
Deniz Feneri İsmet Fatma Tahiroğlu Yetim Eğitim Külliyesi Haftalık Türkçe Ders Saatleri (4+4+4) 

KADEMELER OKUL ÖNCESİ İLKOKUL 0RTAOKUL LİSE  

SINIFLAR 36-48 
Ay 

49-60 
Ay 

61-72 
Ay 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TÜRKÇE DERS 
SAATİ 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

4.6.1.5. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık 
Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak 2016 yılı Kasım ayında eğitim öğretim faaliyetlerine 
başlamıştır. Üniversite yurt dışında Türkçe olarak eğitim verdiği için üniversiteyi tercih eden 
öğrenciler öncelikle 1 yıl Türkçe hazırlık eğitimi almaktadır. Yine 2019 yılı Eylül ayında Somali 
Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi başkent Mogadişu’da açılmıştır.  

4.6.2. Somalili Öğrencilerin Türkiye’de Eğitime Devam Etme Durumu 

Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) 2021 verilerine göre Türkiye’de lisans ve lisansüstü eğitimi 
alan Somalili öğrenci sayısı 8141’dir (https://istatistik.yok.gov.tr Erişim tarihi: 25.04.2022). 
YÖK’ün detaylı istatistikleri paylaştığı 2013-2014 eğitim öğretim yılından günümüze kadar 
Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitimi almış veya almakta olan Somalili öğrenci sayısı aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir:  

https://www.denizfeneri.org.tr/bagisci/afrika_137/somali_58/
https://iyilikokuluodulleri.com/sayfa/yetim-okullari
https://istatistik.yok.gov.tr/
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Tablo 7.  
Türkiye’de Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Alan Somalili Öğrenci Sayıları 

Eğitim-öğretim yılı Aktif öğrenci sayısı Mezun öğrenci sayısı 

2013-2014 638 4 
2014-2015 915 1 
2015-2016 1383 31 
2016-2017 1735 164 
2017-2018 2310 131 
2018-2019 3764 145 
2019-2020 6104 248 
2020-2021 8141 239 

(Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr Erişim tarihi: 25.04.2022) 

Tabloda görüldüğü üzere Somalili öğrenciler tarafından Türkiye’ye, Türkiye’deki 
üniversitelere ve Türkçeye olan ilgi yıldan yıla artış göstermektedir. Türkiye’deki üniversitelerde 
eğitim alan bu öğrencilerin bazıları Somali’de Türkçe öğrenerek Türkiye’ye gelirken bazıları da 
Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarda Türkçe öğrenimini tamamlayıp üniversite eğitimine 
başlamaktadır.  

Tablo 8.  
Yurt Dışı ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Tarafından Somalili Öğrencilere Yapılan Burslandırma 
Sayıları (1992- 2021) 

 Toplam 
Burslandırma 

Dil 
Kursu 

Ön 
Lisans 

Lisans Yüksek 
Lisans 

Doktora Araştırma Tıpta 
Uzmanlık 

Genel 
Toplam 

1387 48 7 671 511 150 0 0 

Tabloda görüldüğü üzere Yurt Dışı ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından Türkiye 
Bursları kapsamında 1992-2021 yılları arasında 1387 Somalili öğrenciye Türkiye’de 
yükseköğrenim ve dil bursu verilmiştir. 

5. Sonuç 

Son yıllarda gerek Türkiye içerisinde gerekse yurt dışında Türkçenin yabancı dil olarak 
öğrenilmesi ve öğretilmesi konusu önem kazanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, 
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Deniz Feneri Derneği gibi kurum ve 
kuruluşlar açtıkları eğitim merkezlerinde örgün ve yaygın eğitim kapsamında okulöncesinden 
yükseköğretime kadar yabancı dil olarak Türkçe öğretimi faaliyetleri yürütmektedir. Bu kurumlar 
ayrıca uluslararası öğrencilerin yükseköğretim için Türkiye’yi tercih etmesinde önemli rol 
oynamaktadırlar. Özellikle Maarif Vakfının yurt dışında örgün eğitim kapsamında açtığı okullarda 
Türkçenin de müfredat içerisinde yer almasıyla eğitim kurumlarında Türkçe ile karşılaşan öğrenci 
sayısı (48.856) kayda değer durumdadır. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu yükseköğretime 
Türkiye’de devam etmektedir. Türkiye Bursları programına 2021 yılında dünyanın 178 
ülkesinden gerçekleşen 165 bin 511 başvuru şüphesiz bunu destekler niteliktedir. 
(https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/turkiye-burslari Erişim Tarihi: 11.06.2022) 

Konunun önemine binaen dil öğretimi süreci içinde yer alan tüm ögelerin (öğretmen, 
öğrenci, aile, materyal, öğrenme ortamı vb.) incelenmesi ve geri dönüt alınarak iyileştirilmeler 
yapılması önemlidir. Bu durum, alanda yapılacak sorun tespit çalışmalarını da önemli kılmaktadır. 
Şahin ve Kalın Salı (2018) yapmış oldukları çalışmada Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanıyla 
ilgili sorunların tespitine yönelik çalışmaların; karşılaşılan genel zorluklar ve belirli bir gruba 
yönelik olan çalışmalar olarak iki başlık altında toplandığını, sadece bir gruba yönelik yapılan 

https://istatistik.yok.gov.tr/
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çalışmaların sınırlı sayıda olduğunu, diğer gruplar için de özel olarak sorun tespiti çalışmalarının 
yapılmasının yararlı olacağını belirtmektedirler. Ayrıca yine literatür incelemesinde alan ile ilgili 
sorun tespiti çalışmalarının genellikle yetişkinlere ve yaygın eğitim kapsamında Türkçe 
öğretimine yönelik olduğu görülmektedir. Türkiye Maarif Vakfı ile Türkçenin yurt dışında örgün 
eğitim kapsamında okul müfredatlarına girmesi ve Türkçenin erken dönemde yabancı dil olarak 
öğretilmesi bu alana yönelik çalışmaları önemli kılmaktadır. Bu alana yönelik sorunların tespiti 
ve uygun çözüm önerilerine yönelik çalışmalarla, örgün eğitim kapsamında uluslararası dil 
öğretim standartlarına uygun daha sistemli bir Türkçe öğretiminin yapılması öngörülmektedir. 
Bu bağlamda Türkçenin Türkiye dışında yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmaların yapılması 
önem arz etmektedir. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Ölçme 
Uygulamalarının MEB-Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programındaki Okuma 

Becerisi Kazanımlarına Göre İncelenmesi* 

Öğr. Gör. Süleyman AKTAR, İstanbul Gelişim Üniversitesi, suleymanaktar@hotmail.com 
Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, abdsahin25@hotmail.com 

Özet: Akademik başarının oluşabilmesi için temel dil becerilerinin geliştirilmesi şarttır. Anlatma 
becerisinin geliştirilmesi temelde anlama becerisini bünyesinde barındırır. Okuduğunda ya da dinlediğinde 
verilmek istenilen mesajı doğru bir şekilde anlayan bir kişinin zihinsel becerileri gelişmiş demektir. Bunu 
müteakip kişinin konuşma ve yazma becerilerinde de gelişme olacağı düşünülmektedir. Bu yüzden 
eğitimde anlama becerileri kazanımlarının öğrencide davranışa dönüştürülmesi önemlidir. Bu durum 
yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde de önemlidir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine 
günümüze kadar birçok eğitim programı hazırlanmıştır. Ancak bu eğitim programlarının içerisinde 2020 
yılında MEB ile Maarif Vakfı ortaklığında yayımlanan ve modern dil öğretimi yaklaşımları ile 21. yüzyıl 
becerilerini içine alacak şekilde hazırlanan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı bu özellikleriyle 
gerek beceri gerekse öğrencide istendik davranışların gerçekleştirilebilmesi adına alanda eşgüdüm 
oluşturabilme hususunda önemli bir yerdedir. Bu çalışmanın temel amacı Altay Türkçe Öğreniyorum A1 
kitabında bulunan okuma becerisine yönelik hazırlanan ölçme uygulamalarının MEB-Türkçenin Yabancı Dil 
Olarak Öğretimi Programı okuma becerisi kazanımlarıyla ne derecede örtüşüp örtüşmediğini ortaya 
koymaktır. Nitel desende olan bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
sonuçlarına göre ise hedef kitabın MEB-Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı kazanımlarıyla 
genel olarak uyuştuğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe eğitimi, Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, MEB- Türkçenin Yabancı 
Dil Olarak Öğretimi Programı, Okuma eğitimi, Okuma becerisi, Ders kitapları. 

An Investigation of Assessment Practices in Textbooks Used in Teaching Turkish as a 
Foreign Language According to Reading Skills Acquisitions in MEB-Teaching Turkish 

as a Foreign Language Program 

Abstract: Developing basic language skills is essential for academic success. Developing the speaking 
skill basically includes the ability to understand. The mental skills of a person who understands the desired 
message correctly when he reads or listens are developed. Subsequently, it is thought that there will be 
improvement in the speaking and writing skills of the person. Therefore, it is important to transform the 
acquisition of comprehension skills in education into behavior in students. This situation is also important 
in teaching Turkish as a foreign language. Many training programs have been prepared on the teaching of 
Turkish as a foreign language until today. However, among these education programs, the Turkish 
Language Teaching Program as a Foreign Language, which was published in partnership with the Ministry 
of National Education and Maarif Foundation in 2020 and prepared to include modern language teaching 
approaches and 21st century skills, has an important place in terms of creating coordination in the field 
in order to realize both skills and desired behaviors in students. The main purpose of this study is to reveal 
to what extent the measurement applications prepared for reading skill in the book Altay Turkish I am 
Learning A1 overlap with the reading skill acquisitions of the MEB-Turkish Curriculum as a Foreign 
Language. In this qualitative study, document analysis method was used. According to the results of the 
research, it was seen that the target book was generally compatible with the achievements of the Ministry 
of National Education-Teaching Turkish as a Foreign Language Program.  

Keywords: Turkish education, Teaching Turkish as a foreign language, MEB- Teaching Turkish as a 
Foreign Language Program, Reading education, Reading skill, Textbooks. 

*Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim 
Dalı, Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı bünyesinde Doç. Dr. Abdullah Şahin danışmanlığında Süleyman Aktar 
tarafından hazırlanan “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Ölçme Uygulamalarının MEB 2020 
Öğretim Programına Göre İncelenmesi: Altay Türkçe Öğreniyorum Seti Örneği” ‘başlıklı Yüksek Lisans Tezinin bir 
bölümünden hareketle oluşturulmuştur. 

 



6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 
6th International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2022)   

 

   
235 

 

1. Giriş 

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi sürecinde basamaklı kur sistemi seviyelerinde yer alan 
tüm kademelerdeki ana amaç yabancı öğrencilerde 4 temel becerinin davranışa dönüşmesini 
sağlamaktır. Bu becerilerden herhangi birinin eksikliği sadece yarım kalmış olan o beceriyi değil 
diğer becerilerin gelişmesini de olumsuz yönde etkilerken aynı zamanda dil eğitimini tamamlayıp 
fakültesine başlayan öğrencinin fakülte içerisindeki başarısını da olumsuz yönde etkileyecektir. 
Bu da hayatının geri kalan kısmına doğrudan yansıyacaktır. Bu yüzden gerek yabancılara yönelik 
olarak Türkçe dersini veren öğretim elemanının gerekse bu alana özel ders kitabı 
hazırlayıcılarının 4 temel beceriyi de önem derecesi belirlemeksizin eşit seviyede ele alarak 
planlamalarını yapmalarının gerekli olduğu söylenebilir. 

Dil eğitiminin temel amaçlarından biri öğrencilerde anlama becerilerinden okuma 
becerisinin kazandırılmasıdır. Ürün Karahan (2018), doğru bir anlamanın temel şartı doğru bir 
okumayla gerçekleşir demiştir. Bu yüzden okuma ve anlama birbirine yapışık ikiz gibi bağlıdırlar. 
Demir Atalay (2018)’a göre anlama, bir yazılı metnin ya da sözel bir ifadenin veya görsellerden 
meydana gelen uyanları duyu organları aracılığıyla zihinde anlamlandırılmasıdır. Okuma, insan 
gözünün zihinle doğru orantılı bir şekilde daha önceden oluşturulan yazılı materyallerin üzerinde 
var olan çeşitli işaret ve semboller havuzunun insan beyninde yapılandırılmasına dayanmaktadır. 
Okuma, ilk etapta sembollerin algılanmasına dayalı olan bir süreci kapsarken algılanma 
gerçekleştikten sonra ise okuyucunun zihninde anlamlara dönüşebilen insana ait bir beceridir. 
Bu yönüyle okuma etkinliği insanların zihinlerini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmelerine 
olanak sağlayan döngüsel bir süreçtir diye düşünülebilir. Güneş (2007)’e göre okuma etkinlikleri 
zihnin gelişimine katkı sağlaması yönüyle insana ait en önemli beceridir. Yalçın, (2002) bir 
öğrencinin kendi dil seviyesine uygun bir metni başka herhangi bir insan ya da bir materyale 
ihtiyaç duymadan okuyup bu okuduklarını algılayıp anlama becerisine ulaşabilmesi süresi olarak 
2 ay ile 2 yıl arasında bir süreçte oluştuğunu vurgulamaktadır. Bu da okuma becerisinin anlama 
boyutunun süreç içerisinde devamlılıkla gelişebileceğini göstermektedir. 

Yabancılara yönelik olarak hazırlanan ders kitaplarında yer verilen okuma etkinliklerinde her 
metne göre değişebilen kimi okuma ve anlama stratejilerini öğrencilerin uygulayabilmesi 
gerekmektedir. Bu stratejiler özetle; 

1.Öğrencilerin okumuş oldukları metinler üzerinden kimi çıkarımlar ve yorumlar yapabilmek, 

2.Metinde geçen önemli bilgileri algılayıp bunları daha sonra seçerek sıralayıp 
özetleyebilmek, 

3. Metin içinde yer alan farklı bölümlerle bağlantılar oluşturabilmek,  

4. Okuyucu olarak kendi anlama düzeyinin ne durumda olduğunu sorgulayabilmek, 

5. Zihinde görseller oluşturabilmek (Aşıcı vd., 2019) şeklinde özetlenebilir. Karatay (2018)’a 
göre okuma-anlama süreci kimi işlem basamaklarını içermektedir. Bu basamaklar; 

1. Okuyucunun hedef dildeki alfabe ve çeşitli görsel sembollerin ne anlama geldiğinin 
bilgisine sahip olması, 

2. Sözcük ve sembollerin görme organları aracılığıyla beyne iletilebilmesinde herhangi bir 
fiziksel problemin olmaması, 

3. Okunan metinle ilgili olan bilgiler ile beyinde gerçekleşen zihinsel süreçler sonucunda 
kavramanın gerçekleşebilmesi, 

4. Okuyucunun okuduğu metni eleştirel bir gözle değerlendirebilmesi, 

5. Okunan metinden elde edilen yeni bilgilerin depolanıp kodlanması, 
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6. Depolanıp kodlanan bilgilerin öğrencinin kendi ihtiyacı doğrultusunda yeniden çağrılıp 
ihtiyaç duyduğunda kullanabilmesi şeklinde özetlenebilir. 

Sever (2011), okumanın iletişimsel, algısal, öğrenimsel, duyuşsal, bilişsel ve devinişsel 
boyutları olan çok yönlü gelişim süreci olduğunu ifade etmiştir. Bu çok yönlü becerinin öğrencide 
davranış bulabilmesi yabancılara yönelik olarak hazırlanan ders kitaplarının önemi büyüktür. 
Hazırlanan ders kitaplarının tüm alanlarda olduğu gibi okuma alanlarının da titizlikle hazırlanması 
gerekmektedir. Bu bağlamda gerek okuma metinlerinin seçimi gerekse okuma metinlerine bağlı 
olarak oluşturulacak ölçme uygulamaları seçimi önem arz etmektedir. Eğitim-öğretim döneminin 
içinde veya sonunda öğrencilere yönelik olarak kazanım bazında başarıların gerçekleşip 
gerçekleşmediği ölçme ve değerlendirme ile belirlenir (Senemoğlu, 1997). Eğitim-öğretim 
sürecinin aktif ve doğru bir şekilde yönetilmesi adına öğrencilerin istendik kazanım durumlarının 
sık sık ölçme ve değerlendirme yapılarak belirlenmesi gerekmedir (Bozkurt, 1995). 

 A1 okuma becerisine yönelik 51 kazanıma yer verilen MEB-TYDOÖP (2020) programının 
ölçme yaklaşımı incelendiğinde ise programın yabancılara Türkçe öğretiminde Dinleme/İzleme, 
Sözlü Etkileşim, Sözlü Üretim, Okuma ve Yazma becerilerine yönelik olarak istemiş olduğu ölçme 
ve değerlendirme anlayışı olarak ölçme ve değerlendirme uygulamalarının oluşturulmasında 
öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önünde tutulması gerekliliği, programın kazandırmayı 
hedeflediği bilgi, beceri, tutum ve değerlerin tümünü kapsayabilen ölçme değerlendirme 
uygulamalarına yer verilmesi gerekliliği, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin (öz 
değerlendirme, akran değerlendirme, dereceli puanlama anahtarı vb.) yanı sıra geleneksel 
tekniklere de yer verilebileceği, dilin teorik kısmından ziyade işlevsel kullanım kısımlarına yönelik 
olarak ölçme ve değerlendirme gerçekleştirilmesi gerekliliği ve öğrencilere “Ne öğrendin?”, “Bu 
öğrendiklerini güncel yaşamında uygulayabileceğini düşünüyor musun?” türünde sorularla 
yansıtmacı bir yaklaşımın benimsendiği ölçme ve değerlendirme felsefesinin oluşturulması 
gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

Tablo 1 

 

Program içerisinde Dil Becerilerinin Ölçülmesinde Kullanılan Teknikler ile Önerilen Öğrenme 
– Öğretme Uygulamaları (MEB-TYDOÖP, 2020, s.34) başlığı altında yukarıda dört temel dil 
becerisine göre öğrenilen öğrenme- öğretme uygulamaları ile bu uygulamaların nasıl 
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ölçüleceğine yönelik olarak ölçme ve değerlendirme teknikleri sunulmuş ve yabancı dil olarak 
Türkçenin eğitimi ve öğretimi sürecine yönelik olarak hazırlanan ders kitaplarının, çalışma 
kitaplarının ve ders izlencelerinin nasıl oluşturulması gerektiğiyle ilgili olarak ciddi önerilere 
yukarıdaki tabloda yer verilmiştir. Özbay (2015) okuma becerisine yönelik olarak öğrencilerin 
başarısını değerlendirebilmek için birkaç yöntemin aynı anda ölçme uygulamalarında 
kullanılmasında yarar olduğunu, çoklu değerlendirme araçlarının öğrencilerin neyi ne kadar 
bildikleri hususunda eğitim-öğretim süresince öğretmene daha doğru bir ölçme ve 
değerlendirme fırsatı vereceğini belirtmiş ve okuma becerisinin ölçülmesinde çoklu 
değerlendirme araçlarını tavsiye etmiştir. 

2. Yöntem 

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri adlı 
çalışmada araştırma yöntemlerinden nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel yöntem; gözlem, görüşme 
ve doküman analizi gibi nitel yöntemlerin kullanılıp nitel bir sürecin izlendiği araştırma 
yöntemidir (Yıldırım, 1999). 

2.1. Araştırmanın Deseni 

Doküman incelemesi, bir araştırmanın dokümanlarına yönelik olan inceleme çalışmalarıdır 
(Çepni, 2010). Altay Türkçe Öğreniyorum A1 ders kitabını incelerken nitel araştırma yöntemi 
desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır.  

2.2. Verilerin Analizi 

Bu çalışma, doküman incelemesi ile elde edilen verilerin analizi için kullanılan nitel veri 
analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi modeli temel alınarak yapılandırılmıştır. İçerik 
analizi temel alınarak hazırlanan çalışmalardaki temel bileşen, incelenecek materyali hedef 
alırken o materyali detaylı ve derinlemesine bir düzlemde ele alabilmeye imkân sağlamaya 
olanak tanıması olarak ifade edilebilir. 

2.3. Sınırlılıklar ve Çalışma Materyali 

Bu çalışma, Altay Türkçe Öğreniyorum A1 ders kitabında yer alan okuma becerisine yönelik 
olan ölçme uygulamalarıyla sınırlıdır. 

3. Bulgular 

Tablo 2  
Okuma Becerisi Kazanım Kodu, Kazanımı ve Altay Türkçe Öğreniyorum A1 Sayfa Numarası Listesi 

Kazanım 
Kodu 

Kazanım Altay Türkçe 
Öğreniyorum 
A1 Sayfa 
Numarası 

A1.O.1. Alfabedeki harfleri tanır. 7 
A1.O.2. Selamlaşma, tanışma ve vedalaşmayla ilgili kelime ve kalıp ifadeleri 

tanır. 
14, 16, 19, 
19, 21 

A1.O.3. Toplumsal yaşam alanlarına yönelik metinlerde kullanılan kelime 
ve kalıp ifadeleri tanır. 

33, 35 

A1.O.4. Hava durumuyla ilgili kavram ve kalıp ifadeleri tanır. 124 
A1.O.5. Sayısal ifadeleri tanır. 43 
A1.O.6. Temel soru ifadelerini tanır. 57 
A1.O.7. Temel soru kalıplarına yönelik bilgileri belirler. 57 
A1.O.8. Temel kişisel bilgileri belirler. 58 
A1.O.9. Günlük hayattaki basit yönergeleri takip eder. 87 
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A1.O.10. Temel akrabalık adlarını tanır. 27 
A1.O.11. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bilgilendirme, yönlendirme ve 

uyarı içeren levha ve simgeleri tanır. 
62 

A1.O.12. Temel betimleyici ifadeleri tanır. 129, 161 
A1.O.13. Tarih/zaman ifadelerini tanır. 57 
A1.O.14. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ölçü birimlerini/miktar ifadelerini 

tanır. 
138, 139 

A1.O.15. Harita, kroki, grafik, tablo, zaman çizelgesi gibi görsellerden ihtiyaç 
duyduğu bilgileri seçer. 

113, 114, 
115 

A1.O.16. Metinlerdeki basit karşılaştırma unsurlarını belirler. 133, 114 
A1.O.17. Yaygın meslek adlarını ve mesleklerin temel özelliklerini tanır. 91 
A1.O.18. Afiş, bilet, broşür, duyuru, ilan, menü vb. metinlerden temel 

/ihtiyaç duyduğu bilgileri seçer. 
Yok 

A1.O.19. Yardım talebi/izin/rica/özür ifadelerini tanır. 71 
A1.O.20. Yol, yön ve adres tarifi içeren basit metinleri anlar. 85, 86 
A1.O.21. Metinden konum bildiren basit ifadeleri seçer. 75 
A1.O.22. Görsellerle desteklenmiş basit metinleri anlar. 96 
A1.O.23. Basit metinlerdeki olayların oluş sırasını belirler. 161 
A1.O.24. Hobi/ilgi alanlarının anlatıldığı basit metinleri anlar. 57 
A1.O.25. Basit, kısa e-posta ve iletileri anlar. 88 
A1.O.26. Kısa ve basit metinlerden kişisel bakım ve sağlıkla ilgili bilgileri 

seçer. 
100 

A1.O.27. Ulaşıma ve ulaşım araçlarına ilişkin temel bilgileri seçer. 159 
A1.O.28. Seyahat ve konaklamaya ilişkin temel bilgileri seçer. 167 
A1.O.29. Kutlama/tebrik/temenni/davet/teşekkür içerikli basit metinleri 

anlar. 
61 

A1.O.30. Bir metinde tercih/teklif bildiren ifadeleri seçer. 72 
A1.O.31. Bir metinde tavsiye/uyarı bildiren ifadeleri seçer. 64 
A1.O.32. Metinlerdeki temel duygu ifadelerini belirler. Yok 
A1.O.33. Kişisel görüş bildiren ifadeleri seçer. 96 
A1.O.34. Metinlerdeki günlük rutinlere ilişkin ifadeleri belirler. 57, 67 
A1.O.35. Temel gerekçelendirme ifadelerini belirler. 147, 148 
A1.O.36. Onay/kabul/ret ifadelerini belirler. Yok 
A1.O.37. Görsellerle desteklenmiş basit eylemlerin anlatıldığı metinleri 

anlar. 
118 

A1.O.38. Bir metinden istenilen bilgileri seçer. 116, 117 
A1.O.39. Metnin konusunu ve temel iletisini belirler. 103 
A1.O.40. Okuduklarını anlamak için başvuru kaynaklarını kullanır. Yok 
A1.O.41. Okuma amacını belirler. 126 
A1.O.42. Okuma amacına uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanır. 126 
A1.O.43. Temel bağdaşıklık ögelerinin anlama etkisini fark eder. Yok 
A1.O.44. Nezaket ifadelerini belirler. 71 
A1.O.45. Geçmişe ilişkin olay ve durumları belirler. 161 
A1.O.46. Plan/tasarı/hayal bildiren ifadeleri belirler. 124 
A1.O.47. Kişisel deneyimleri içeren metinleri anlar. 147, 148 
A1.O.48. Yardım talebi/izin/ rica/özür içeren ifadeleri tanır. 71 
A1.O.49. Çevresindeki nesnelerin adını tanır. 34 
A1.O.50. Çevresindeki yer/ mekân adlarını tanır. 78 
A1.O.51. Temel gerekçelendirme ifadelerini belirler. 113, 143 
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A1.O.1. kodlu “Alfabedeki harfleri tanır” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 
7. sayfasında bu beceriye yönelik olarak etkinlikler “Dinleme” başlığı altında verilmiştir. 
Öğrencilerin dinledikleri harfleri bu doğrultuda tekrar etmeleri istenmiştir. Burada harfleri 
tanıtırken “Dinleme ve Okuma” şeklinde başlık yeniden revize edilebilir ve öğrenciler dinlerken 
tekrar ettikten sonra bu harfleri okumaya yönelik olarak ayrıca bir çalışma yaptırılabilir. 

A1.O.2. kodlu “Selamlaşma, tanışma ve vedalaşmayla ilgili kelime ve kalıp ifadeleri tanır” 
kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 14. sayfasında bu beceriye yönelik olarak 
etkinlikler “Dinleyelim ve Okuyalım” başlığı altında verilmiştir. 

Bu kazanımla ilgili olarak başka bir etkinliğe 14. sayfada yer verilmiştir. Öğrencilerin tanışma 
ve vedalaşma ile ilgili olarak kelime ve kalıp ifadeleri sıralamaları istenmiştir. Bu etkinlik aynı 
zamanda yazma becerisini de geliştirici bir etkinliktir. 

16. sayfada bu kazanıma yönelik olarak bir tanışma metnine yer verilmiştir. Bu metinde 
sadece tanışma ifadeleri yer alırken vedalaşma ifadelerine yer verilmemiştir. Ayrıca yine aynı 
sayfa içerisinde selamlaşma ve tanışma kalıpları karışık bir biçimde yer verilmiş olup 
öğrencilerden doğru bir sıralama yapmaları istenmiştir.  

18. sayfada “Dinleyelim, Okuyalım” başlığı altında hâl hatır sorma ve vedalaşma ifadelerinin 
yer aldığı bir metin öğrencilere sunulmuştur. 

19. sayfada “Nerelisin?” sorusuna ve cevabına yönelik olarak okuma çalışması yaptırılmıştır. 

21. sayfada “O” zamiri üzerinden görsel materyallerden fotoğrafları da kullanarak soruları 
öğrencilerin okumalarını ve daha sonra cevap vermeleri için yazmaları istenmiştir. Bu etkinlikte 
de okuma ve yazma becerileri birlikte ele alındığı görülmektedir. 

A1.O.3. kodlu “Toplumsal yaşam alanlarına yönelik metinlerde kullanılan kelime ve kalıp 
ifadeleri tanır” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için bu beceriye yönelik olarak etkinliğe 33. 
sayfada var-yok etkinliğinde bir sınıf fotoğrafı verilip sınıfta olan veya olmayan insan ya da 
eşyalara iki grup halinde yer verilmiştir. Böylelikle toplumsal yaşam alanlarının en önemli 
mekânlarından biri olan okulun bir sınıfında nelerin olup nelerin olmayacağına yönelik olarak 
öğrencileri bilgilendirme açısından da faydalı bir etkinlik olduğu düşünülebilir. 

35. sayfada bu kazanıma yönelik olarak “Türkiye’de neler var?” başlıklı bir okuma metni 
sunulmuş ve bu metin görsellerle bütünlük dâhilinde desteklenmiştir. 

A1.O.4. kodlu “Hava durumuyla ilgili kavram ve kalıp ifadeleri tanır” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 124. sayfasında “Sezen Aksu Konserine Gidiyoruz” başlıklı metinde yer 
verilmiştir. Bu metne yönelik olarak ölçme uygulaması doğru/yanlış buldurma yoluyla 
uygulanmıştır ve içerisinde kazanıma uygun doğru/yanlış cümlesi kullanılmıştır. 

Yine 124. sayfada “Ankara’nın 5 günlük hava durumu” başlıklı hava durumu tahminleri 
görsel materyallerden biri olan resimlerle desteklenmiş ve bu kazanımı pekiştirecek olan 3 
soruya yer verilmiştir.  

A1.O.5. kodlu “Sayısal ifadeleri tanır” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 43. 
sayfasında Kaan, Fatih, Emine ve Cansu’nun doğum tarihleri yazıyla yazılmıştır ve öğrenciden 
bunları okuyup sayıyla yazmalarını isteyen bir ölçme uygulamasına yer verilmiştir. Ancak bu ilgili 
kazanımın okuma becerisini ölçmesinden ziyade yazma becerisini ölçmeye yönelik olarak 
değerlendirilebilecek bir ölçme uygulamasıdır. 

*Ayrıca bu sayfada A1.O.13. kodlu “Tarih/zaman ifadelerini tanır” kazanımına yönelik olarak 
ölçme uygulamalarına yer verilmiştir. 
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A1.O.6. kodlu “Temel soru ifadelerini tanır” kazanımının ve A1.O.7. kodlu “Temel soru 
kalıplarına yönelik bilgileri belirler” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 57. 
sayfasında Elif isimli bir öğrencinin gün içerinde yaptıklarıyla ilgili olarak ifadeleri yer almıştır. 
Buna mukabil 4 soru sorulmuştur ve bu kazanımın oluşturulabilmesi adına soru-cevap 
yöntemine yer verilmiştir.  

A1.O.8. kodlu “Temel kişisel bilgileri belirler” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için 
kitabın 58. sayfasında okuma metninden hareketle okuma metninde geçen şahsa dair temel 
kişisel bilgilerle ilgili yer alan ifadelerin karşısına doğru-yanlış soruları sorularak bu kazanımın 
pekişmesine dair ölçme uygulamalarına yer verilmiştir. 

A1.O.9. kodlu “Günlük hayattaki basit yönergeleri takip eder” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 87. sayfasında “sağa dön, geri dön, sola dön ve ileri git” şeklinde 4 adet 
basit yönergeye yer verilmiştir. Ölçme uygulaması olarak ise yön işaretleri verilip öğrencilerden 
yönergeleri okumaları ve bu yer işaretleriyle eşleştirmeleri istenmiştir. 

A1.O.10. kodlu “Temel akrabalık adlarını tanır” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için 
kitabın 27. sayfasında “Ben ve Ailem” başlıklı üniteye yer verilmiştir. Fakat ünite içeriğinde temel 
akrabalık adlarına dair herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Bu da hem ünite başlığıyla ünite 
içeriğinin uyuşmadığını hem de A1 seviyesindeki bu kazanımın öğrenciye kitap aracılığıyla 
aktarılmadığını göstermiş olmaktadır. 

A1.O.11. kodlu “Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bilgilendirme, yönlendirme ve uyarı 
içeren levha ve simgeleri tanır” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 62. sayfasında 
uyarı ifadelerine yer verilmiştir ve öğrencilerden bahsi geçen uyarılarla ilgili olarak levhaları 
uyarılarla eşleştirmeleri istenmiştir. 

A1.O.12. kodlu “Temel betimleyici ifadeleri tanır” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için 
kitabın 129. sayfasında kırlangıçları anlatan bir okuma metni verilmiştir ve bu metin 
doğrultusunda açık uçlu, doğru yanlış ve zıt anlamlı kelimeleri bulmaya yönelik olarak ölçme 
uygulamaları verilmiştir. Açık uçlu 3 soru sorulmuştur. Bu soruların biri A1.O.12. kodlu kazanımı 
gerçekleştirmeye yöneliktir fakat sorunun cevabı diğer iki soruya örnek teşkil etmesi amacıyla 
verilmiştir. Öğrencinin kendisinin sorunun cevabını bulması kazanımı gerçekleştirebilme adına 
daha doğru olacakken açık bir şekilde verilmesi ve bu kazanıma yönelik olarak farklı açık uçlu 
soruların sorulmaması durumu söz konusudur. Aynı husus doğru-yanlış sorularında da 
görülmektedir. 

Kitabın 161. sayfasındaki “Büyük Gün” adlı okuma metninin ardından okuduğunu anlamaya 
yönelik olarak sıralama sorusuna yer verilmiştir ve burada bu kazanıma uygun düşen ifadelere 
yer verilerek öğrencilerin betimleyici ifadeleri tanımasına yönelik olan kazanımın öğrencide yer 
edinebilmesi için doğru bir şekilde seçilmiştir. 

A1.O.13. kodlu “Tarih/zaman ifadelerini tanır” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için 
kitabın 3. ünitesinin 57. sayfasında bir okuma metni verilmiştir. Ancak bu okuma metninde tarih 
ifadeleri yer almayıp sadece zaman ifadeleri yer almıştır. Ölçme değerlendirme olarak boşluk 
doldurmalara yer verilmiştir. Bu boşluk doldurmalarda zaman ifadelerini öğrencilerin 
yerleştirmeleri istenmiştir.  

A1.O.14. kodlu “Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ölçü birimlerini/miktar ifadelerini tanır” 
kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 138. sayfasında kilo, litre, adet, tane, koli, 
demet ve diğer birimler başlıkları altında görsel destekli birim ve miktar belirten materyaller 
kullanılmıştır. Buna uygun olarak da test uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca kitabın 139. sayfasında 
da bu kazanımı pekiştirebilmek için “Alışverişte” adında bir diyalog metni verilmiştir ve bu 
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diyaloğa göre öğrencilere ölçü birim/miktar ifadeleri üzerinden doğru-yanlış ve test uygulamaları 
verilmiştir. 

A1.O.15. kodlu “Harita, kroki, grafik, tablo, zaman çizelgesi gibi görsellerden ihtiyaç 
duyduğu bilgileri seçer” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 113. sayfasında kıtaları 
gösteren bir haritaya yer verilmiş ve altında da bir okuma parçasına yer verilmiştir. 114. sayfada 
ise öğrencilere bu haritadan bilgiler sorulmuş ve cevaplar istenmiştir. Aynı şekilde 115. sayfada 
da bir harita verilmiştir ve haritanın altında ise karışık bir şekilde ülkelere yer verilip harita 
üzerine belirtilen kıtaların bulunduğu yere ülkelerin öğrenciler tarafından yerleştirilmesi 
istenmiştir. 

A1.O.16. kodlu “Metinlerdeki basit karşılaştırma unsurlarını belirler” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 113. sayfasındaki metinden hareketle 114. sayfada kıtalar arasında 
karşılaştırmaya yönelik olarak boşluk doldurma sorularına yer verilmiştir. 

A1.O.17. kodlu “Yaygın meslek adlarını ve mesleklerin temel özelliklerini tanır” kazanımının 
öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 91. sayfasında Deniz, Ayşe, Ahmet ve Cenk kendi 
mesleklerini mesleklerinin adını vermeden tarif etmişlerdir. Daha sonra meslek adlarıyla 
şahısların adlarını eşleştirmeye yönelik olarak hazırlanan ölçme değerlendirme sorusu 
sorulmuştur. Yine aynı sayfada bir başka ölçme ve değerlendirme sorusu sorulmuştur. Bu soruda 
bir tablo verilmiştir ve “kim, ne yapıyor?” sorusuna binaen mesleği yapan kişilerin işaretlenmesi 
istenmiştir. 

A1.O.18. kodlu “Afiş, bilet, broşür, duyuru, ilan, menü vb. metinlerden temel /ihtiyaç 
duyduğu bilgileri seçer” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın herhangi bir 
bölümünde okuma becerisi haricinde diğer beceriler üzerinden de etkinliğe yer verilmemiştir. 

A1.O.19. kodlu “Yardım talebi/izin/rica/özür ifadelerini tanır” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 71. sayfasında Hilda ile Aram’ın arasında geçen bir konuşma diyaloğu 
verilmiştir. Bu diyalog içerisinde yardım talebine yer verilmiştir. Buna mukabil oluşturulan ölç ve 
değerlendirme sorusu olarak “kim söylüyor?” sorusu sorulmuştur ve yardım talebi cümle olarak 
verilip bunu kimin söylediğinin işaretlendirilmesi istenmiştir.  

A1.O.20. kodlu “Yol, yön ve adres tarifi içeren basit metinleri anlar” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 85. ve 86. sayfalarında Ceren, Sevgi ve Levent’in adres bilgileri 
verilmiştir ve bu adres bilgilerine müteakip öğrencilere sorular sorulmuştur ve sorulan sorulara 
cevaplar vermeleri istenmiştir.  

A1.O.21. kodlu “Metinden konum bildiren basit ifadeleri seçer” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 75. sayfasında Ade, Olga, Selman ve Zehra ile ilgili olarak konum 
bildiren metinler verilmiştir ve bu bilgilere müteakip öğrencilere sorular sorulmuştur ve sorulan 
sorulara cevaplar vermeleri istenmiştir. 

A1.O.22. kodlu “Görsellerle desteklenmiş basit metinleri anlar” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın birçok yerinde görsellerle bezenmiş okuma metinleri bulunmaktadır. 
Örneğin: kitabın 96. sayfasında William Shakespeare, David Beckham, Ludwing van Beethoven, 
Salvador Dali, Albert Einstein ve Leonardo Dicaprio’nun fotoğraflarına yer verilmiştir ve bu 
fotoğrafların kenarına da meslek ve milliyet adları verilerek öğrencilerden eşleştirme yapmaları 
istenmiştir. 

A1.O.23. kodlu “Basit metinlerdeki olayların oluş sırasını belirler” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 161. sayfasında “Büyük Gün” adında bir metne yer verilmiştir. Bu 
metinde geçen olaya binaen metne bağlı olarak öğrencilerden olayları oluş sıralarına göre 
sıralamaları istenmiştir. 
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A1.O.24. kodlu “Hobi/ilgi alanlarının anlatıldığı basit metinleri anlar” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 57. sayfasında Elif isimli bir öğrencini hayatına ve hobilerine dair 
bilgilere yer verilip hobilerine yönelik olarak sorular sorulmuştur. Ayrıca kitabın 58. sayfasında 
aynı metne bağlı kalarak hobilerine yönelik olarak doğru-yanlış soruları da sorulmuştur.  

A1.O.25. kodlu “Basit, kısa e-posta ve iletileri anlar” kazanımına yönelik olarak kitabın 
herhangi bir bölümünde okuma metnine yer verilmemiştir. Bu beceriyi kazandırmaya yönelik 
olarak 88. sayfada yazma etkinliğine yer verilmiştir. 

A1.O.26. kodlu “Kısa ve basit metinlerden kişisel bakım ve sağlıkla ilgili bilgileri seçer” 
kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 100. sayfasında hasta olan 9 kişinin fotoğrafları 
verilmiştir. Bu fotoğraflarla ilişkili olarak şahıslarla şahısların görsellerdeki görüntülerine binaen 
hangi hastalıklara maruz kaldıklarına yönelik olarak eşleştirme çalışmasına yer verilmiştir.  

A1.O.27. kodlu “Ulaşıma ve ulaşım araçlarına ilişkin temel bilgileri seçer” kazanımının 
öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 159. sayfasında ulaşım araçlarına ilişkin olarak resimler 
verilmiştir. Resimlerin kenarında o resimlerdeki toplu taşımaların isimleri verilmiştir ve bu 
isimleri öğrencilerin okumaları ve daha sonra ise resimlerle eşleştirmeleri istenmiştir. 

A1.O.28. kodlu “Seyahat ve konaklamaya ilişkin temel bilgileri seçer” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 167. sayfasında okuma metnine yer verilmiştir ve bu okuma 
metninden hareketle öğrencilerin rezervasyon numaralarını belirtmeleri istenmiştir. 

A1.O.29. kodlu “Kutlama/tebrik/temenni/davet/teşekkür içerikli basit metinleri anlar” 
kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 61. sayfasında 6 adet tebrik ve kutlama kartına 
yer verilmiştir ve bu kartlar kartlara ilişkin olarak karışık bir şekilde hazırlanmış olan fotoğraflarla 
eşleştirilmesi öğrenciler tarafından istenmiştir. 

A1.O.30. kodlu “Bir metinde tercih/teklif bildiren ifadeleri seçer” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 72. sayfasında otobüste boş bir yere oturabilme hususunda yer alan 
karışık bir diyalog verilmiştir ve bu diyaloğu doğru bir şekilde öğrencilerin sıralamaları istenmiştir. 

A1.O.31. kodlu “Bir metinde tavsiye/uyarı bildiren ifadeleri seçer” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 64. sayfasında tavsiye/uyarı bildiren ifadelere yer verilmiştir. Bu 
ifadeleri cümle içerisinde eşleştirme yapmaları öğrenciler tarafından istenmiştir.  

A1.O.32. kodlu “Metinlerdeki temel duygu ifadelerini belirler” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın herhangi bir sayfasında metinden hareketle ölçme ve değerlendirme 
sorularını kullanarak uygulamaya yer verilmiştir. 

A1.O.33. kodlu “Kişisel görüş bildiren ifadeleri seçer” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi 
için kitabın 96. sayfasında test sorularına yer verilip öğrencilerin neyi daha çok sevdiklerine 
yönelik olarak kişisel görüşleri sorulmuştur ve öğrencilerden testteki şıklardan ifadelerden birini 
seçmeleri istenmiştir. 

A1.O.34. kodlu “Metinlerdeki günlük rutinlere ilişkin ifadeleri belirler” kazanımının 
öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 57. sayfasındaki okuma metnine binaen soru-cevap, boşluk 
doldurma ve doğru-yanlış sorularına yer verilirken kitabın 67. sayfasında Ceren, Mustafa ve 
Ayşe’nin günlük rutinlerine ilişkin bilgiler verilmiştir ve öğrencilerden bu bilgilere yönelik olarak 
hazırlanan sorulara cevap vermeleri istenmiştir. 

A1.O.35. kodlu “Temel gerekçelendirme ifadelerini belirler” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 147. sayfasındaki “Yemek Yiyelim” isimli parçadan hareketle kitabın 
148. sayfasında bu kazanına yönelik olarak bir adet soruya yer verilmiştir. 
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A1.O.36. kodlu “Onay/kabul/ret ifadelerini belirler” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi 
için kitabın herhangi bir bölümünde okuma becerisi haricinde diğer beceriler üzerinden de 
etkinliğe yer verilmemiştir. 

A1.O.37. kodlu “Görsellerle desteklenmiş basit eylemlerin anlatıldığı metinleri anlar” 
kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için kitabın 118. sayfasında görsellerle ifade edilen okuma 
metinlerine yer verilmiştir. 

A1.O.38. kodlu “Bir metinden istenilen bilgileri seçer” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi 
için kitabın 116. sayfasında bulunan “Türkiye” başlıklı metinden hareketle kitabın 117. sayfasında 
verilen şehir isimlerinden hangi şehirde hangi yerlerin olduğuna dair öğrencilerden işaretleme 
yapmaları istenmiştir. 

A1.O.39. kodlu “Metnin konusunu ve temel iletisini belirler” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 103. sayfasında bulunan “Doktorun Odasında” başlıklı metinden 
hareketle metnin konusuna ilişkin öğrencilere soru sorulmuştur fakat sonun cevabı öğrencilere 
kitap hazırlayıcıları tarafından verilmiştir. Bu durumu eksi olarak düşünülebilir. 

A1.O.40. kodlu “Okuduklarını anlamak için başvuru kaynaklarını kullanır” kazanımının 
öğrencide gerçekleşmesi için kitabın herhangi bir bölümünde sözlüğe ya da internet aracı gibi 
başvuru kaynaklarına doğrudan bir yönlendirme yapılmamıştır. 

A1.O.41. kodlu “Okuma amacını belirler” kazanımının ve A1.O.42. kodlu “Okuma amacına 
uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanır” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi için; 

kitabın 126. sayfasında “Hangi Mevsimde?” başlıklı bir metne yer verilmiştir. Hemen altına 
ise 4 farklı fotoğrafa yer verilip onun da altına mevsimlere ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 
Öğrencilerden başlığın atındaki görsellerle mevsimleri anlatan metinleri eşleştirmeleri 
istenmiştir. Böylece öğrenciler okumaya başlamadan önce hangi amaçla okuma yapacaklarına 
yönelik olarak fikir elde etmiş olacaklar ve odak noktalarını belirlemiş olup öyle okuma yapmış 
olacaklardır.  

A1.O.43. kodlu “Temel bağdaşıklık ögelerinin anlama etkisini fark eder” kazanımının 
öğrencide gerçekleşmesi için kitabın herhangi bir bölümünde sözlüğe ya da internet aracı gibi 
başvuru kaynaklarına doğrudan bir yönlendirme yapılmamıştır. 

A1.O.44. kodlu “Nezaket ifadelerini belirler” kazanımını kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 71. sayfasında Hilda ve Aram’ın konuşmalarının yer aldığı diyaloğu 
öğrencilerin okumaları ve daha sonrasında okuduğunu anlamaya yönelik olarak kazanım bazında 
hazırlanmış soruları cevaplamaları istenmiştir. 

A1.O.45. kodlu “Geçmişe ilişkin olay ve durumları belirler” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 161. sayfasında yer alan “Büyük Gün” başlıklı metne ilişkin geçmişe 
dönük olarak verilmiş olan cümleleri metindeki olaylar silsilesi içerisinde sıralamaları istenmiştir. 

A1.O.46. kodlu “Plan/tasarı/hayal bildiren ifadeleri belirler” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 124. sayfasında “Sezen Aksu Konserine Gidiyoruz” başlıklı metne 
binaen doğru yanlış soruları verilerek öğrencilere ölçme uygulanmıştır.  

A1.O.47. kodlu “Kişisel deneyimleri içeren metinleri anlar” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 147. sayfasında “Yemek Yiyelim” başlıklı metinde geçen kişisel 
deneyimlere yönelik bilgilere ilişkin kitabın 148. sayfasında öğrencilere doğru-yanlış soruları 
sorulmuştur. 

A1.O.48. kodlu “Yardım talebi/izin/ rica/özür içeren ifadeleri tanır” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 71. sayfasında bu kazanıma yönelik olarak bir metin verilmiştir ve 
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yardım talebini eden kişinin kim olduğuna ilişkin sorular sorularak bu ifadeleri öğrencilerin 
anlamlandırması istenmiştir. 

A1.O.49. kodlu “Çevresindeki nesnelerin adını tanır” kazanımının öğrencide gerçekleşmesi 
için kitabın 34. sayfasında bir masa ve o masanın üstünde görsel materyallere yer verilmiştir ve 
“masada ne var, ne yok?” diye sorulmuştur. Sorunun altındaki ifadeleri öğrenciler okuduktan 
sonra var ya da yok şeklinde işaretlemeleri öğrencilerden istenmiştir. 

A1.O.50. kodlu “Çevresindeki yer/ mekân adlarını tanır” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 78. sayfasında çeşitli mekânlardan 6 adet fotoğrafa yer verilmiştir. 
Fotoğrafların yanına ise mekânları çağrıştıran ifadelere yer verilmiştir ve öğrencilerden bu 
ifadelerle fotoğrafları eşleştirmeleri istenmiştir. 

A1.O.51. kodlu “Temel gerekçelendirme ifadelerini belirler” kazanımının öğrencide 
gerçekleşmesi için kitabın 113. sayfasındaki “Nereden Geliyorsun?” metni ile kitabın 
143.sayfasındaki “Yemek Yiyelim” metnine ilişkin öğrencilerin temel gerekçelendirmeler 
kullanarak cevaplayabileceği ölçme ve değerlendirme sorularına yer verilmiştir.  

4. Sonuç 

Nitel veri toplama araçlarından doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada 
araştırmanın temel amacı olan Altay Türkçe Öğreniyorum A1 kitabında bulunan okuma 
becerisine yönelik hazırlanan ölçme uygulamalarının MEB-Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi 
Programı okuma becerisi kazanımlarıyla ne derecede örtüşüp örtüşmediğini ortaya konulmuştur. 
Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre hedef kitabın MEB-Türkçenin Yabancı Dil 
Olarak Öğretimi Programının A1 okuma becerisi kazanımlarına yönelik olarak A1.O.18. kodlu Afiş, 
bilet, broşür, duyuru, ilan, menü vb. metinlerden temel /ihtiyaç duyduğu bilgileri seçer 
kazanımının, A1.O.32. kodlu Metinlerdeki temel duygu ifadelerini belirler kazanımının, A1.O.36. 
kodlu Onay/kabul/ret ifadelerini belirler kazanımının, A1.O.40. kodlu Okuduklarını anlamak için 
başvuru kaynaklarını kullanır kazanımının ve A1.O.43. kodlu Temel bağdaşıklık ögelerinin anlama 
etkisini fark eder kazanımının geriye kalan 46 okuma becerisi kazanımı için ölçme uygulamasına 
yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik 
Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri* 

Öğr. Gör. Süleyman AKTAR, İstanbul Gelişim Üniversitesi, suleymanaktar@hotmail.com 
Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, abdsahin25@hotmailcom 

Özet: Bu araştırmanın amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi bünyesindeki veri 
tabanları tarafından dizinlenen Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan ders kitapları üzerine 
yapılan lisansüstü tezlerin seviyelerine, üniversitelerine, yıllarına, konularına, incelenen ders kitaplarının 
adlarına, kaynakça sayılarına, sayfa sayılarına, özetlerindeki sözcük sayılarına ve başlıklarındaki sözcük 
sayılarına göre eğilimlerini tespit etmektir. Konu ile ilgili olan “Türkçe öğretimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil 
olarak Türkçe öğretimi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, Türkçe ders 
kitabı, Yedi İklim, Yeni Hitit, Gazi TÖMER, İstanbul, İzmir, Altay” anahtar kelimeleriyle tarama yapılarak 
ulaşılan 123 yüksek lisans tezi ile 11 doktora tezi değerlendirilmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre tez yöntemi açısından “tarama” modelindeki çalışmaların 
yoğunlukta olduğu, “nitel araştırma” yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe Eğitimi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Ders kitabı, Ders kitabı 
incelemesi, Lisansüstü tezler, Eğilim. 

Tendency of Graduate Theses on Teaching Turkish as a Foreign Language Books 

Abstract: The purpose of this research is to determine the levels, universities, years, subjects, the 
names of the examined textbooks, the number of bibliographies, the number of pages, the number of 
words in the abstracts and the number of words in the titles of the postgraduate theses made on the 
textbooks used in teaching Turkish as a foreign language, which are indexed by the databases within the 
Thesis Center of the Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. is to determine their tendencies according 
to the number of words. By scanning with the keywords "teaching Turkish, teaching Turkish, teaching 
Turkish as a foreign language, teaching Turkish as a foreign language, teaching Turkish to foreigners, 
Turkish textbook, Yedi İklim, Yeni Hitit, Gazi TÖMER, İstanbul, İzmir, Altay" related to the subject. 123 
master's theses and 11 doctoral theses were evaluated. Content analysis method was used in the study. 
According to the research findings, it was seen that the studies in the "screening" model were intense in 
terms of the thesis method, and "qualitative research" methods were used. 

Keywords: Education Turkish, Teaching Turkish as a Foreign Language, Textbook, Textbook Analysis, 
Graduate Theses, Tendency. 
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1. Giriş 

Dil eğitimi; 4 temel becerisi için belirlenen kazanımların uygulama boyutunda öğrenciler 
üzerinde belirginleşme sürecidir (Maden, 2021). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminin temel 
amacı, yabancı öğrencilerde anlama becerilerinden dinleme ve okuma becerileri ile anlatma 
becerilerinden konuşma ve yazma becerilerinin öğrenci üzerinde davranışa dönüşmesinin 
sağlanması hedefidir. Öğrencinin dili etkili bir şekilde kullanabilmesini hedefleyen yabancı dil 
olarak Türkçenin öğretimi derslerinde elde edilmek istenilen becerilerin tümü doğuştan edimle 
gelmeyip sonradan öğrenme ile elde edilen becerilerdir. Bu sebeple becerilerin öğrencide 
davranış bulması zaman alıcı olabilmektedir. Öğrencinin zamanının ne denli verimli kılınması 
onun dili daha anlamlı öğrenmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.  

Eğitim-öğretim boyutunda zaman verimliliğinin sağlanması hususunda gerek öğretmene 
gerekse Türkçe öğrenmeyi isteyen öğrenciye yol göstermesi açısından en önemli materyallerden 
biri şüphesiz ders kitaplarıdır (Önal ve Kaya, 2006; Özkan, 2010; Öz, 2012; Güzel Candan ve Ergen, 
2014; Hasırcı, 2019). Ders kitabı, öğretim programları temel alınarak öğrencilerin seviyeleri 
gözetilerek yazarlar tarafından hazırlanan, öğrenmeyi ve öğrenilen bilgileri daha sonra 
hatırlamayı kolay kılabilen hayatilik ilkeleri gözetilerek oluşturulan, sistemli bir bütünlük 
dâhilinde ilerleyen teknikler bütünüdür (Güneş, 2022). Başka bir ifadeyle belirli bir dersin hedef 
kitleye öğretimi için içeriği, öğretim programına uygun bir şekilde incelenerek onaylanmış olan 
temel materyallerdir (Kılıç, 2021). Nitekim Özbay (2000)’ın -yapmış olduğu bir araştırmada- 
öğretmenlerin %94,4’ünün ders kitabına bağlı olarak derslerini yürüttüklerini ortaya koyması da 
ders kitaplarının eğitim-öğretim sürecinin temel materyali olduğunu destekler niteliktedir.  

 Ders kitapları öğretmenin olmadığı zamanlarda öğretmenin görevini üstlenmesiyle ders 
dışında da öğrencilerin istemiş oldukları bilgileri alabilmelerine olanak tanıması yönüyle de önem 
arz etmektedir (Altun vd., 2004). Bununla beraber öğrencilerin Türkçenin yabancı dil olarak 
öğretimi programlarında belirlenen kazanımları edinebilmesinde ders kitaplarının bu 
kazanımlara yönelik içerdiği öğretim faaliyetleri belirleyici olmaktadır (Göçer, 2008). Ayrıca 
yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi sürecinde ulaşılması istenilen hedeflere etkili bir şekilde 
gidebilmenin yolu seviye, konu bütünlüğü ve tasarım açısından öğrencinin derse karşı tutumunu 
olumlu yönde etkileyebilecek ders kitaplarının hazırlanması ya da oluşturulan kitapların yeniden 
düzenlenmesidir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan ders kitaplarının 
hazırlanmasında ve hazırlanmış olan kitapların yeniden düzenlenmesinde kitaplar üzerine 
yapılmış değerlendirmeler ve bilimsel çalışmaların titizlikle incelenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca 
ders kitaplarını inceleyen/eleştiren araştırmaların eğilimlerinin, niteliklerinin, yoğunlaştıkları ya 
da eksik kaldıkları yönlerin ortaya çıkarılması da daha sonraki çalışmalara ışık tutacaktır. Bu 
kapsamda bu araştırmanın problemini “Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi kitaplarına yönelik 
hazırlanmış lisansüstü tezlerin eğilimleri nedir?” sorusu oluşturmuştur. Çalışmanın alana, 
araştırmacılara ve kitap yazarlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik olarak hazırlanan ders 
kitapları ile ilgili lisansüstü tezlerin eğilimlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik olarak hazırlanan lisansüstü tezlerin 
seviyelerine göre dağılımı nasıldır? 

2. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik olarak hazırlanan lisansüstü tezlerin 
üniversitelere göre dağılımı nasıldır? 
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3. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik olarak hazırlanan lisansüstü tezlerin 
yıllara göre dağılımı nasıldır? 

4. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik olarak hazırlanan lisansüstü tezlerin 
konularına göre dağılımı nasıldır? 

5. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik olarak hazırlanan tezlerin kaynakça 
sayılarına göre dağılımı nasıldır? 

6. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik olarak hazırlanan tezlerin sayfa sayılarına 
göre dağılımı nasıldır? 

7. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik olarak hazırlanan tezlerin özetlerindeki 
sözcük sayılarına göre dağılımı nasıldır? 

8. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik olarak hazırlanan tezlerin başlıklarındaki 
sözcük sayılarına göre dağılımı nasıldır? 

2. Yöntem 

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri adlı 
çalışmada araştırma yöntemlerinden nitel yöntem kullanılmıştır. 

2.1. Araştırmanın Deseni 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. 
Doküman analizi modeli basılı ya da elektronik olarak hazırlanmış olan kimi belgelere ilişkin 
değerlendirme yapabilme adına kullanılan sistemli bir mekanizmadır (Bowen, 2009). Doküman 
analizi modeli araştırmacının araştırmış olduğu kaynağın verilerine ilişkin bulgulara ulaşabilmesi 
adına kullandığı modelin genel adıdır. Bu adımın basamakları “dokümanlara ulaşma, 
dokümanların özgünlüğünü kontrol etme, dokümanları anlama, veriyi analiz etme ve veriyi 
kullanma” (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.194-197) biçiminde tasnif edilebilir. 

2.2. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada doküman incelemesi ile elde edilen verilerin analizinde kullanılan nitel veri 
analiz yöntemlerinden birisi olan içerik analizi modeli temel alınmıştır. İçerik analizi temel 
alınarak hazırlanan çalışmalardaki temel bileşen, incelenecek materyali hedef alırken o materyali 
detaylı ve derinlemesine bir düzlemde ele alabilmeye imkân sağlamaya olanak tanıması olarak 
ifade edilebilir. 

2.3. Sınırlılıklar ve Çalışma Materyali 

Bu çalışma, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi internet sitesi aracılığıyla 
29 Mayıs 2022 ile 01 Haziran 2022 tarihleri arasında konu ile ilgili olan “Türkçe öğretimi, Türkçe 
eğitimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yabancılara 
Türkçe öğretimi, Türkçe ders kitabı, Yedi İklim, Yeni Hitit, Gazi TÖMER, İstanbul, İzmir, Altay” 
anahtar kelimeleriyle taranarak tespit edilen izinli 123 yüksek lisans ve 11 doktora tezi ile 
sınırlıdır. Anahtar kelimeler, araştırmacı ve tez danışmanı tarafından ilgili literatür taranarak 
tespit edilmiştir. 
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Tablo 1  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezlerinin 
Kodları ve Adları 

Y.L.1 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı 
Bağlamında Değerlendirilmesi 

Y.L.2 Avrupa Dil Çerçevesi’nin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarına 
Uygulanışının Değerlendirilmesi 

Y.L.3 İzmir Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti B1 Ders Kitabının Dört Temel Dil Becerisi 
Bağlamında İncelenmesi 

Y.L.4 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Mizahi Unsurlardan Yararlanma 
Y.L.5 Gazi Üniversitesi TÖMER ve İzmir Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setlerinde 

Kullanılan Kalıp Sözlerin İncelenmesi 
Y.L.6 Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Türk İmgesi 
Y.L.7 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türk Kültür Ögelerinin Aktarımına İlişkin 

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri ile Ders Kitaplarının İncelenmesi 
Y.L.8 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde A1 ve A2 Düzeyleri İçin Önerilen İletişimsel 

Konuşma Etkinlikleri 
Y.L.9 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Ana Dil Türkçe Ders Kitaplarında Öğrenme 

Stratejilerinin İncelenmesi 
Y.L.10 Yedi İklim Yabancı Dil Olarak Türkçe Setindeki Kültürel Varlığın İncelemesi 
Y.L.11 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Öğrenci 

Özerkliği Açısından İncelenmesi 
Y.L.12 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan C1 Düzeyi Ders Kitaplarında 

Disiplinler Arasılık 
Y.L.13 Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı 
Y.L.14 Ortak Öneriler Çerçevesi Bağlamında Okuma Kazanımlarının (B1 Düzeyi) Ders 

Kitaplarındaki Görünümü 
Y.L.15 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Fiillerin Belirlenmesi (A1 Düzeyi) 
Y.L.16 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan “Yeni Hitit” Ders Kitabının Dört 

Temel Dil Becerisi ve Kültür Açısından İncelenmesi 
Y.L.17 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Yer Alan Dinleme Etkinliklerinin 

Dil Öğrenme Stratejileri açısından İncelenmesi 
Y.L.18 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretiminde Temel Düzey Dinleme-Anlama 

Etkinliklerinin Karşılaştırılması 
Y.L.19 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretimi Ders Kitaplarının Karşılaştırılması 
Y.L.20 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortaçların İncelenmesi ve Öğretimi -Yeni Hitit 

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı Orta 2 Örneğinde- 
Y.L.21 İkinci Dil Öğretim Kaynaklarında Yer Alan Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması 

(Yeni Hitit ve New Headway Örneklemi) 
Y.L.22 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretim Yollarının Yabancı Dil Olarak Türkçe 

Öğretimindeki Ders Kitaplarına Yansıması 
Y.L.23 Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplarının Sözcük Öğretimi Açısından 

İncelenmesi 
Y.L.24 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim 

Stratejileri Üzerine Bir Durum Tespiti 
Y.L.25 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Görsel Metin Uyumu 
Y.L.26 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi: Yeni Hitit B1 Düzeyi 
Y.L.27 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Dil Bilgisi Öğretim 

Yöntemlerinin İncelenmesi 
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Y.L.28 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında Yer Alan Yazma 
Etkinliklerinin Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Kapsamında Değerlendirilmesi 

Y.L.29 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültürel Unsurlar: Yedi İklim Türkçe 
Örneği 

Y.L.30 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Bulunan Metin Altı Soruların 
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi 

Y.L.31 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Metinlerin 
Okunabilirlik Düzeyleri Açısından İncelenmesi 

Y.L.32 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı: Yeni Hitit 
Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı: (A1-A2 Düzeyi) 

Y.L.33 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Faydalanılan Kitapların Kültürel Unsurların Aktarımı 
Açısından Değerlendirilmesi 

Y.L.34 Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Ulaçların Düzeylere Göre İncelenmesi 
Y.L.35 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinlerin Yeri ve Önemi 
Y.L.36 Yabancılar İçin Türkçe İstanbul (İstanbul Turkish For Foreigners Course Book) ve Yedi 

İklim Orta Seviye Ders Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi 
Y.L.37 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim Odaklı Yaklaşım 

Uyarınca Metin Çalışmaları 
Y.L.38 Kültürel Ögeler Açısından Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaynak İncelemesi: 

Türkçeye Yolculuk B1-B2 ve Altay Türkçe Öğreniyorum B1-B2 Örnekleri 
Y.L.39 Yetişkinlere Yönelik Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Yazınsal Metinlerle Kültür 

Aktarımı 
Y.L.40 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretimi İleri Seviye Ders Kitaplarındaki Kelime 

Etkinliklerinin Karşılaştırılması 
Y.L.41 Çocuklar İçin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Şekil 

ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi 
Y.L.42 Yabancılara Türkçe Öğretimine Yönelik Ders Kitaplarının Atasözleri ve Deyimler 

Açısından İncelenmesi 
Y.L.43 Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B1, B2 ve C1 Seviyesi Ders Kitaplarındaki Metinlerin 

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi 
Y.L.44 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Fiilimsilerin İncelenmesi 
Y.L.45 Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Dinleme Etkinliklerinin İncelenmesi 
Y.L.46 Gazi Üniversitesi TÖMER’e Ait Ders Kitaplarındaki Kelime Evreninin Akademik Eğitim 

Yeterliliği Bakımından İncelenmesi 
Y.L.47 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Öğrenme Stratejilerinin 

Kullanımı 
Y.L.48 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan ‘Kolay Gelsin’ ve ‘İstanbul’ Ders 

Kitaplarında Kültürlerarası Öğrenme 
Y.L.49 Tahir Nejat Gencan’ın Türkçe Öğreniyorum Adlı Kitabının Yabancılara Türkçe 

Öğretimi Açısından İncelenmesi 
Y.L.50 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında Hazırlanan Kitap Setlerinde Yer Alan 

Değerler Üzerine Bir inceleme 
Y.L.51 Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum Setinin Değerler Eğitimi Açısından 

İncelenmesi 
Y.L.52 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında Yer Alan 

Konuşma Becerisi Etkinliklerinin Avrupa Dil Gelişim Dosyası Doğrultusunda 
Değerlendirilmesi 

Y.L.53 Kültürlerarası İletişimsel Yeterlilik Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi 
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Y.L.54 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’nin 
Çoklu Zekâ Kuramı Açısından İncelenmesi 

Y.L.55 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarında Dil Bilgisi Öğretimi 
Y.L.56 Kültürler Arası İletişim Yaklaşımı Açısından Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde 

Kullanılan Ders Kitaplarındaki Deyimler 
Y.L.57 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Görsel Ögelerin 

Değerlendirilmesi 
Y.L.58 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözcük Bilgisi Öğretimi -Yeni Hitit Yabancılar 

İçin Türkçe 1 Serisinde Sözcük Öğretiminin Değerlendirilmesi ve Sözcük Öğretimi İçin 
Uygulama Örnekleri- 

Y.L.59 Yabancı Dil Olarak Türkçe B1 Seviyesinde Deyim Öğretimi/Öğrenimi 
Y.L.60 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitapları ile Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi 

Ders Kitaplarının Tema ve Tema İçeriğindeki Sözcükler Açısından Karşılaştırılması 
Y.L.61 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Set Halinde Kullanılan ‘İstanbul’ ve ‘Yedi 

İklim’ Metot Kitaplarında Okuma Metinleri Üzerine Bir Karşılaştırma ve Kitaplara 
İlişkin TÖMER Öğretim Elemanlarının Görüşleri 

Y.L.62 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kullanılan Kitaplarda Kültür Aktarımı 
Y.L.63 Kelime Öğretimi Stratejileri Açısından Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitapları 

Üzerine Bir Araştırma 
Y.L.64 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Eylemsilerin Biçim Anlam ve Kullanım Açısından 

Değerlendirilmesi 
Y.L.65 Yabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe Konuşma Becerisinin Yedi İklim B1 Düzeyi Ders 

Materyalleri Üzerinden Değerlendirilmesi 
Y.L.66 Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Kültürel Unsurların Kullanımı: Yunus 

Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği (C1 – C2 Seviyesi) 
Y.L.67 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcükler Arası Anlam İlişkileri: Yeni Hitit 

Yabancılar İçin Türkçe Örneği 
Y.L.68 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metin Altı Sorularının Bloom 

Taksonomisi’ndeki Bilişsel Düzeyler Açısından İncelenmesi 
Y.L.69 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Kalıpsözlerin Karşılaştırmalı 

İncelenmesi 
Y.L.70 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının İncelenmesi 
Y.L.71 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çoklu Ortam Materyali Olarak Geliştirilen 

Zenginleştirilmiş Kitabın Öğrenme Üzerinde Etkileri 
Y.L.72 Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitap Setlerinde Dil Bilgisi Öğretimi 
Y.L.73 ‘Hitit Ders Kitapları’ Örneğinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür 

Aktarımı Sürecine Çözümleyici ve Değerlendirici Bir Bakış 
Y.L.74 Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Metinlerin Örtülü Anlam Unsurları 

Açısından Değerlendirilmesi (İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti) 
Y.L.75 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Fiilde Çatı 
Y.L.76 Çoklu Zekâ Kuramının Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında İncelenmesi ve 

Değerlendirilmesi 
Y.L.77 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metinlerde Değer Aktarımı 

Referanslarının Yeri 
Y.L.78 Türkçe ve Almancanın İkinci Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan İki Ders Kitabının 

Yazma Becerisi Açısından Karşılaştırılması 
Y.L.79 Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarının Oluşturmacı Kuramın İlkeleri 

Doğrultusunda Değerlendirilmesi 
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Y.L.80 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı: Yedi İklim 
Türkçe Öğretim Seti Örneği (A1-A2 Düzeyi) 

Y.L.81 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Avrupa Dilleri 
Öğretimi Ortak Çerçevesi Açısından İncelenmesi 

Y.L.82 Yeni Hitit Dil Öğretim Seti ile Yedi İklim Dil Öğretim Setinin Türkçenin Yabancı Dil 
Olarak Öğretiminde Kültür Aktarımı Açısından Karşılaştırılması 

Y.L.83 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metinleri ve Yardımcı Okuma Kitapları 
Üzerine Bir Araştırma 

Y.L.84 İzmir Yabancılar İçin Türkçe Setinin(A1/A2/B1/B2/C1) Diller İçin Avrupa Ortak 
Öneriler Çerçevesi Anlatma Becerileri Bakımından Uygunluğunun İncelenmesi 

Y.L.85 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Temel Dil Becerileri 
Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 

Y.L.86 Yabancı Dil Olarak İngilizce ve Türkçe Öğretimi A1 ve A2 Seviyesindeki Ders 
Kitaplarının Söz Varlığı Bakımından Karşılaştırılması 

Y.L.87 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılacak Metinlerin Oluşturulma Süreçleri 
Y.L.88 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarında A1 Düzeyi Dil Bilgisi Öğretiminde Karşılaşılan 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Y.L.89 Yabancı Dil Öğretiminde Z-Kitap Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: 

New English File Itools ve Yedi İklim Türkçe Z Kitap Örneği 
Y.L.90 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında -Mış Biçimbiriminin İşlevlerinin 

İncelenmesi 
Y.L.91 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Kitaplardaki Kalıp Söz ve Deyim 

Varlığı 
Y.L.92 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretimi Kitaplarının Edimsel Yeti Gelişimi 

Açısından Karşılaştırılması 
Y.L.93 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde B1 Düzeyinde Kelime Öğretimi 
Y.L.94 Yabancı Dil Olarak Almanca ve Türkçe Öğretimi A1 ve A2 Seviyesindeki Ders 

Kitaplarında Kullanılan Söz Varlığının Karşılaştırılması 
Y.L.95 Dinleme Etkinliklerindeki Diyalogların Söz Eylem Kuramına Göre İncelenmesi: Yeni 

Hitit Örneği 
Y.L.96 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Düzeyde (A1-A2) Konuşma İzlence 

Örneğinin Hazırlanması 
Y.L.97 Yedi İklim Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setlerindeki Fiilimsilerin 

Kullanım Sıklığının Belirlenmesi 
Y.L.98 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında Söz Varlığına Yönelik 

Bir İnceleme 
Y.L.99 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Yazınsal 

Metinlerin Temel Söz Varlığı Açısından İncelenmesi 
Y.L.100 Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarının Şahsileştirme Açısından Karşılaştırılması 
Y.L.101 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Seviyelere Göre Kelimelerin Derinlik ve Genişlik 

Boyutlarının İncelenmesi: Yedi İklim Örneği 
Y.L.102 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımının Başka Bir Boyutu: Ders 

Kitaplarının Cinsiyet Tercihi Açısından İncelenmesi 
Y.L.103 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Konuşma 

Etkinliklerinin Göreve Dayalı Dil Öğretimine Göre İncelenmesi 
Y.L.104 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitapları Okuma Metinlerinde Bağlam Temelli 

Sözcük Öğretim Yöntemi Kullanımı 
Y.L.105 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ders Kitaplarında Kullanılan Telaffuz 

Yöntem ve Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme 
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Y.L.106 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında İkilemelerin Yapı, İşlev ve Anlam 
Açısından Değerlendirilmesi 

Y.L.107 Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Kitaplarında Deyim ve Atasözlerinin Kullanımına 
İlişkin Bir İnceleme (Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği) 

Y.L.108 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretimi Ders Kitaplarındaki Söz Varlığının 
Durumu ve Öğretimi 

Y.L.109 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Dil İşlevlerinin Kullanımı Üzerine Bir 
Değerlendirme: A1 Örneği 

Y.L.110 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kelime Öğretimi Stratejileri 
Y.L.111 İtalya’da Okutulan “Corso Di Lingua Turca” Adlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Ders Kitabının İncelenmesi 
Y.L.112 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenmeye Yeni Başlayanlar İçin Hazırlanmış Ders 

Kitaplarının Kültürlerarası İletişim ve Anlayış Bağlamında İncelenmesi 
Y.L.113 Almanya’da Okutulan “Kolay Gelsin!” Adlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders 

Kitabı Setinin İncelenmesi 
Y.L.114 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Atasözü ve 

Deyimlerin Kültür Aktarımına Katkısı 
Y.L.115 Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Betimlenmesi 
Y.L.116 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarının Mizah Ögeleri Açısından 

Değerlendirilmesi 
Y.L.117 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Almanca Öğretimi Ders Kitaplarında Kalıp Yargılar 
Y.L.118 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki İsim- Fiillerin Öğretimi Konusunun 

İncelenmesi 
Y.L.119 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Yer Alan Fiillerin Kullanım 

Sıklığının Belirlenmesi 
Y.L.120 Hayat Boyu Türkçe 1-2-3 Seviye Ders Kitapları Okuma Etkinliklerinin Türkçenin 

Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı A1 Düzeyi Okuma Kazanımlarına Uygunluğu ve 
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Çocuklara Yönelik Okuma Etkinlik Örnekleri 

Y.L.121 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metinlere Yönelik Öğretmen 
Görüşleri 

Y.L.122 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Diller İçin Ortak 
Başvuru Metnine Uygunluğu 

Y.L.123 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hazırlanmış Ders Kitaplarında Yer 
Alan Sosyal Değerler 

Tablo 2  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Doktora Tezlerinin Kodları 
ve Adları 

Dok.1 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Rusça Öğretiminde Kullanılan Program ve Ders 
Kitaplarının Karşılaştırılması 

Dok.2 Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Alıştırmaların İncelenmesi: A1-A2 Düzeyi 
Dok.3 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Metinlerin İncelenmesi ve 

Değerlendirilmesi 
Dok.4 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Otantik Dokümanların Kullanımı ve A1-A2 

Düzeyinde Dil Becerilerine Etkisi 
Dok.5 Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitaplarının İncelenmesi 
Dok.6 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Okuma 

Metinlerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi 
Dok.7 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitapları ile Bu Kitapları 

Kullanan Öğrencilerin Söz Varlığının Karşılaştırılması 
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Dok.8 Subliminal Bir Güç Göstergesi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ders Kitapları 
Dok.9 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Düzey Söz Varlığını Belirleme: Yabancılar İçin 

Hazırlanan Türkçe Ders Kitapları ile Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı 
ve Sözlü Anlatım Uygulamalarına Dayalı Söz Varlığı 

Dok.10 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Ölçme Değerlendirme Açısından 
İncelenmesi ve Konuya Dair Öğretici Görüşleri 

Dok.11 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Edebi Metin Kullanımı 

3. Bulgular 

Tablo 3 
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin 
Seviyelerine Göre Dağılımı 

Yüksek Lisans Tezi 123 
Doktora Tezi 11 

Tablo 3 incelendiğinde toplamda 123 yüksek lisans tezi ile 11 doktora tezi olmak üzere 134 
lisansüstü tez incelenmiştir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan ders kitaplarının 
incelemesine yönelik olarak en fazla çalışmanın, doktora tezine kıyasla yüksek lisans tezinde 
olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin 
Üniversitelere Göre Dağılımı 

Adıyaman Üniversitesi 1 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 
Akdeniz Üniversitesi 2 
Ankara Üniversitesi 1 
Atatürk Üniversitesi 2 
Bartın Üniversitesi 1 
Başkent Üniversitesi 5 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1 
Burdur Mehmet Akif Üniversitesi 1 
Bursa Uludağ Üniversitesi 1 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8 
Çukurova Üniversitesi 2 
Dokuz Eylül Üniversitesi 5 
Erciyes Üniversitesi 1 
Fırat Üniversitesi 1 
Gazi Üniversitesi 9 
Gaziantep Üniversitesi 2 
Giresun Üniversitesi 1 
Hacettepe Üniversitesi 15 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2 
İnönü Üniversitesi 2 
İstanbul Üniversitesi 19 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 
Kırıkkale Üniversitesi 2 
Marmara Üniversitesi 2 
Mersin Üniversitesi 2 
Mevlâna Üniversitesi 1 
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Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi 1 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 14 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 3 
Pamukkale Üniversitesi 1 
Sakarya Üniversitesi 4 
Siirt Üniversitesi 1 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 
Trabzon Üniversitesi 1 
Yıldız Teknik Üniversitesi 7 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 4 

Tablo 4’e göre yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerin 
üniversitelere göre dağılımında en fazla ders kitabı incelemesi yapan üniversitenin 19 lisansüstü 
tez ile İstanbul Üniversitesi olduğu belirlenmiştir. En az ders kitabı incelemesi yapan üniversiteler 
ise 1’er defa ile Adıyaman Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bartın 
Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi, Bursa 
Uludağ Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Mevlâna 
Üniversitesi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve 
Trabzon Üniversitesi’dir. 

Tablo 5  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin Yıllara 
Göre Dağılımı 

2007 3 
2008 1 
2009 1 
2010 4 
2011 4 
2012 1 
2013 3 
2014 2 
2015 6 
2016 7 
2017 8 
2018 24 
2019 42 
2020 9 
2021 15 
2022 4 

Tablo 5’e bakıldığında yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine ilişkin hazırlanan ders 
kitaplarına yönelik lisansüstü tezlerin yıllarına göre dağılımına bakıldığında bu çerçevede 
hazırlanan tezlerin en fazla 2019 yılında 42 defa yapıldığı görülmüştür. En az ise 1’er defa ile 2008, 
2009 ve 2012 yılarında hazırlandığı belirlenmiştir. 
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Tablo 6  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin 
Konularına Göre Dağılımı 

Ders Kitaplarını İncelerken Kültür ve Değerler Konularını Ele Alan Lisansüstü Tezler 35 
Ders Kitaplarını İncelerken 4 Temel Becerisi Konularını Ele Alan Lisansüstü Tezler 27 
Ders Kitaplarını İncelerken Belirtilen Konular Dışında Diğer Konuları Ele Alan 
Lisansüstü Tezler 

20 

Ders Kitaplarını İncelerken Dil Bilgisini Ele Alan Lisansüstü Tezler 15 
Ders Kitaplarını İncelerken Sözcük Öğretimini Ele Alan Lisansüstü Tezler 12 
Ders Kitaplarını İncelerken Söz Varlığını Ele Alan Lisansüstü Tezler 10 
Ders Kitaplarını İncelerken Karşılaştırmalı İncelemelerde Bulunan Lisansüstü Tezler 9 
Ders Kitaplarını Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni Bağlamında İnceleyen 
Lisansüstü Tezler 

4 

Ders Kitaplarını Çoklu Zekâ Bağlamında İnceleyen Lisansüstü Tezler 2 

Tablo 6’ya göre doktora ve yüksek lisans olmak üzere incelenen lisansüstü tezlerin 
konularına göre eğilimi hususunda araştırmacıların, araştırmalarında 35 tez ile en fazla Kültür ve 
Değerler konularında eğilim gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmacıların Çoklu Zekâ konusundaki 
eğilimi ise 1’in üstünde olan konulara göre en azı olduğu saptanmıştır. 

Tablo 7  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezlerinin 
Kaynakça Sayılarına Göre Dağılımı 

Y.L.1 182 
Y.L.2 51 
Y.L.3 153 
Y.L.4 119 
Y.L.5 72 
Y.L.6 39 
Y.L.7 220 
Y.L.8 70 
Y.L.9 72 
Y.L.10 87 
Y.L.11 109 
Y.L.12 104 
Y.L.13 92 
Y.L.14 30 
Y.L.15 28 
Y.L.16 77 
Y.L.17 86 
Y.L.18 93 
Y.L.19 96 
Y.L.20 72 
Y.L.21 124 
Y.L.22 50 
Y.L.23 80 
Y.L.24 101 
Y.L.25 46 
Y.L.26 39 
Y.L.27 59 
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Y.L.28 105 
Y.L.29 94 
Y.L.30 114 
Y.L.31 128 
Y.L.32 77 
Y.L.33 82 
Y.L.34 30 
Y.L.35 77 
Y.L.36 70 
Y.L.37 39 
Y.L.38 97 
Y.L.39 99 
Y.L.40 83 
Y.L.41 121 
Y.L.42 68 
Y.L.43 52 
Y.L.44 35 
Y.L.45 30 
Y.L.46 45 
Y.L.47 132 
Y.L.48 40 
Y.L.49 64 
Y.L.50 61 
Y.L.51 98 
Y.L.52 102 
Y.L.53 78 
Y.L.54 83 
Y.L.55 152 
Y.L.56 144 
Y.L.57 129 
Y.L.58 57 
Y.L.59 88 
Y.L.60 90 
Y.L.61 77 
Y.L.62 111 
Y.L.63 56 
Y.L.64 34 
Y.L.65 112 
Y.L.66 59 
Y.L.67 80 
Y.L.68 58 
Y.L.69 51 
Y.L.70 107 
Y.L.71 168 
Y.L.72 72 
Y.L.73 48 
Y.L.74 344 
Y.L.75 205 
Y.L.76 61 
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Y.L.77 109 
Y.L.78 98 
Y.L.79 125 
Y.L.80 78 
Y.L.81 79 
Y.L.82 55 
Y.L.83 77 
Y.L.84 55 
Y.L.85 70 
Y.L.86 107 
Y.L.87 102 
Y.L.88 110 
Y.L.89 70 
Y.L.90 94 
Y.L.91 76 
Y.L.92 97 
Y.L.93 96 
Y.L.94 70 
Y.L.95 44 
Y.L.96 30 
Y.L.97 70 
Y.L.98 58 
Y.L.99 68 
Y.L.100 111 
Y.L.101 124 
Y.L.102 62 
Y.L.103 62 
Y.L.104 74 
Y.L.105 88 
Y.L.106 46 
Y.L.107 81 
Y.L.108 73 
Y.L.109 74 
Y.L.110 34 
Y.L.111 80 
Y.L.112 131 
Y.L.113 45 
Y.L.114 131 
Y.L.115 40 
Y.L.116 83 
Y.L.117 143 
Y.L.118 65 
Y.L.119 59 
Y.L.120 122 
Y.L.121 105 
Y.L.122 54 
Y.L.123 150 
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Tablo 7 incelendiğinde toplamda incelenen 123 yüksek lisans tezinden kaynakça sayısı 
yönünden en fazla kaynağın kullanıldığı tez 344 kaynakçanın kullanıldığı “Yabancılara Türkçe 
Öğretimi Kitaplarındaki Metinlerin Örtülü Anlam Unsurları Açısından Değerlendirilmesi (İstanbul 
Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti)” başlıklı tez olmuştur. En düşük kaynağın kullanıldığı yüksek 
lisans tezleri ise “Ortak Öneriler Çerçevesi Bağlamında Okuma Kazanımlarının (B1 Düzeyi) Ders 
Kitaplarındaki Görünümü”, “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Ulaçların Düzeylere Göre 
İncelenmesi”, “Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Dinleme Etkinliklerinin 
İncelenmesi” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Düzeyde (A1-A2) Konuşma 
İzlence Örneğinin Hazırlanması” başlıklarına sahip tezlerdir. Bu 4 tezde 30 kaynak kullanılmıştır. 

Tablo 8  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezlerinin 
Sayfa Sayılarına Göre Dağılımı 

Y.L.1 353 
Y.L.2 288 
Y.L.3 254 
Y.L.4 244 
Y.L.5 145 
Y.L.6 125 
Y.L.7 226 
Y.L.8 317 
Y.L.9 192 
Y.L.10 108 
Y.L.11 89 
Y.L.12 94 
Y.L.13 106 
Y.L.14 105 
Y.L.15 152 
Y.L.16 160 
Y.L.17 131 
Y.L.18 248 
Y.L.19 111 
Y.L.20 180 
Y.L.21 332 
Y.L.22 129 
Y.L.23 204 
Y.L.24 92 
Y.L.25 465 
Y.L.26 78 
Y.L.27 101 
Y.L.28 180 
Y.L.29 397 
Y.L.30 117 
Y.L.31 144 
Y.L.32 122 
Y.L.33 177 
Y.L.34 140 
Y.L.35 172 
Y.L.36 142 
Y.L.37 123 
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Y.L.38 187 
Y.L.39 318 
Y.L.40 127 
Y.L.41 230 
Y.L.42 89 
Y.L.43 93 
Y.L.44 142 
Y.L.45 82 
Y.L.46 310 
Y.L.47 132 
Y.L.48 211 
Y.L.49 125 
Y.L.50 136 
Y.L.51 137 
Y.L.52 331 
Y.L.53 101 
Y.L.54 132 
Y.L.55 263 
Y.L.56 243 
Y.L.57 155 
Y.L.58 306 
Y.L.59 133 
Y.L.60 133 
Y.L.61 222 
Y.L.62 123 
Y.L.63 140 
Y.L.64 192 
Y.L.65 159 
Y.L.66 122 
Y.L.67 205 
Y.L.68 89 
Y.L.69 178 
Y.L.70 178 
Y.L.71 112 
Y.L.72 120 
Y.L.73 181 
Y.L.74 280 
Y.L.75 319 
Y.L.76 118 
Y.L.77 211 
Y.L.78 136 
Y.L.79 207 
Y.L.80 122 
Y.L.81 218 
Y.L.82 142 
Y.L.83 239 
Y.L.84 275 
Y.L.85 374 
Y.L.86 231 
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Y.L.87 169 
Y.L.88 354 
Y.L.89 106 
Y.L.90 199 
Y.L.91 155 
Y.L.92 85 
Y.L.93 133 
Y.L.94 133 
Y.L.95 132 
Y.L.96 114 
Y.L.97 172 
Y.L.98 278 
Y.L.99 150 
Y.L.100 176 
Y.L.101 201 
Y.L.102 130 
Y.L.103 256 
Y.L.104 174 
Y.L.105 124 
Y.L.106 126 
Y.L.107 285 
Y.L.108 198 
Y.L.109 250 
Y.L.110 126 
Y.L.111 147 
Y.L.112 248 
Y.L.113 232 
Y.L.114 153 
Y.L.115 116 
Y.L.116 98 
Y.L.117 203 
Y.L.118 151 
Y.L.119 143 
Y.L.120 181 
Y.L.121 122 
Y.L.122 106 
Y.L.123 167 

Tablo 8’e göre yüksek lisans tezlerinden sayfa sayısı yönünden en fazla olanı 465 sayfa 
sayısıyla “Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Görsel Metin Uyumu” başlıklı tez 
olmuştur. Sayfa sayısı yönünden en az olan tez ise 78 sayfa sayısıyla “Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretiminde Metin Seçimi: Yeni Hitit B1 Düzeyi” başlıklı tez olmuştur. 

Tablo 9  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezlerinin 
Özetlerindeki Sözcük Sayılarına Göre Dağılımı 

Y.L.1 251 
Y.L.2 167 
Y.L.3 178 
Y.L.4 145 
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Y.L.5 254 
Y.L.6 180 
Y.L.7 334 
Y.L.8 172 
Y.L.9 140 
Y.L.10 137 
Y.L.11 362 
Y.L.12 312 
Y.L.13 207 
Y.L.14 101 
Y.L.15 149 
Y.L.16 229 
Y.L.17 273 
Y.L.18 189 
Y.L.19 262 
Y.L.20 86 
Y.L.21 210 
Y.L.22 143 
Y.L.23 293 
Y.L.24 245 
Y.L.25 186 
Y.L.26 98 
Y.L.27 270 
Y.L.28 275 
Y.L.29 287 
Y.L.30 273 
Y.L.31 132 
Y.L.32 210 
Y.L.33 201 
Y.L.34 79 
Y.L.35 60 
Y.L.36 129 
Y.L.37 65 
Y.L.38 244 
Y.L.39 177 
Y.L.40 184 
Y.L.41 185 
Y.L.42 277 
Y.L.43 144 
Y.L.44 130 
Y.L.45 724 
Y.L.46 345 
Y.L.47 275 
Y.L.48 140 
Y.L.49 105 
Y.L.50 269 
Y.L.51 231 
Y.L.52 244 
Y.L.53 143 
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Y.L.54 171 
Y.L.55 171 
Y.L.56 144 
Y.L.57 220 
Y.L.58 82 
Y.L.59 256 
Y.L.60 377 
Y.L.61 444 
Y.L.62 204 
Y.L.63 193 
Y.L.64 217 
Y.L.65 231 
Y.L.66 335 
Y.L.67 168 
Y.L.68 134 
Y.L.69 225 
Y.L.70 277 
Y.L.71 271 
Y.L.72 236 
Y.L.73 93 
Y.L.74 181 
Y.L.75 113 
Y.L.76 114 
Y.L.77 218 
Y.L.78 391 
Y.L.79 120 
Y.L.80 342 
Y.L.81 263 
Y.L.82 228 
Y.L.83 152 
Y.L.84 181 
Y.L.85 301 
Y.L.86 234 
Y.L.87 280 
Y.L.88 144 
Y.L.89 224 
Y.L.90 236 
Y.L.91 449 
Y.L.92 122 
Y.L.93 446 
Y.L.94 346 
Y.L.95 139 
Y.L.96 230 
Y.L.97 216 
Y.L.98 231 
Y.L.99 221 
Y.L.100 221 
Y.L.101 216 
Y.L.102 258 
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Y.L.103 429 
Y.L.104 114 
Y.L.105 369 
Y.L.106 238 
Y.L.107 224 
Y.L.108 218 
Y.L.109 358 
Y.L.110 364 
Y.L.111 180 
Y.L.112 266 
Y.L.113 196 
Y.L.114 288 
Y.L.115 148 
Y.L.116 107 
Y.L.117 274 
Y.L.118 123 
Y.L.119 382 
Y.L.120 279 
Y.L.121 253 
Y.L.122 198 
Y.L.123 282 

Tablo 9’a bakıldığında yüksek lisans tezleri içerisinde özetlerindeki sözcük sayısı yönünden 
en fazla olan tez 724 sözcük sayısıyla “Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Dinleme 
Etkinliklerinin İncelenmesi” başlıklı tez olmuştur. Yüksek lisans tezleri içerisinde özetlerindeki 
sözcük sayısı yönünden en az olan tez ise 60 sözcük sayısıyla “Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretiminde Yazınsal Metinlerin Yeri ve Önemi” başlıklı tez olmuştur. 

Tablo 10  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezlerinin 
Başlıklarındaki Sözcük Sayılarına Göre Dağılımı 

Y.L.1 13 
Y.L.2 12 
Y.L.3 15 
Y.L.4 8 
Y.L.5 14 
Y.L.6 8 
Y.L.7 19 
Y.L.8 14 
Y.L.9 13 
Y.L.10 10 
Y.L.11 12 
Y.L.12 12 
Y.L.13 11 
Y.L.14 12 
Y.L.15 9 
Y.L.16 18 
Y.L.17 16 
Y.L.18 12 
Y.L.19 10 
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Y.L.20 19 
Y.L.21 15 
Y.L.22 14 
Y.L.23 11 
Y.L.24 15 
Y.L.25 8 
Y.L.26 11 
Y.L.27 11 
Y.L.28 18 
Y.L.29 11 
Y.L.30 14 
Y.L.31 11 
Y.L.32 18 
Y.L.33 10 
Y.L.34 7 
Y.L.35 10 
Y.L.36 21 
Y.L.37 12 
Y.L.38 19 
Y.L.39 11 
Y.L.40 14 
Y.L.41 15 
Y.L.42 11 
Y.L.43 20 
Y.L.44 7 
Y.L.45 10 
Y.L.46 13 
Y.L.47 11 
Y.L.48 14 
Y.L.49 12 
Y.L.50 15 
Y.L.51 10 
Y.L.52 19 
Y.L.53 12 
Y.L.54 16 
Y.L.55 8 
Y.L.56 14 
Y.L.57 11 
Y.L.58 24 
Y.L.59 8 
Y.L.60 20 
Y.L.61 26 
Y.L.62 9 
Y.L.63 13 
Y.L.64 10 
Y.L.65 14 
Y.L.66 21 
Y.L.67 15 
Y.L.68 14 
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Y.L.69 8 
Y.L.70 9 
Y.L.71 13 
Y.L.72 8 
Y.L.73 17 
Y.L.74 15 
Y.L.75 7 
Y.L.76 12 
Y.L.77 10 
Y.L.78 15 
Y.L.79 11 
Y.L.80 17 
Y.L.81 15 
Y.L.82 20 
Y.L.83 12 
Y.L.84 16 
Y.L.85 13 
Y.L.86 17 
Y.L.87 7 
Y.L.88 15 
Y.L.89 19 
Y.L.90 9 
Y.L.91 12 
Y.L.92 13 
Y.L.93 9 
Y.L.94 17 
Y.L.95 11 
Y.L.96 12 
Y.L.97 14 
Y.L.98 11 
Y.L.99 15 
Y.L.100 9 
Y.L.101 14 
Y.L.102 14 
Y.L.103 16 
Y.L.104 18 
Y.L.105 16 
Y.L.106 13 
Y.L.107 19 
Y.L.108 14 
Y.L.109 14 
Y.L.110 8 
Y.L.111 15 
Y.L.112 17 
Y.L.113 14 
Y.L.114 14 
Y.L.115 9 
Y.L.116 11 
Y.L.117 11 
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Y.L.118 11 
Y.L.119 13 
Y.L.120 34 
Y.L.121 9 
Y.L.122 13 
Y.L.123 13 

Tablo 10’a göre yüksek lisans tezleri içerisinde başlıklarındaki sözcük sayısı yönünden en az 
sözcüğe sahip olan tez “Hayat Boyu Türkçe 1-2-3 Seviye Ders Kitapları Okuma Etkinliklerinin 
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı A1 Düzeyi Okuma Kazanımlarına Uygunluğu ve 
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Çocuklara Yönelik Okuma Etkinlik Örnekleri” başlıklı tezdir. 
Bu tezin başlığında kullanılan sözcük sayısı 34’tür. Yüksek lisans tezleri içerisinde başlıklarındaki 
sözcük sayısı yönünden en az sözcüğe sahip olan tezler ise “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde 
Ulaçların Düzeylere Göre İncelenmesi”, “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Fiilimsilerin 
İncelenmesi”, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Fiilde Çatı” ve “Yabancılara Türkçe 
Öğretiminde Kullanılacak Metinlerin Oluşturulma Süreçleri” başlıklarına sahip tezlerdir. Bu 4 
tezin başlığında kullanılan sözcük sayısı 7’dir.  

Tablo 11  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Doktora Tezlerinin 
Kaynakça Sayılarına Göre Dağılımı 

Dok.1 220 
Dok.2 201 
Dok.3 98 
Dok.4 66 
Dok.5 131 
Dok.6 117 
Dok.7 271 
Dok.8 174 
Dok.9 218 
Dok.10 147 
Dok.11 66 

Tablo 11’de toplamda incelenen 11 doktora tezinden kaynakça sayısı yönünden en fazla 
olan tez 271 kaynakçanın kullanıldığı “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders 
Kitapları ile Bu Kitapları Kullanan Öğrencilerin Söz Varlığının Karşılaştırılması” başlıklı tez 
olmuştur. En düşük kaynağın kullanıldığı doktora tezleri ise “Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretiminde Otantik Dokümanların Kullanımı ve A1-A2 Düzeyinde Dil Becerilerine Etkisi” ve 
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Edebi Metin Kullanımı” başlıklarına sahip 
tezlerdir. Bu 2 tezde 66 kaynak kullanılmıştır. 

Tablo 12  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Doktora Tezlerinin Sayfa 
Sayılarına Göre Dağılımı 

Dok.1 433 
Dok.2 487 
Dok.3 276 
Dok.4 132 
Dok.5 674 
Dok.6 361 
Dok.7 867 
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Dok.8 337 
Dok.9 353 
Dok.10 251 
Dok.11 174 

Tablo 12 incelendiğinde doktora tezlerinden sayfa sayısı yönünden en fazla olanı 867 sayfa 
sayısıyla “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitapları ile Bu Kitapları 
Kullanan Öğrencilerin Söz Varlığının Karşılaştırılması” başlıklı tez olmuştur. Sayfa sayısı yönünden 
en az olan tez ise 132 sayfa sayısıyla “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Otantik 
Dokümanların Kullanımı ve A1-A2 Düzeyinde Dil Becerilerine Etkisi” başlıklı tez olmuştur. 

Tablo 13  
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Doktora Tezlerinin 
Özetlerindeki Sözcük Sayılarına Göre Dağılımı 

Dok.1 265 
Dok.2 207 
Dok.3 465 
Dok.4 231 
Dok.5 290 
Dok.6 376 
Dok.7 281 
Dok.8 293 
Dok.9 246 
Dok.10 368 
Dok.11 304 

Tablo 13’e göre doktora tezleri içerisinde özetlerindeki sözcük sayısı yönünden en fazla olan 
tez 465 sözcük sayısıyla “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Metinlerin İncelenmesi ve 
Değerlendirilmesi” başlıklı tez olmuştur. Doktora tezleri içerisinde özetlerindeki sözcük sayısı 
yönünden en az olan tez ise 207 sözcük sayısıyla “Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında 
Alıştırmaların İncelenmesi: A1-A2 Düzeyi” başlıklı tez olmuştur. 

Tablo 14 
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kitaplarına Yönelik Hazırlanmış Doktora Tezlerinin 
Başlıklarındaki Sözcük Sayılarına Göre Dağılımı 

Dok.1 13 
Dok.2 10 
Dok.3 8 
Dok.4 14 
Dok.5 8 
Dok.6 14 
Dok.7 17 
Dok.8 11 
Dok.9 28 
Dok.10 14 
Dok.11 10 

Tablo 14 incelendiğinde doktora tezleri içerisinde başlıklarındaki sözcük sayısı yönünden en 
az sözcüğe sahip olan tez “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Düzey Söz Varlığını Belirleme: 
Yabancılar İçin Hazırlanan Türkçe Ders Kitapları ile Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı 
ve Sözlü Anlatım” başlıklı tezdir. Bu tezin başlığında kullanılan sözcük sayısı 28’dir. Doktora tezleri 
içerisinde başlıklarındaki sözcük sayısı yönünden en az sözcüğe sahip olan tezler ise “Yabancılara 
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Türkçe Öğretiminde Dinleme Metinlerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” ve “Yabancılara 
Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitaplarının İncelenmesi” başlıklarına sahip tezlerdir. Bu 2 
tezin başlığında kullanılan sözcük sayısı 8’dir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Araştırma amacına bağlı olarak yapılan tarama sonucunda, yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimine ilişkin hazırlanan ders kitaplarının incelenmesine yönelik olarak ilgili 123’ü yüksek 
lisans, 11’i doktora tezi olmak üzere toplamda 134 lisansüstü tezin hazırlandığı tespit edilmiştir. 
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine ilişkin hazırlanan lisansüstü tezlerin üniversitelere göre 
dağılımında en fazla ders kitabı incelemesi yapan üniversitenin 19 lisansüstü tez ile İstanbul 
Üniversitesi olduğu belirlenmiştir. En az ders kitabı incelemesi yapan üniversiteler ise 1’er defa 
ile Adıyaman Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Mevlâna Üniversitesi, Muğla Sıtkı 
Kocaman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olduğu 
belirlenirken, yıllara göre hazırlanan en fazla tezin 42 tez ile 2019 yılında hazırlandığı görülmüştür. 
Doktora ve yüksek lisans olmak üzere incelenen lisansüstü tezlerin konularına göre eğilimi 
hususunda araştırmacıların, araştırmalarında 35 tez ile en fazla Kültür ve Değerler konularında 
eğilim gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmacıların Çoklu Zekâ konusundaki eğilimi ise 1’in 
üstünde olan konulara göre en azı olduğu saptanmıştır. Toplamda incelenen 123 yüksek lisans 
tezinden kaynakça sayısı yönünden en fazla kaynağın kullanıldığı tez 344 kaynakçanın kullanıldığı 
“Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Metinlerin Örtülü Anlam Unsurları Açısından 
Değerlendirilmesi (İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti)” başlıklı tez olmuştur. En düşük 
kaynağın kullanıldığı yüksek lisans tezleri ise “Ortak Öneriler Çerçevesi Bağlamında Okuma 
Kazanımlarının (B1 Düzeyi) Ders Kitaplarındaki Görünümü”, “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde 
Ulaçların Düzeylere Göre İncelenmesi”, “Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti 
Dinleme Etkinliklerinin İncelenmesi” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Düzeyde 
(A1-A2) Konuşma İzlence Örneğinin Hazırlanması” başlıklarına sahip tezlerdir. Bu 4 tezde 30 
kaynak kullanılmıştır. 

Yüksek lisans tezlerinden sayfa sayısı yönünden en fazla olanı 465 sayfa sayısıyla 
“Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Görsel Metin Uyumu” başlıklı tez olmuştur. Sayfa 
sayısı yönünden en az olan tez ise 78 sayfa sayısıyla “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde 
Metin Seçimi: Yeni Hitit B1 Düzeyi” başlıklı tez olmuştur. Yüksek lisans tezleri içerisinde 
özetlerindeki sözcük sayısı yönünden en fazla olan tez 724 sözcük sayısıyla “Gazi TÖMER 
Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Dinleme Etkinliklerinin İncelenmesi” başlıklı tez olmuştur. 
Yüksek lisans tezleri içerisinde özetlerindeki sözcük sayısı yönünden en az olan tez ise 60 sözcük 
sayısıyla “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinlerin Yeri ve Önemi” başlıklı tez 
olmuştur. Yüksek lisans tezleri içerisinde başlıklarındaki sözcük sayısı yönünden en az sözcüğe 
sahip olan tez “Hayat Boyu Türkçe 1-2-3 Seviye Ders Kitapları Okuma Etkinliklerinin Türkçenin 
Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı A1 Düzeyi Okuma Kazanımlarına Uygunluğu ve Türkçeyi 
Yabancı Dil Olarak Öğrenen Çocuklara Yönelik Okuma Etkinlik Örnekleri” başlıklı tezdir. Bu tezin 
başlığında kullanılan sözcük sayısı 34’tür. Yüksek lisans tezleri içerisinde başlıklarındaki sözcük 
sayısı yönünden en az sözcüğe sahip olan tezler ise “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Ulaçların 
Düzeylere Göre İncelenmesi”, “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Fiilimsilerin 
İncelenmesi”, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Fiilde Çatı” ve “Yabancılara Türkçe 
Öğretiminde Kullanılacak Metinlerin Oluşturulma Süreçleri” başlıklarına sahip tezlerdir. Bu 4 
tezin başlığında kullanılan sözcük sayısı 7’dir. Toplamda incelenen 11 doktora tezinden kaynakça 
sayısı yönünden en fazla olan tez 271 kaynakçanın kullanıldığı “Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitapları ile Bu Kitapları Kullanan Öğrencilerin Söz Varlığının 
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Karşılaştırılması” başlıklı tez olmuştur. En düşük kaynağın kullanıldığı doktora tezleri ise “Yabancı 
Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Otantik Dokümanların Kullanımı ve A1-A2 Düzeyinde Dil 
Becerilerine Etkisi” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Edebi Metin 
Kullanımı” başlıklarına sahip tezlerdir. Bu 2 tezde 66 kaynak kullanılmıştır. 

Doktora tezlerinden sayfa sayısı yönünden en fazla olanı 867 sayfa sayısıyla “Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitapları ile Bu Kitapları Kullanan Öğrencilerin Söz 
Varlığının Karşılaştırılması” başlıklı tez olmuştur. Sayfa sayısı yönünden en az olan tez ise 132 
sayfa sayısıyla “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Otantik Dokümanların Kullanımı ve A1-
A2 Düzeyinde Dil Becerilerine Etkisi” başlıklı tez olmuştur. Doktora tezleri içerisinde özetlerindeki 
sözcük sayısı yönünden en fazla olan tez 465 sözcük sayısıyla “Yabancılara Türkçe Öğretiminde 
Dinleme Metinlerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” başlıklı tez olmuştur. Doktora tezleri 
içerisinde özetlerindeki sözcük sayısı yönünden en az olan tez ise 207 sözcük sayısıyla “Yabancı 
Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Alıştırmaların İncelenmesi: A1-A2 Düzeyi” başlıklı tez 
olmuştur. Doktora tezleri içerisinde başlıklarındaki sözcük sayısı yönünden en az sözcüğe sahip 
olan tez “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Düzey Söz Varlığını Belirleme: Yabancılar İçin 
Hazırlanan Türkçe Ders Kitapları ile Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı ve Sözlü 
Anlatım” başlıklı tezdir. Bu tezin başlığında kullanılan sözcük sayısı 28’dir. Doktora tezleri 
içerisinde başlıklarındaki sözcük sayısı yönünden en az sözcüğe sahip olan tezler ise “Yabancılara 
Türkçe Öğretiminde Dinleme Metinlerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” ve “Yabancılara 
Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitaplarının İncelenmesi” başlıklarına sahip tezlerdir. Bu 2 
tezin başlığında kullanılan sözcük sayısı 8’dir. 

Maden (2021b)’in Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları ile İlgili Lisansüstü 

Tezlerin Analizi adlı makale çalışmasında, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarına 

yönelik tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır?, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarına 

yönelik tezlerin türüne göre dağılımı nasıldır?, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarına 

yönelik tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır?, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders 

kitaplarına yönelik tezlerin konularına göre dağılımı nasıldır?, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 

ders kitaplarına yönelik tezlerin araştırma yöntem ve desenlerine göre dağılımı nasıldır?, Yabancı 

dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarına yönelik tezlerin örneklem düzeyine göre dağılımı 

nasıldır? şeklinde araştırma sorularına yer verildiği görülmektedir. Bir diğer çalışmada Bakal 

(2021) Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitapları Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmaların 

İncelenmesi adlı yüksek lisans tezi çalışmasında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin konu 

edinildiği lisansüstü çalışmaların ihtiva ettiği ders kitabı araştırmalarının niteliği nedir?, Yüksek 

lisans ve doktora programları bulunan YTÖ alanının akademik çalışmaları, ders kitabı incelemesi 

özelinde genellikle hangi üniversiteler bünyesinde ilerletilmektedir? , Nicelik olarak her sene artış 

gösteren akademik çalışmalarla, YTÖ alanının özellikle ders kitabı incelemesi yapan lisansüstü 

çalışmaları içerik yönünden ne derece benzerlik taşımaktadır ve bu çalışmalar birbirinin tekrarı 

niteliğinde midir? şeklinde araştırma sorularına yer verilmiştir. Maden (2021b) ve Bakal (2021) 

tarafından yürütülen her iki farklı çalışmanın da 2020 yılına kadar olan süreyi kapsarken 

tarafımızca yürütülen çalışma 2022 yılını da içine almaktadır. Ayrıca bu çalışmada eğilimler farklı 

araştırma sorularıyla tespit edilmiştir. Her iki çalışmanın da alana ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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Konuşma Derslerinde Günlük Hayatta Karşılaşılabilecek Durumlara Yer Verilmesi 

Dr. Dilek YUMRU, Vilnius Üniversitesi, dyumru@yahoo.com 

Özet: Yeni bir dil öğrenirken ders kitapları ve öğretmen‚ günlük yaşamda bireyin gereksinimlerini 
karşılayacak‚ işlerini yürütebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri biçimde dil öğretmektedir. Hedef 
dilin konuşulduğu ülkeye gidildiğinde dil öğrenme süreci çok daha etkin bir durum alır. Günlük yaşamdaki 
tüm dilsel kullanımlarıyla birey dilin geniş dünyasıyla karşılaşır. Bu çalışmamızda ders kitaplarında 
geçmeyen olumlu-olumsuz durumlarda doğal dil konuşucularının kullandığı bazı sözcük, kalıp söz, ünlem 
ya da cümlelerin öğrenciye duyurulması gerektiği vurgulanmaktadır. Dili öğrenen kişi karşısındaki kişinin 
ne demek istediğini, olumsuz bir söyleme sahip olup olmadığını anlamak, hayati bir durumda olayı doğru 
ifade ederek yardımın ulaşmasını sağlamak gereksinimi duyar. Özellikle küfür, aşağılama, alaycı 
yaklaşımlar gibi saldırgan tutumlara karşı kendini koruma ve buna uygun tepki verebilme gereksinimi de 
söz konusudur. Aynı zamanda sevgi, şefkat gibi olumlu söylemler içeren durumlarda da ne söyleyeceğini, 
nasıl tepki vermesi gerektiğini bilmek ister. Bu nedenle öğrencinin dilin bütün kullanım gücünü hissedip 
öğrenmesi ve buna uygun konuşabilmesi için derste bu tür bilgilerin verilmesi uygun olabilir. Böylece birey 
yabancı bir ülkede yabancı bir dilde iletişimin çoklu biçimlerine hazırlıklı olabilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Yabancılara Türkçe öğretimi, konuşma becerisi, günlük dil, sokak dili 

Including Situations That May Be Encountered In Daily Life In Speaking Lessons 

Abstract: While learning a new language, the textbooks and the teacher teach the language in a way 
that will meet the needs of the individual in daily life, carry out their work and express themselves. When 
you go to the country where the target language is spoken, the language learning process becomes much 
more effective. With all linguistic uses in daily life, the individual encounters the wide world of language. 
In this study, it is emphasized that some words, phrases, exclamations or sentences used by natural 
language speakers in positive-negative situations that are not mentioned in the textbooks should be 
announced to the students. The person who learns the language needs to understand what the other 
person means, whether they have a negative discourse, and to provide help by expressing the event 
correctly in a vital situation. In particular, there is a need to protect oneself against aggressive attitudes 
such as swearing, humiliation and sarcasm, and to be able to react accordingly. At the same time, he wants 
to know what to say and how to react in situations involving positive expressions such as love and 
compassion. For this reason, it may be appropriate to provide such information in the course so that the 
student can feel and learn all the power of use of the language and speak accordingly. Thus, the individual 
will be prepared for multiple forms of communication in a foreign language in a foreign country. 

Keywords: Turkish as a foreign language, speaking skill, street language, daily language. 
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1. Giriş 

Konuşma “İki ya da daha çok kişi arasındaki sözel etkileşim” olarak Dilbilim Sözlüğü'nde 
(2011: 179) açıklanırken TDK Güncel Sözlük’te “Bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak 
anlatmak” biçiminde tanımlanır. Konuşma duygu ve düşüncelerimizin beden dili, ses tonu, vurgu 
ve dil aracılığıyla aktarımıdır. 

Konuşma insanları, toplumları birbiriyle iletişim haline sokar ve birbirine yaklaştırır. Ana dili, 
doğal bir aile ve toplumsal çevrede doğallığıyla çabasızca öğrenilir. Bebek anne karnından 
itibaren dili dinlemeye başlar ve doğduktan sonra duyduklarını taklit ederek sesini eğitir ve belli 
bir süre sonra da konuşmaya başlar. Konuştuğu dil, çevresinde duyduğu ve kopyaladığı dildir. O 
nedenle birey günlük yaşamda duyduğu ve gördüğü her şeyi belleğine alırken, eğitim dünyasıyla 
da yazı dilini keşfeder ve sözcük dağarcığını geliştirir. Alınan eğitimle, genişleyen sosyal çevreyle 
yerel şive, ölçünlü bir dile dönüşür. Buna rağmen her ana dili konuşucusunun etkili ve güzel bir 
konuşma becerisine sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Etkili ve güzel konuşabilmek için 
genel kültür, iyi bir diksiyon ve dil gücü gerekir. Kelime, cümle ve dil bilgisine hakimiyet, 
konuşabilmek için yeterli değildir. 

Yabancı bir dil öğrenirken de durum farklı değildir. Birey hedef dili, ana dilinden çeviri 
yaparak konuşur ancak bu her zaman işe yaramaz; duygu/düşünce, durum ya da olayın o dilde 
nasıl ifade edildiğini bilmek gerekir. Bu nedenle de günlük dilde o durum/olay ya da düşüncenin 
nasıl söylenildiğinin de öğrenilmesi gerekmektedir. Bu tür bir zorluğun yanında yabancı dilde 
konuşma becerisini geliştirmek için kişinin özel çaba sarf etmesi ve konuşacak ortam ya da 
insanlar bulması gerekmektedir. Sınıf ortamının dışında da hedef dille ilişkili olarak bu sürecin 
işlemesi dil öğrenmeyi hızlandıracaktır. 

Dil, konuşma ve yazı dili olarak iki biçimde ifade bulur. Ancak ikisi arasında farklılıklar söz 
konusudur. Yazı dili, kitap dilidir. Resmi bir dil içerir, mesafeli, planlı ve ciddidir. Cümleler uzun 
kurgulandığında daha karmaşık olabilir. Konuşma dili ise samimi, doğal ve anlaşılır günlük dildir. 
Karşılıklı konuşma sürecinde hızlı düşünüp cevap vermek gerektiğinden sürenin kısalığı plan 
yapmaya olanak vermeyebilir. Thornbury’e (2005: 2) göre konuşma üretimi, gerçek zamanlı bir 
işleme gerekir. Ancak bu, bir konuşma planı yapılmayacağı anlamına da gelmez.  

Konuşma, karşılıklı ya da tek yönlü bir konuşma biçiminde karşımıza çıkar. Tek yönlü 
konuşmalar doğası gereği çoğunlukla konferans vb. hazırlıklı konuşmalara girmektedir. Karşılıklı 
konuşmalar ise karşılıklı etkileşimle oluşan doğaçlama konuşmalardır.  

Kısa zaman içerisinde konuşan kişiyi dinleyip anlamak ve ona uygun cevabı vermek, yabancı 
dil öğrencisini öncelikle zorlar; ancak konuştukça bu zorlanma giderek azalır. Dinleme, anlama 
ve karşılık verme sürecini eş zamanlı işletmek, kısa zamanda  cevap verebilmek yabancı dil 
öğrenen birey için zorlayıcıdır. Thornbury (2005:2) “O zaman konuşmanın kapsamı nedir? 
Vurgulanması gereken ilk nokta, konuşma üretiminin gerçek zamanlı olarak gerçekleştiği ve bu 
nedenle esasen doğrusal olduğudur. Sözcükler sözcükleri, deyimler de tümceleri izler. Benzer 
şekilde, sözce düzeyinde konuşma, muhatabımız ile konuşmaya karşılık olarak kelime kelime ve 
sözce sözceye karşılık olarak sözce üretilir. Her sözcenin bir öncekine bağlı olduğu konuşmanın 
bu olumsal doğası, onun kendiliğindenliğini açıklar. Bu, konuşmanın plansız olduğu anlamına 
gelmez, sadece planlama süresinin ciddi şekilde sınırlı olduğu anlamına gelir. Ve bir sözün 
planlanması, bir öncekinin üretimiyle örtüşebilir. Konuşma üretiminin bu gerçek zamanlı işleme 
talepleri, konuşulan dilin birçok özelliğini açıklar.“ biçiminde konuşma sürecini açıklar. 

Konuşma; yaşanan sessizlikler, kararsızlıklar, tekrarlar, yanlış anlamalar, düzeltmeler, 
eksiltili cümleler, tonlama, beden dili vb. psikolojik ve dış şartlara bağlı olarak şekillenir. Karşılıklı 
konuşmada yazı dilinden çok daha farklı bir süreç yaşandığı için kullanılan dil de farklılaşır. 
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Karşılıklı konuşma bir etkileşimi doğurur, konuşmaya katılanlar konuşmanın belirleyicisidir. Anlık 
üretilen duygu ve düşünceler, konuşmanın gidişatını belirler ve bu süreçte bir bildirişim 
gerçekleşir. Yazı dili, birçok yönüyle konuşma dilinden ayrılır. Konuşmanın aksine uzun zaman 
dilimine yayarak yazmak, yazdıktan sonra beğenmeyip silmek, düzeltmek, cümleleri 
dönüştürmek mümkündür. 

Yabancı dil öğreten ders kitaplarında konuşma etkinlikleri, derste verilen bir konu üzerinde 
öğretmen ve öğrencilerin karşılıklı sohbet etmesi ve düşüncelerini paylaşmasıdır; ancak aynı 
zamanda dinleme metinlerinde geçen karşılıklı konuşmalar da öğrencinin konuşma becerisini 
geliştirmeye yöneliktir.  

Kitaplardaki karşılıklı konuşma örnekleri ideal bir yazılı metin kadar düzgün, akıcı, doğal ve 
anlaşılırdır; ancak günlük dilde karşılaşılacak nitelikteki ifadelere pek yer verilmemektedir. 
Konuşma metinlerinde şive, dil sürçmesi, yanlış sözcük seçimi, hata yapma, ünlemler, tekrar 
etme, ettirme gibi durumlara rastlanılmaz. 

Bu çalışmamızda ders kitaplarında ve ders içeriklerinde dilin günlük yaşamdaki 
kullanımlarına ne kadar yer verildiği ve olması önerilen noktalar üzerinde durulacaktır. 

2. Yabancı Dil öğretiminde Konuşma Becerisi 

Yabancı dilin öğrenilmeye başlandığı sınıf ortamında o dilde ilk konuşma ve cevap verme 
yetisi oluşmaya başlar. Dilin sözcük dağarcığı ve yapısının anlaşılmasına paralel olarak da 
dinleme/okuma-(anlama) ve konuşma/yazma-(anlatma) becerileri gelişmeye başlar. Günümüz 
teknolojik olanakların artmasıyla öğrencinin ders dışı araçlarla (internet- video kanalları- film 
siteleri- radyo kanalları- sohbet programları- sosyal ağlar- telefon uygulamaları, televizyon, 
kitaplar-dergiler vb.) hedef dildeki kayıtları izlemesi, hedef dilin konuşulduğu ülkeye gidilmesi, 
gidilemese de internet üzerinden o ülkeden arkadaşlıklar edinilmesi mümkündür. Dersten 
sonraki süreçlerde de hedef dille bağın canlı tutulması, bireyin ilgisine ve merakına uygun olarak 
o dilin hızlı ve daha iyi öğrenilmesini belirleyecektir. 

Topluluğa hitaben konuşma düşüncesi birçok insan için zorlayıcıdır. Ana dilinde bile sınıf 
içinde konuşmaktan kaçınan öğrenciler için sınırlı bir alt yapıyla yabancı dilde konuşmak özel bir 
çaba ister. Kişilik yapısı sessiz, içedönük bireyler için bu çok daha zordur. Bu nedenle öğretmenin 
öğrencilere olumlu bir sohbet ortamı yaratması, öğrencileri rahatlatması ve konuşmaya 
isteklendirmesi önemlidir. Konuşmak istemeyen ve sessiz kalmayı seçen öğrenciyi konuşturmak 
öğretmeni zorlar. Öğrencinin olumsuz/ilgisiz tutumu sohbete katılımın ve dersin veriminin 
azalmasına neden olacaktır. Konuşma, öğrencinin iç dünyasından dışa yönelip çevresiyle etkin 
bir iletişim kurmasını gerektirir. Bireyin kişilik yapısıyla doğrudan ilişkili bu durum konuşma 
derslerinin verimini etkiler. Yaşın ilerlemiş olması da konuşma becerisinin gelişimini olumsuz 
etkilediğini savunan Klein’a (2012) göre yaşın öğrenme sürecindeki etkisi büyüktür. Yaş 
küçüldükçe dilin daha iyi öğrenildiği araştırmacıların gözlemlerinin sonucudur (Brown, 2007). Bu 
araştırmalar sonucunda ortaya çıkan görüşlerin tamamen doğru olduğunu söylemek yanıltıcı 
olabilir. Yetişkin bireylerin yaşam deneyimleriyle, geliştirdikleri kişilik, kültürel alt yapıları ve 
özgüvenleriyle konuşma dersleri çok daha verimli geçebilmektedir. Onursal’a (2019) göre belli 
bir yaştan sonra dil öğrenmenin zorlaştığı düşüncesi doğru değildir. İnsanların sahip olduğu 
çekingenlik, utangaçlık, içedönüklük, özgüven eksikliği, hata yapma ve komik duruma düşme 
korkusu her yaştaki bireyi olumsuz etkiler. Bu kaygı ve korkuları aşan, cesur, konuşkan, 
dışadönük, hayata olumlu bakan, iletişime açık, girişken insanlar dil öğrenirken çok daha 
avantajlıdırlar. Olumsuz nitelikteki kişilik özellikleri hem bireyin kendi çabası hem de öğretmenin 
cesaretlendirici tutumuyla aşıldıkça verim de motivasyon da artacaktır. 
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Öğretmen öğrencinin ilgisini çekecek, korkusunu aşıp en iyi bildiği konuda konuşması için 
yüreklendirecek, onların kişiliklerini, hassasiyetlerini gözlemleyerek isteklerine duyarlılık 
gösterecek bir tutum içinde olması gerekir. Öğrencilerin ilgisini çeken konular, videolar, görsel 
araçlar vb. İle öğrencilerin konuşmasını, birbirleriyle sohbet etmesini sağlamalıdır. Mümkünse 
bu sohbet ortamı dersin dışına da aktarılabilmelidir. 

Konuşma derslerinde aynı zamanda Türk görgü kuralları, adet ve gelenekler hakkında da 
bilgi vermek yerinde olacaktır. Örneğin Türk geleneğinde olan, ancak Batı kültürlerinde olmayan 
yaşça büyük kişiye adıyla hitap edilemeyeceğinin söylenmesi uygun olacaktır. Zaman içerisinde 
birçok adet değişim gösterse ya da önemini yitirse de özellikle yaşça büyüklerle iletişimde nelere 
dikkat edileceği öğretildiğinde iletişim kazaları önlenecektir.  

Yabancı dil ders kitaplarındaki kusursuz dil kullanımının yanında internet aracılığıyla sayısız 
video, ses kayıtlarıyla çok daha doğal bir dilin konuşulduğu örnekler öğrenciye ulaştırabilir. 
Böylece öğretmenin seçtiği farklı konuşma biçimlerini öğrenciler dinleyebilecek sıradan halkın 
konuştuğu sokaktaki yaşayan dil ile tanışabileceklerdir. 

Šolcová (2011: 29) "Sonuç olarak, öğretmenler kullandıkları materyallerin ve ders 
kitaplarının hem kayıtlı hem de yazıya dökülmüş formlarında konuşulan dilin özelliklerini yansıtıp 
yansıtmadığını dikkate almalıdır. Değilse, sınıfta daha sonra sistematik bir eğitim için yazıya 
dökülebilecek diğer konuşma dili örneklerini aramayı düşünebilirler." sözleriyle yaşayan canlı 
dilin ders kitaplarında ve araçlarında bulunmamasından dolayı bu boşluğun öğretmen tarafından 
doldurulmasını vurgular.  

3. Yabancı Dil Ders Kitaplarındaki Konuşma Etkinlikleri 

Yabancı dil öğretimi için hazırlanmış ders araçlarında idealize edilen üslupta, doğru ve 
hatasız bir dil kullanımıyla karşılaşırız. Doğal olarak dili yeni öğrenen kişilere olması gereken 
ölçünlü dili kazandırmak amaçlanmaktadır. Kitaptaki mesafeli, nazik üslupla özenle seçilmiş 
kelimelerle kurgulanan cümleler günlük hayatta iletişimi sağlayacaktır; ancak karşısındaki 
insanın ne demek istediğini anlamada her zaman yararlı olamayacaktır. Örneğin Türkçede 
"Baklava sever misin?" sorusuna "Sevmem mi" diye cevap verildiğinde öğrenci soruya neden 
soruyla cevap verildiğini ve aslında ne demek istendiğini anlayamayacaktır. Günlük konuşmada 
soru anlamı olmayan ve "çok severim" anlamında kullanılan bu yapı, geniş zaman anlatılırken 
öğretilen noktalardan biri değildir. Eksiltili cümleler de günlük yaşamda sıkça karşılaşılan, 
cümlenin tamamı söylenmeden bütünün anlaşılmasını mümkün kılan ifadelerdir. "- Çay? - 
Teşekkürler. - Şeker?" gibi. Kitaptaki kişiler hiç böyle konuşmazlar; ancak günlük yaşamda 
karşımıza çıkabilecek bu tür ifadeler öğrencilere derste öğretilmelidir. 

Günümüzde insanlar en gelişmiş koşullarda, en iyi okullarda, en iyi ders araç gereçleriyle 
yabancı dil öğrenme olanağına sahiptir ve kısa sürede yabancı bir dili öğrenebilmektedir. Birey, 
dili doğal ortamında öğrenme olanağının yanında; o ülkeye gitmeden de internet aracılığıyla 
hedef kültüre ilişkin bilgileri, sokaktaki yaşamı, tarihi ve doğal güzellikleri görme, kültürel 
değerlerini tanıma olanağı edinmiştir. Dil öğrenmek isteyen bireye internetin sunduğu sınırsız 
veri ve olanaklar, doğal olarak ders kitabının sunduklarından daha fazladır. Ders kitaplarının dilin 
doğal konuşulduğu bir ortamı yansıtması beklenmektedir -bir şekilde de öyledir- ancak bu 
Šolcová’nın (2011) da belirttiği gibi ideal ilişkiler, olaylar ve ideal yaşam biçimlerinin olduğu, dilin 
hatasız, şivesiz mükemmel kullanıldığı bir dünyadır. Ders kitapları konu olarak toplumda eğitimli, 
orta sınıf insanların yaşamlarıyla ilişkilidir: ev ve aile hayatı, iş dünyası, sosyal ortamlar ( çarşı, 
pazar, kültürel bilgiler ve sosyal etkinlikler, bayramlar vb.) ele almaktadır. Ancak gerçek hayat, 
bu örnekleri barındırmakla birlikte çok daha karmaşıktır. Bu nedenle hedef dilin konuşulduğu 
ülkeye gitmek, bireyi dil derslerinde edinilemeyecek bir donanıma ulaştırır. Hedef dilin 
konuşulduğu ülkede her konuşanı anlayamayacak, kent yaşamının, toplumsal olayların, 
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sokaktaki insanların iyi ya da kötü davranışlarına ve sözlerine muhatap olacaktır. Böyle bir 
ortamda birey kendi güvenliğini sağlayabilmeli, gereksinimlerini giderebilmeli ve insanlarla her 
durumda iletişim kurabilmelidir. Yabancı dil dersinin bireyi olağan, toplumsal koşullara ve her 
türden iletişime hazırlaması gerekmektedir. 

Yabancı bir dilde karşısındaki kişinin ne dediğini tam anlayamamak, kötü bir söz söyleyip 
söylemediğini bilememek ve doğru tepki verememek kaygısıyla insanlar o dilde küfür etmeyi, 
kaba konuşma ifadelerini de öğrenmek istemektedirler. Özellikle yabancı bir dilde tartışmak, 
sinirli ruh haliyle hızlı tepki/cevap vermek hatta kavga edebilmek kolay değildir. Yabancı dil 
derslerinde iletişimin bu yönü hiç konu edilmemektedir. Özellikle de kaba ya da olumsuz tutum 
ve konuşma örneklerinin işlenmemesi kısıtlı zamana sahip dersler için olağan bir durumdur. 
Ancak bu durum öğretmen tarafından telafi edilebilmelidir. Kitaplarda olumsuz tutumların 
yanında sevgi, şefkat, minnet, mutluluk sözlerine de yer verilmediği söylenebilir. Öğrenciler 
filmler aracılığıyla hem beden dilinin kullanımı hem vurgu, tonlama hem de dil açısından bu tür 
dil kullanımlarını öğrenebilme şansına sahiptir. Ancak bu tür filmlere öğrencinin ulaşması, bir 
şekilde haberdar olması gerekir. Çünkü öğretmenler derslerde öğrencilere küfür, sokak dili 
içermeyen, genel ahlak kurallarını zedelemeyen, kültürel ve evrensel iletileri olan filmler 
önermektedir. Bu tutum, öğrencinin özel talebiyle belki değişebilir ancak yine de öğretmen bu 
tür filmleri öğrencisine önermekten çekinebilir. Teknolojinin sunduğu olanaklarla öğrencinin 
internet üzerinden toplumun farklı sınıflarından olan insanların dünyasına tanıklık etmesi 
mümkündür, böylece derste işlenmeyen bu tür eksiklikleri giderebilecektir.  

Bu çalışmamızda Yedi İklim, Yeni Hitit ve İstanbul A1-2, B1-2 kitaplarındaki konuşma 
etkinlikleri incelenmiştir. Aşağıda ders kitapları içerisinde konuşma becerisini geliştirmek üzere 
ele alınan konular sıralanmıştır: 

Konuşma Konuları- Ödevler 

 Yedi İklim Türkçe Yeni Hitit  İstanbul 
A1 Tanışma – selamlaşma, kaç 

kardeşin var, bir gününüz, 
nereden geliyorsun, neler 
yapıyorsunuz, alış veriş sepeti, 
renklerin dili, mahallem, 
nerede oturuyorsun, 
meslekler, kuaför, uçakta, 
tercihler, piknik, iletişim 
araçları, internetin fayda ve 
zararı, hangisi size uygun, 
hafta sonu nereye gidelim, 
bayramlar, anahtar 
sözcüklerle konuşma, neler 
yapıyorsun, yolculuğu 
anlatma, müşteri- pazarcı 
sohbet, hangi renkleri 
seviyorsunuz, mahalleyi 
anlatma, soru-cevap konuşma 
... 
 
 

Kendini ve aileyi tanıtma, 
konuşma, tarif (yol-mekan-
insan), kalıp sözler, ne 
yapıyor anlatma, hikaye 
etme, yolculuk, hafta sonu 
planı, yurt dışında ne 
yapmak gerekiyor, 
bürokrasi, kimlik çıkarma, 
ev kiralama, lokanta yemek 
ısmarlama, alış veriş, vize 
alma, gümrükten geçme, 
ikamet-muhtar, abone 
olma, iş görüşmesi yapma, 
nerede yaşamak istiyorum, 
tatilin nasıl geçti, metin 
okuma anlama cevaplar 
verme, sipariş verme... 

Tanışma, sesletim- bu ne, 
oda-mekan-kişi-aile-
önemli gün anlatma, 
günlük hayat, planlar, 
hobiler, not yazma, 
sıfatlarla insan 
tanımlama- 
karşılaştırma, oyun- yön 
bulmaca, yeni yıl planı, 
resim anlatma, soru 
sordurma, anahtar 
kelimeler-soru-cevap, 
birini tanıtma, grup 
çalışması sayı okuyup 
yazma, ya siz- fikir 
açıklama, izin alma, rica 
etme... 
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A2 Davet etme, zaman nasıl geçti, 
bir günü anlatma, çok yaşa, 
hangi çayı içersiniz- faydası ne, 
en yakın arkadaşınızı tanıtın, 
trafik kazalarının nedeni,hafta 
sonu ne yaparsınız, sizin 
tercihiniz ne, emlakçı-müşteri 
konuşma, Çevreyi korumak 
için ne yapıyorsun, Hasta 
olunca ne yaptınız, kaza 
gecirdiniz mi, kazaların 
nedeni, hangi filmleri 
seversiniz, hangi şehirleri 
görmek istersiniz, ne tür tatil 
yapmak istersiniz, ülkenizde 
hangi tatlılar yeniyor, ne 
yapabilirsiniz ne 
yapamazsınız, fıkra anlatınız, 
hangi elektrikli eşya en 
önemlisidir, hangi hayvanların 
adını biliyorsunuz, nasıl biri, 
sohbeti tamamlayınız, 
meslekleri tanıtın, hobinizi 
anlatın, hangi arabaları 
seviyorsunuz, boş 
zamanınızda ne yapıyorsunuz, 
bir anınızı anlatın, iyimser mi 
kötümser misiniz, engelleri 
aşıyoruz, duydunuz mu, 
elektrik kesintisinde ne 
yaparsınız, resim anlatma, 
anahtar kelimelerle 
konuşma... 

Dilekçe-şikayet etme, 
öğrenci kimliğini unutan 
öğrencinin biletini 
açıklaması, öneri yapma, 
yön tarifi, fotoğraftan ne 
olacak açıklama, gelecek 
planı, tatil planı, nasıl biri, 
burç yorumu, gelecekte 
ulaşım-sağlık-yaşam- 
iletişim-yeme-içme- 
eskiden hayat nasıldı, 
tahmin etme, kutlamalar, 
meslekler, kadınlar ne 
yapamaz, fikir alış verişi- 
hangi fikre katılıyorsun 
açıklama, ne tür tv programı 
izliyorsunuz, medya sizi 
nasıl etkiliyor, genç 
kalmanın yolları, doktorda 
nasıl konuşulur, yolculuk, 
resimden ne hazır ne değil, 
bir tur satın alıp tatil planı 
yapma, son tatiliniz 
nasıldı.... 

Yol tarifi, canlandırma 
garson-müşteri, arkadaş 
tanıtma, haber anlatma, 
gezi, ünlü kişileri tanıtma, 
fıkra anlatma, on yıl 
sonra ne yapacaksınız, 
hava durumu, efsane 
anlatma, geçmişimiz, yer 
çekimi, bir günümüz, 
filmler, yetenekler- 
sohbet etme, 
yiyeceklerimiz, mutluluk 
formülü soru- cevap, ya 
siz- hangi yemeği 
yaparsınız, çocuğunuz 
için planınız var mı, hangi 
masalları biliyorsunuz, 
iyi- kötü alışkanlıklarımız, 
otel deneyiminiz .... 

B1 Dedikodu yapar mısınız, 
olumsuz konuşmaya nasıl 
tepki verirsiniz, interneti hangi 
amaç için kullanıyorsunuz, hat 
sanatıyla ilgilenmek ister 
misiniz, metinle ilgili 
yorumlar, canlandırma- 
eleman görüşmesi, hangi tür 
filmleri seversiniz, haberleri 
nereden takip ediyorsunuz, 
hangi dilleri biliyorsunuz, 
pasaport kontrolde sorun çıktı 
ne yaparsınız, Kendinizi nasıl 
geliştirdiniz, kursa gittiniz mi, 
kitap kurdu nedir, 
canlandırma- derse gelmeyen 

Sekreterden tavsiye, iş 
bulmak için neler gerekir, 
Pazartesi sendromuna karşı 
ne yapalım, rüya mesleğiniz 
nedir, anahtar kelimelerle 
açıklama, sizce satranç-
boks-avcılık spor mu, 
olimpiyat izlediniz mi, bir 
dileğim var- diyalog yapma, 
ne zaman ne söylersiniz- 
otobüsü kaçırma, mide 
ağrısı, aile özlemi, 
kuaförden kötü saçla çıkma, 
araba yolda bozuldu, 
üşüdünüz, eşinizle 
tartıştınız, bir konu üzerine 

Pazarlık yapma, 
İstanbul’da ilk gün, 
çalışma hayatı, hayattaki 
başarılar, meslekler, 
röportaj, üzüntülerimiz, 
zeka alanını bulma, 
yabancı dil eğitimi, 
varsayalım, dönüm 
noktalarımız, ne zaman 
ne yaparsın, gereksiz 
eşyalar, anılar- 
canlandırma, çalışanlar 
için ne önemli, sohbet 
konusu- ödül –sınav-
yarışma-para kazanma, 
ya siz- nasıl bir evde 
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arkadaşınıza olanları anlatınız, 
bilgisayarınız bozuldu 
tamirciyle konuşma-
canlandırma, ev kazasını 
anlatınız, diyalog tamamlama, 
engellilerin sorunları nedir, 
foto açıklama, rüya- film 
anlatma, olağanüstü olaylarla 
igili hikaye-anı anlatma,şans 
getiren eşya-sihirli değnek 
olsa ne yaparsınız, özel günler 
nasıl kutlanır.... 

fikir savunma, hayalim 
gerçek olduktan sonra 
anladım ki... tamamlayınız, 
marka-mağaza- nasıl seçim 
yaparsınız, stiliniz nedir, 
canlandırma- okulu 
bırakma, okulda sorun, 
mutsuzluk, geleneksel bir 
dansınızı anlatınız, dans 
kursuna kayıt yaptırın-
canlandırma, tablo 
anlatma, anahtar kelime-
tartışma,düşünce açıklama, 
fermuar ne işe yarar 
anlatınız, bilet alma izleyici-
görevli,yaşamak istediğiniz 
yeri anlatınız, üniversite 
sınavı, sorumluluklar, iyi 
gelecek, öykü anlatma, 
slogan bulma, .... tercih 
ediyorum çünkü..., topluluk 
önünde konuşma- ödül 
alma konuşması,atasözü -
özlü söz açıklama, film 
anlatma... 

oturuyorsunuz, 
taşınırken neye dikkat 
etmeli, faturalarınız 
neler, hangi taşıtı 
kullanıyorsunuz, yüz 
yaşına kadar yaşamak 
ister misiniz, ... olsa ne 
yaparsınız, canlandırma -
röportaj, ev sorunları- 
musluk, kapı kolu 
kopması,makine tamiri, 
gaz sızıntısı, lavabo 
tıkanması, su basması, 
sigorta atması... 

B2 Okuyup tartışma, uzun 
zamandır görmediğiniz 
arkadaşınızla ne 
konuşurdunuz, metindeki 
hangi özellikleriniz var, 
Erasmus programı hakkında 
ne düşünüyorsunuz, 
gelenekler- düğün 
canlandırma, evlilikle ilgili 
düşünceniz, biriyle dargın 
olsanız ne yaparsınız, 
arkadaşınızı tanıtın, komşuluk 
nasıldır, yaşlı insanın tavsiyesi 
ne olur, kadın mı erkek mi ön 
planda, nasıl birisiniz, 
ülkenizdeki doğa olayları, ders 
çalışmak istemeyen 
kardeşinize ne söylersiniz, 
sorumluluklarınızı yerine 
getiriyor musunuz, sağlıklı 
yaşam- sunum hazırlayınız, 
yemek yapma sanat mı, otele 
aşçı olarak işe başvurun, şanslı 
mısınız, hangi mesleğe 

 Canlandırma, tabloları 
anlatma, anahtar kelime- 
tartışma, düşüncenizi 
anlatın, fermuar ne işe 
yarar anlatın, bilet alma 
izleyici-görevli, yaşamak 
istediğiniz yeri anlatın, 
sorumluluklar, üniversite 
sınavı, iyi gelecek, öykü 
anlatma, slogan bulma, .... 
tercih ediyorum çünkü..., 
topluluk önünde konuşma- 
ödül alma, atasözü 
açıklama, film anlatma, 

Seyahat yeri-hazırlık- 
karar alma, turizm 
çeşitleri kendi 
ülkenizdeki turistik 
yerler, teknolojinin 
gelişimi, iletişim, ulaşım 
araçlarının yarar ve 
zararları,sosyal medya 
siteleri ne anlama gelir, 
tartışma- günümüz ve 
geçmiş iletişim araçları, 
kıyafete göre kişilik, 
yargı, etkilendiiğiniz bir 
eser var mı, teknolojinin 
yarar ve zararları, yeni 
öğrendiğiniz dilde yanlış 
anladığınız bir olay var 
mı, coğrafyanın kadere 
etkisi, dört mevsim, 
müziğin etkisi, marka 
moda ilişkisi, alış veriş 
bağımlılığı, ülkelere göre 
giyim, yanlış 
anlaşılmalar, atasözü, 
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yatkınsınız, kimi örnek 
alıyorsunuz, boş vakit -neden 
erteliyorsunuz, sosyal 
etkinliklere zaman ayırıyor 
musunuz, hangi iş size göre, 
misafiri nasıl ağırlarsınız....... 

zorlukların üstesinden 
nasıl gelirsiniz, doğru 
bildiğiniz yanlışlar, iklim 
ve coğrafyanın karaktere 
etkisi, ülkenizde fiziksel 
özelliklere göre karakter 
tahlili yapılıyor mu .... 

Yukarıda sıralanan konuşma konuları genel olarak bireyin günlük gereksinimlerini 
karşılamaya yönelik hazırlanmıştır. Kitapta yer almayan ancak öğrenilmesi gereken diğer 
konuşma konuları ve ifade biçimleri derste öğretmen tarafından öğrencilere ayrıca aktarılmalıdır. 
Kitaplarda genel olarak öğrencinin A1 seviyesinden B2 seviyesine kadar kendini- çevresini 
tanıtması, günlük yaşamda yapılması gereken ev kiralama, taşınma, yolculuk, alış veriş, okula/ 
muhtarlığa kayıt/ elektrik-su aboneliği gibi işleri yapabilmesi ve genel kültür konularında 
görüşlerini açıklayabilmesi hedeflenmiştir. Bu seviyeye kadar öğrencinin bu tür konuları derste 
canlandırarak, tartışarak, açıklamalar yaparak konuşması sağlanmaktadır.  

Daha çok turistler için konuşma kılavuzu olarak hazırlanan kitapçıklarda, ders kitaplarında 
işlenmeyen konuşma örneklerine ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Bu kitaplarda farklı durum ve 
gereksinimlere karşılık gelecek kalıp cümleler, diyaloglar okura sunulmuştur. Ancak bu tür 
kitaplarda da yukarıda sıraladığımız konuların ele alınmadığı görülmektedir. Örneğin Yunus Emre 
Enstitüsünün Yabancılar İçin Konuşma Kılavuzu kitabında alfabe, sayılar, renkler, selamlaşma/ 
tanışma, havalimanında, otelde, lokantada, sinemada, sınıfta, bankada, telefoncuda, hastanede, 
eczanede, kargocuda, kuaförde, ulaşım, alış veriş, adres sorma, sosyal hayat- etkinlikler, acil 
durumlar, kalıp ifadeler, bayramlar-özel günler, iklim-hava durumu gibi başlıklarda örnek 
cümlelere yer verilmiştir. 

Konuşma kılavuzu kitapçıklarının içeriğinde bir yabancının gereksinimi olan en temel 
konular ele alınmaktadır. Hırsızlık (kapkaç), kaza, acil bir durumda yardım isteme, kayıp eşya 
arama, kursta/öğrenci işlerinde kayıt yaptırma, manav-pazar alış verişi, döviz bürosu-banka 
işlemleri, özel günler, ev kiralama, satın alma, abonelik işleri, kasap-balıkçı-fırın-kafe-mağaza gibi 
yerlerde hizmet alma, ürün iade-değişim, adres sorma, temenniler, yolculuk- vefat, hastalık gibi 
durumlardaki kalıplaşmış cümleler genel olarak konuşma kılavuzlarının içeriğini oluşturmaktadır.  

Šolcová (2011: 34), Bygate'ten (1987), Nunan'dan (2010), Thornbury ve Slade'den (2007) 
alıntılar yaparak konuşmanın iletişimsel bağlamda, duruma ve amaca göre iki türlü olduğunu 
tekrarlar. İki ana iletişimsel değişim türü vardır: işlemsel ve etkileşimsel konuşma. İşlemsel 
konuşmalar; bilet almak, kayıt yaptırmak gibi mal ve hizmet alışverişinde kullanılan kalıplaşmış 
ifadelerdir. Etkileşimsel konuşmalar ise ürün ya da hizmet odaklı değil, sosyal ilişkilerdeki 
arkadaşlarla yapılan konuşmalardır. Thornbury ve Slade (2007: 20) etkileşimsel konuşma 
dinleyici odaklı, işlemsel konuşma ise mesaj odaklı olduğunu Brown ve Yule'den (1983) alıntı 
yaparak açıklar. 

Hizmet ya da ürün alımıyla ilgili işlemsel konuşmalar konuşma kılavuzu kitaplarında yer 
verilen konuşma türüdür. Belirli kalıplar ve kelimeler kullanıldığı için öğretmen tarafından 
öğretilmesi oldukça kolaydır; ancak etkileşimsel konuşma, kişisel hayat ve deneyimlerle ilişkili 
olduğu için daha farklı kelimeler ve içerikle öğrencinin ilgisini çekecek durumdadır. İşlemsel 
konuşmada belirli kalıpların tekrarı öğrenciye keyif vermeyebilir ancak özel yaşamdan yola çıkan 
sohbet konuları öğrencinin keyifle dinlemesini sağlayabilir. İşlemsel konuşmalarda belirli kalıp 
ifadeler devreye girerken etkileşimli konuşmalarda doğaçlama konuşmanın getirdiği 
duraksamalar, bozuk cümleler, eksiltili ifadeler, dil yanlışları, boğumlanma sorunları ve vurgular 
söz konusudur. Bu tür konuşmalar ders kitaplarındaki konuşma ve dinleme metinlerinde pek 
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görülmez. O nedenle Šolcová (2011: 49) öğretmenin işlemsel ve etkileşimli konuşmalara yönelik 
ders araçları üreterek kitaplardaki eksikliklerin tamamlanmasını önerir. Aynı zamanda 
öğrencilerin sohbet sırasında konuşmayı dinlediklerini belirtici ya da söz almanın/ vermenin nasıl 
olacağını bilmeleri gerektiğini de vurgular. 

Šolcová (2011:30), ders kitaplarında doğal olmayan aslından uzak dil kullanımının kasıtlı 
olarak uygulandığını iddia eder. Ders kitaplarında okuma ve dinleme metinlerindeki hatasız ve 
sorunsuz yaşam biçimi bazı bilim adamlarınca da eleştirilir. Crystal ve Davy (1979: 3), ders 
kitaplarının gerçek hayatla ilişkisi olmadığını şu sözlerle vurgular: "Öyle görünüyor ki, ders 
kitaplarındaki insanların uzun ve komik olmayan şakalar yapmasına, sinirlenmesine veya 
öfkelenmesine, dedikodu yapmasına, ağzı doluyken konuşmasına, saçma sapan konuşmalarına 
veya küfür etmesine izin verilmedi. Konuşurken kafaları karışmaz, söylemek istediklerini 
unutmaz, tereddüt etmez, dilbilgisi hataları yapmaz, tutarsız veya mantıksız tartışmaz, sözcükleri 
belirsiz kullanmaz, araya girmez, aynı anda konuşmaz, konuşma tarzlarını değiştirmez, dilin 
kendilerine uyması veya anlayamaması halinde kuralları manipüle etmezler... Tek kelimeyle, 
gerçek değiller. " 

Burns ve Joyce (1997: 87), "Özgün olmayan materyaller, onlara 'gerçekçi olmayan sözlü 
etkileşim modelleri' sunarak yanlış bir konuşma izlenimi yaratırlar." sözleriyle kullanılan dilin 
yaşayan bir dil olmadığını ve konuşmanın doğasından uzak yapay bir dil kullanımının öğrencilere 
öğretildiğini vurgular. "Eğer öğrenciler yazılı diyaloglarla sınırlandırılırlarsa, konuşulan dilin 
özelliklerine dair gerçekçi olmayan bir görüş geliştirecekler ve sosyal bağlamlarda sözlü 
etkileşimlerin katılımcıları olarak rollerine hazır olmayacaklardır. Öğrencilerin sınıf dışında sözlü 
etkileşimlere katılabilmeleri için, öğretmenin sınıfa kademeli olarak doğal söylemi tanıtması 
gerekecektir. Doğal sözlü metinlerle başa çıkmak öğrenciler için daha zordur ve öğrencilerin 
doğal söylemle nasıl ve ne zaman tanıştırılacağı dil seviyelerine ve hedeflerine bağlı olacaktır. 
(1997: 86)" biçimindeki açıklamalarla öğrencinin düzeyine uygun olarak günlük dilin aktarılması 
gerektiğini belirtir. 

Birey, ders kitaplarındaki ölçünlü dili öğrenirken aynı zamanda hedef dilin konuşulduğu 
ülkede, normal yaşamda farklı sınıflardan çeşitli insan tipleriyle de karşılaşacaktır. Derste 
öğrenmediği için sokaktaki insanın kullandığı dil ve söylemi anlamakta zorlanacaktır. Bu tür 
durumda hedef dilde öğrencinin sokak dilini ve bazı durumlarda nasıl tepki verilmesi gerektiğini 
bilmesi yararlı olacaktır. Ders kitabında olmayan bu eksiklikleri gidermekte öğretmene 
sorumluluk düşmektedir. Derslerde işlenemeyecek konular filmler, youtube gibi platformlara 
yüklenen görsel-işitsel kayıtlarla ve öğretmen tarafından tamamlanabilir.  

Ders kitaplarında işlenmeyen hayatta karşılaşılabilecek insanlardan gelen olumsuz tepkiler 
şiddet, saldırı, hakaret, sataşma- taciz, kavga, azarlama, küfür, aşağılama vb. ifadeleridir. Aynı 
zamanda günlük hayatta kullanılan sevgi, şefkat, minnet, sevinç, mutluluk ifade eden yapıların 
da ders kitaplarında bulunmaması dikkat çekicidir. 

Öğrencilere öğretilmesi gereken bazı konu başlıkları ve kalıplaşmış cümleler örnek olarak 
aşağıda sıralanmıştır:  

Seslenme: Kaba: lan, ulan ...  

         Kibar: hanımefendi, beyefendi, bey, hanım, (-ciğim) hanımefendiciğim,  

          Akrabalık isimleriyle seslenme: kardeşim, kanka, beyamca, dayı, teyze, evladım, kızım, 
oğlum, yavrum... 

         Meslek adıyla seslenme: patron, müdürüm amirim, hocam... 

         Soru sorarak: Bakar mısınız? Kimse yok mu/ kimse var mı?... 
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Aşağılama: Sen kimsin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun?... 

Kaza: İmdat, yetişin, kurtarın, yardım edin, kaçın, açılın... 

Kapkaç/ Hırsızlık: Hırsız var, imdat, yakalayın... 

Pazarlık: Siftah etmedim daha, bu fiyat kurtarmaz, kurtarsa dükkan senin, ayağınız alışsın, 
bize uygun bir şey yapın, fiyatı yuvarlayalım küsuratını almayın, en son ne kadar olur onu söyleyin, 
memleket neresi? Hemşerim en son bize ne kadar olur? Ayağımız alışsın, para peşin kırmızı 
meşin,bize uygun bir şey yapın da alalım, kiminin parası kiminin duası, canın sağ olsun, öğrenci 
indirimi yok mu? Öğrenciye kaça olur?... 

Acil durum: Yetişin, imdat, hasta/ hırsız/ yangın var, biri ambulansı arasın, polis, kimse yok 
mu, kaçın, uzaklaşın... 

Tehdit: Seni bir elime geçirirsem, görürsün sen, ben sana gösteririm, yaparsam/ yapmazsam 
ne olur? Sizi şikayet edeceğim, (gözün) yiyorsa yap... 

Merak: Hayırdır, ne oldu, neyin var, nesi var? Şimdi ne olacak? 

Üzüntü: Lanet olsun, kahretsin/ kahretmesin, hay Allah... 

Şaşırma: Birden o çıkmasın mı karşıma? Neler oldu neler... 

Eleştiri, azarlama: Kendine gel, ne biçim konuşuyorsun? Allah belanı versin/ vermesin, 
haddini bil, zıkkımın dibi, çattık, işimiz var... 

Beddua: Boyu devrilsin, kahrolası, kahrolsun, Allah belasını versin/vermesin... 

Destek cümleleri: Helal olsun, aferin, bir ihtiyacın olursa, boş ver, üzülme ...., 

Kınama: Aşk olsun böyle mi söylenir?... 

Kaba Tepkiler: çüş, oha, nah, defol, yürü git, git başımdan, yersen... 

Kibar Tepkiler: Ne gerek vardı? - Şeref verdiniz. - O şeref bana ait, pardon, affedersiniz, 
izninizle... 

İzin isteme: Müsait misiniz/ uygun musunuz, rahatsız ediyor muyum?... 

Israr: Darılırım ama, ölümü gör, kırılırım ama... 

Söz kesme: Sözünü balla kesiyorum, kusura bakmayın sözünüzü kesiyorum, lütfen devam 
edin... 

Gözdağı:Söylersem/ söylemezsem ne olur? Yap bakalım, söyle bakalım, yap da 
görelim,sakın, inceldiği yerden kopsun, nah yaparsın... 

Suçlama: senin yüzünden, hep sen neden oldun, sana ne, bana ne... 

Pişmanlık: Heyhat, keşke..... 

Teşekkür: Hakkını helal et, ne gerek vardı, zahmet ettiniz, zahmet oldu, mahçup ettiniz... 

Sevgi sözleri:Canım bir tanem, balım, hayatım, aşkım, sevgilim, kuzum, canımın içi, tatlım, 
şekerim, gözümün nuru, göz bebeğim... 

Hakaret sözleri: Ahmak, aptal, geri zekalı, eşşekoğlu eşşek... 

Ünlemler: Pişmanlık ünlemi: tüh, aah aah... 

         Seslenme ünlemi: hey, ey, be, ulan, lan, hişt, hu...  

         Acı ünlemi: ah, üf, of... 
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         Acıma: yazık, vah vah... 

         Sevinç: yaşa, yaşasın... 

         Dua: Tanrım, Allah, yarabbi, Allah korusun.... 

         Şaşkınlık: hoppala, aaaa, hop, ayol,yuh, hayret... 

         İntikam: Oh olsun... 

         Susturma ünlemi: hoşt, höst... 

         Pişmanlık: vay, heyhat... 

         Kovma: kişt, deh, yallah, hadi, uza... 

Ders kitaplarında öğretilen ölçünlü dil, kibar üslupla olumlu olay ve kişilere yönelik 
sohbetleri içermektedir. Ancak gerçek yaşamda yukarıda sıralanan örnekleri günlük yaşamda 
sıkça duymak mümkündür.  Bu nedenle konuşma dersi ve kitap içeriklerinde bireyi bu tür 
durumlara hazırlayan ve kendini ifade etmeye olanak sağlayan donanım öğrenciye 
kazandırılmalıdır.  

3. Sonuç 

Bir dil öğrenilirken ölçünlü dilin yanı sıra yaşayan, canlı ve süreç içinde değişen sokaktaki 
güncel dilin de öğrenilmesi yararlı olacaktır. Hedef dili öğrenen kişi, o dilin konuşulduğu ülkeye 
gittiğinde sokaktaki insanla doğru iletişim kurabilmeli, anlaşabilmelidir. Ders kitaplarında belirli 
bir sosyal sınıfın, sorunsuz bir dünyanın saygılı ve mesafeli ilişkilerini yansıtan bir dil 
kullanılmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarındaki dil, bir dili öğrenmeye yeterlidir belki ancak bu 
sosyal sınıfın ve üslubunun dışında kalan, halkın içinde yaşayan dili anlamaya yeterli gelmeyebilir. 
Ders kitaplarındaki ideal dil kullanımı normal hayatta iletişim kurmanızı sağlayabilir; ancak sosyal 
yaşamdan kopuk, sokak ya da günlük dilden uzak bir dil öğretimi öğrencinin gereksinimlerini 
karşılamaya yetmeyecektir. Sınıf ortamında öğrenilen dilin sokaktaki halkın konuştuğu dil 
kalıplarını da içermesi, bireyin o dilin konuşulduğu dünyada etkileşimi sağlıklı kurabilmesine 
olanak verir. 

Ders kitaplarında yer verilmeyen bilgilerin öğretmen tarafından tamamlanması 
gerekmektedir. Bu eksiklikler internet ortamından bulunacak dilin doğal konuşucularının 
kayıtları ile giderilebilir. Bu video kayıtları, hem beden dili hem ses tonu, vurgu, boğumlanma 
hem de farklı sosyal sınıflardan olan insanların kullandığı dil kalıplarını öğrencinin duyması 
açısından değerlidir. 

Öğretmenin kibar ve nazik bir dille öğrencilerini iletişime hazırlaması doğaldır ancak dış 
dünya insana böyle bir ortam sunmaz. Öğrenciler sokaktaki insanların beden diliyle, ünlemlerle, 
eksiltili cümlelerle ya da hiç duymadığı kelime/ kalıp ifadelerle ne demek istediğini 
anlayabilmelidir. Hayatın tehlike, sevgi ya da nefret dolu yüzüyle karşılaşıldığında bireyin kendini 
koruyup savunabilmesi açısından bu bilgiler önemlidir. 

Öğrencinin sevgi, şefkat, minnet, hoşgörü vb. duygu durumlarını nasıl ifade edebileceğini 
bilmesi kurduğu ilişkilerin sağlamlığını ve devamlılığını sağlayacaktır. Aynı zamanda saldırı, tehdit, 
tehlike gibi olumsuz durumlarda da hayatta kalma, yardım isteme/ alma, savunma gibi 
durumlarda da doğru refleksi geliştirebilmesine yardımcı olacaktır. 

Bu çalışmamızda ders kitaplarında geçmeyen olumlu-olumsuz durumlarda doğal dil 
konuşucularının kullandığı argo, sokak dili bazı sözcük, kalıp söz, ünlem ya da cümlelerin 
öğrenciye öğretilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Dili öğrenen kişi karşısındaki kişinin ne demek 
istediğini, olumsuz bir söyleme muhatap olup olmadığını anlamak, hayati bir durumda doğru 
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kelimelerle yardımın ulaşmasını sağlamak gereksinimi duyar. Özellikle küfür, aşağılama, alaycı 
yaklaşımlar gibi saldırgan tutumlara karşı kendini koruma ve buna uygun tepki verebilme 
gereksinimi de söz konusudur. Aynı zamanda sevgi, şefkat gibi olumlu duygular içeren 
durumlarda da ne söyleyeceğini, nasıl tepki vermesi gerektiğini bilmek ister. Bu nedenle 
öğrencinin dilin bütün kullanım gücünü hissedip öğrenmesi ve buna uygun konuşabilmesi için 
derste bu tür bilgilerin verilmesi uygun olacaktır. Böylece birey yabancı bir ülkede yabancı bir 
dilde iletişimin çoklu biçimlerine hazırlıklı olabilecektir. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Litvanyalı Öğrencilerin Anlatma Becerilerinde 
Karşılaştıkları Zorluklar 

Doç. Dr. Galina Miškinienė, Vilnius Üniversitesi, galina.miskiniene@flf.vu.lt, Litvanya 

Özet: Vilnius Üniversitesi öğrencilere ‘Litvan Filoloji ve Yabancı Diller (Türkçe)’ ve ‘Asya Araştırmaları 
Türkoloji’ isimli iki programına dayanarak Türkçe öğretimi sağlamaktadır. Bu iki program yanında öğrencilere 
dört sömestrlik seçmeli olarak Türkçe Dersleri de önermektedir. Öğretim programı ne olursa olsun öğretiminde 
aşağı yukarı aynı metotların uygulanması ve karşılanan zorlukları bahsedebiliriz. Yabancı dil olarak Türkçe 
öğretiminde anlama ve anlatma becerileri içerisinde öğrencilerin en çok zorlandığı becerilerin başında yazma 
becerisi hariç anlama beceresi gelmektedir. Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarırken kurduğumuz 
cümlelerin açık ve anlaşılır olması, gereksiz unsurlar taşımaması, çelişkili anlatımlardan uzak olması ve dil bilgisi 
açısından doğru olması gerekmektedir. Cümleler bu özellikleri taşımadığında, anlatım bakımından bozuk olur, 
iletişim tam olarak gerçekleşmezdir. Anadilin öğrenilmesinde, dil becerisinin geliştirilmesinde ve bu becerilerin 
sosyal hayata aktarılmasının temelinde okuma ve okuduğunu anlama becerisi yatmaktadır. Konuyla ilgili yapılan 
araştırmalara göre okumayı anlamlandırabilmek için sadece gözleri değil, bununla birlikte dikkat ve hatırlama 
mekanizmalarını, dilin kullanımı ve doğasını, konuşmanın anlaşılmasını, kişiler arası ilişkileri ve sosyo-kültürel 
farklılıkları göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle yabancı bir dil öğrenen öğrenciler ana dilleri ile 
öğrendikleri ikinci dil arasında benzerlik bulmaya çalışmaktadır. Öğrencilerin benzer kelimeler bulmaya 
çalışmaları ile hata yapmalarına neden olmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Litvanyalı öğrencilerin Türkçe öğrenirken anlatma 
becerilerinde karşılaştıkları zorlukları tespit etmek, daha çok hangi kelimeli telaffuz etmekte zorlandıklarını, 
hangi seslerin ana dillerindeki alfabe ile farklılık gösterdiğini ve ne tür öğrenme güçlüklerine neden olduğunu 
belirlemektir. Nitel araştırma desenine göre kurgulanan çalışmada, doküman analizi yapılmıştır. Çalışmanın 
örneklemini Vilnius Üniversitesinde Türkçe öğrenen 15 Litvanyalı öğrenci oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Vilnius Üniversitesi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Karşılaştıkları Zorluklar, Hata Analizi 

Expression Difficulties of Lithuanian Students, Who Is Learning Turkish Language as a 
Foreign Language 

Abstract: Students, who want to study Turkish language at Vilnius University, is able to choose one of the 
two offered study programs – “Lithuanian Philology and Foreign Languages (Turkish Language)” at the Faculty 
of Philology or “Middle Eastern Studies (Turkish Language)” at the Faculty of Philosophy. Besides these two 
programs, Turkish language is being offered to students as an elective subject for four semesters. Irrespective 
of the curriculum, we can talk about the application of more or less the same teaching methods and the 
encountered difficulties. In teaching Turkish language as a foreign language, we are able to indicate the most 
difficult skills to teach students: writing skills together with comprehension and expression skills. If you want to 
convey your feelings and thoughts to another person, the sentences have to be clear and understandable, they 
should not contain unnecessary elements and contradictory expressions. The sentences must be grammatically 
correct. When this requirement is not met, the resolution is distorted and the communication is not fully 
realized. Reading and comprehension skills are the foundation of learning a mother tongue, developing 
language skills, and transferring these skills to social life. According to research on this topic, in order to 
understand the meaning of reading and comprehension, it is necessary to consider not only the mechanisms of 
eye memory, but also the mechanisms of attention and recall, the use and nature of language, language 
comprehension, interpersonal relationships and social and cultural differences. Therefore, students learning a 
foreign language try to find similarities between their mother tongue and the foreign language. As a result, 
students make a lot of mistakes when trying to find similar words. 

The purpose of this study is to determine the difficulties encountered by Lithuanian students, who is 
learning Turkish language as a foreign language, to determine, which words are difficult to pronounce, which 
sounds are different from the alphabet of the native language, and what learning difficulties they cause. The 
work was prepared according to the qualitative method of research, the analysis of documents was conducted. 
15 students studying Turkish at Vilnius University participated in the study. 

Key words: Vilnius University, teaching Turkish language as a foreign language, faced challenges, the 
analysis of mistakes 
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1. Giriş 

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Litvanyalı öğrencilerin Türkçe 
öğrenirken anlatma becerilerinde karşılaştıkları zorlukları tespit etmek, daha çok hangi kelimeli 
telaffuz etmekte zorlandıklarını, hangi seslerin ana dillerindeki alfabe ile farklılık gösterdiğini ve 
ne tür öğrenme güçlüklerine neden olduğunu belirlemektir. Nitel araştırma desenine göre 
kurgulanan çalışmada, doküman analizi yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Vilnius 
Üniversitesinde Türkçe öğrenen 15 Litvanyalı öğrenci oluşturmaktadır. Diller İçin Avrupa Ortak 
Başvuru Metni’ne göre (CEFR,2021), öğrenenlerin farklı durumlar karşısında verdiği cevaplar 
doğrultusunda kültürlerarası etkileşimin içeriği de belirlenmiş olacaktır. Böylece programın 
uygulandığı sınıflarda öğrenenin aşağıda ifade edilen kültürlerarası becerileri geliştirmesi 
beklenmektedir: 

 a. Kendi kültürü ile yabancı kültürü birbiriyle ilişkilendirme, 

 b. Kültürel duyarlılık kazanma ve diğer kültürlerden olanlarla ilişki kurmak için farklı 
stratejileri tanıma ve kullanma,  

c. Kendi kültürüyle hedef kültür arasında ilişki kurarak kültürlerarası anlaşmazlıklar ve 
çatışma durumlarıyla baş etme, 

 d. Çok kültürlü ortamlarda kültürel önyargıları kırma ve aşma yeterliğidir (CEFR, 2001; 
2018). Bu nedenle üretme becerilerinde öğrencilerin yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve 
iletişimi kuvvetlendirebilmesi adına kelimeleri anlamına uygun kullanması ve doğru telaffuz 
etmesi önemlidir. 

Nitel araştırma yönteminin betimsel desenine göre kurgulanan çalışmada, doküman analizi 
yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Çalışmanın örneklemini Vilnius Üniversitesinde Türkçe 
öğrenen 15 Litvanyalı öğrenci oluşturmaktadır.  Öğrenci adlandırmaları Ö1, Ö2, Ö3… 
kodlamasıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında öğrencilerin sözlü üretim, sözlü etkileşim ve 
yazma becerilerinde dilsel açıdan karşılaştıkları zorlukları tespit etmek amacıyla öğrencilerden 
farklı temalar içeren kompozisyonlar yazması istenmiş ve konuşma etkinlikleri, diyaloglar 
kurması istenmiştir. 

Yabancı bir dil öğrenen öğrenciler ana dilleri ile öğrendikleri ikindi dil arasında benzerlik 
bulmaya çalışmaktadır. Öğrencilerin benzer kelimeler bulmaya çalışmaları ile hata yapmalarına 
neden olmaktadır. Ayrıca alfabe farklılıkları da yazım hatalarına neden olmak tadır. İki dil 
arasındaki alfabeye bakıldığında;  
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Litvan Dili Alfabesi 

  

Türk Dili Alfabesi 

 

VI. Ana Dilden Kaynaklanan Olumsuz Aktarım Hataları (Interlingual/Transfer Erros) 

Kurt (2020)’un yaptığı hata tasnifine göre, bu hata türüne en çok alfabedeki seslerin 
karşılığının olmaması ve alfabe farklılıkları neden olmaktadır. Litvan alfabesi ve Türk alfabesini 
kıyaslayacak olursak. Litvancanın 32 harfi vardır. Q, x ve w haricinde İngilizce’de kullanılan Latin 
alfabesi harfleri de bunlara dahildir. İngiliz alfabesinden farklı olan harfleri şunlardır: ą, č, ę, ė, į, 
š, ų, ū, ž. 

Ayırıcı işaretlerle işlenmiş dört sesli harf grubu vardır: 

a, ą 

e, ę, ė 
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i, į, y 

u, ų, ū 

Şengül’ün (2014) tasnifine göre ise Türkçede bulunan sesli harfler ‘a,e,ı,i,u,ü,o,ö’ olmakla 
birlikte telaffuzda farklılık göstermektedir.  Dilin kendine has olan ezgisi bu farklılıkları ortaya 
koymaktadır. Dilin kendi konuşuşları arasında yaşayarak bu farklılık en aza indirilebilir. İnce ve 
kalın e ya da a, â olduğu gibi. 

Tabloda Türkçede söylenişte ortaya çıkan sesli harfleri görmek mümkündür: 

Bulgular 
Hata Örnekleri 

Onun en iyi yazar Kafka. – Hâl eki yanlışı 

Onun en beğendiği yazar Kafka. (Ö1) 

O çok öğrenmek seviyor.– Hâl eki yanlışı 

O öğrenmeyi çok seviyor. (Ö7) 

Bu sorunlar büyüyor çünkü insanlar yere çöp atmasını durmuyor. – Hâl ekleri yanlışı 

Bu sorunlar büyüyor çünkü insanların yere çöp atması durmuyor. (Ö11) 

Dil içi gelişimsel hata: 

O demek ki balıklar hayatta kalmayı istiyor. 

Balıklar hayatta kalmayı istiyorlar demektir. (Ö5) 

Bununla birlikte en önemli bizim yardımımızdır. 

Bununla birlikte en önemli şey bizim yardımımızdır. (Ö10) 

Sabah sen çok kahve içmek de yapabilirsin. 

Sen sabahları kahveyi çok da içebilirsin. (Ö13) 

Bu gündemde dünya için çok önemli akılı, durust ve olumlu birisi insanlar.– kalınlık incelik 
uyumuna aykırılık 

Bu insanlar günümüzde dünya için çok önemli akıllı, dürüst ve olumlu birisi. (Ö14) 

Bence insanlara onun şeylerine göz kulak olmak gerikiyor. – seslerin karıştırılması ile 
yapılan hatalar 

Bence insanların doğanın unsurlarına göz kulak olması gerekiyor. (Ö15) 

Onun bahçesinde ağaçlari, çiçekleri var. – seslerin karıştırılması sonucu yapılan hatalar. 

Onun bahçesinde ağaçları, çiçekleri var. (Ö5) 

Yani eğer sabah yemek yiyorsun, sen mutlu olacak.– Söz dizimsel hatalar 

Eğer sen mutlu olmak istiyorsan sabah yemek (kahvaltı yapmak) yiyeceksin. (Ö3) 

Silvija çok gezmek seviyor.– Biçim bilimsel hatalar 

Silvija gezmeyi çok seviyor. (Ö6) 

Bu resim bana gerçekten çok üzücü duyguları getirdi. – Yanlış anlamda sözcük kullanımı 

Bu resim beni gerçekten üzdü, bu resim bende kötü duygular uyandırdı. (Ö7) 
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Sonuç 

Temizyürek ve Başutku’ya göre (2019), dil öğretimi bütüncüldür. Öğrenenin anlamlı sesler 
çıkarması ve ses birliklerini bir araya getirebilmesi için sırayla ve tek tek değil zihinde daimi bir 
şekilde fonem ve morfemler arası bütüncül ilişkiler kurarak gerçekleşmektedir. Anadili 
konuşurları bu kazanımı toplum içinde yaşayarak edinirler. Bu nedenle yabancı dil öğrenen 
öğrencilerine hedef dilin otantik süreçleri verilmelidir. 

Öğrenciler en çok ğ sesini çıkarmakta zorlanmaktadır.  Ağaç, dağ, sağlığı gibi kelimeleri 
söylerken güçlük yaşamaktadırlar.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Litvanyalı öğrenciler temel seviyede kelimenin yanlış 
anlaşılması, kelimenin unutulması gibi hatalar yapmışlardır ve Ayrıca ana dilleri ile Türkçe 
arasında benzerlikler bulmaya çalıştıkları için j> y değişimini karıştırarak yanlış yaptıkları 
görülmektedir. Ayrıca tamlama eklerini eksik kullandıkları ve ana dilleri ile özdeşleştirerek 
“Asya”yı “Asia” şeklinde yazdıkları görülmektedir. 

Orta seviyede ise öğrenciler kelimenin yanlış yazımından kaynaklanan hatalardan çok biçim 
bilimsel hatalar ve sözlüksel-anlamsal hatalar yapmışlardır. Kelimelerin doğru yazılışları 
görülürken öğe eksikliğinden (nesne, dolaylı tümleç ve yüklem eksikliği gibi) kaynaklanan hatalar 
görülmektedir. Özne- yüklem uyumsuzluğu, fiilde çatı ve öge hataları bu seviyede daha çok 
yapılmıştır. 
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6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 

6th International Symposium of Limitless Education and Research  

(ISLER 2022) 

SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRİSİ 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) ile ABD Portland State Üniversitesi ve 

Litvanya Vilnius Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve 

Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022), 6th International Symposium of Limitless 

Education and Research (ISLER 2022), 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde online (çevrimiçi) 

olarak gerçekleştirilmiştir.  

USEAS 2022 Sempozyumun amacı, uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışma, 

araştırma ve uygulamaları paylaşmak, bilim okuryazarlığını geliştirmek, eğitimci, 

araştırmacı, akademisyen, öğretmen ve öğrencilerin etkileşimin sağlamaktır. 

Sempozyum ana teması “Eğitim ve Araştırmada Nitelik” olarak belirlenmiştir. Bu amaçla 

okul öncesi eğitimden başlayarak yükseköğretime kadar 20’ den fazla konu alanına yer 

verilmiştir. Sempozyuma aşağıda isimleri verilen 11 ülkeden 12 akademisyen davetli 

konuşmacı olarak katılmıştır.  

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

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

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

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

 Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama University, Japan 

 Assoc. Prof. Dr. Feyza ALTINKAMIS, Ghent University, Belgium 

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

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

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

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

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

(AUM), Kuwait 

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

6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2022), başta 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği üyeleri olmak üzere farklı ülke ve üniversitelerden 

135 akademisyen Bilim Kurulu Üyeliği, 26 akademisyen de Düzenleme Kurulu Üyeliği 

görevini üstlenmiştir. Sempozyum 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde dört gün sürmüş, 42 
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oturumda 190 konuşmacı tarafından 83 sözlü bildiri sunulmuş, 8 panel ile 5 konferans 

gerçekleştirilmiştir. Böylece Sempozyuma yoğun bir ilgi ve katılım olmuştur. 

Sempozyumda sunulan bildiri özetleri ve bildiriler USEAS 2022 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 2022 Sempozyum Programına alınmıştır. Bildiri tam metinleri ve bildiri 

ödüllerini değerlendirme sürecinde de aynı işlemler yapılmıştır. 

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneğinin Ödül Yönergesine göre ödüle aday bildiriler 

için Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri arasından üç ayrı jüri kurulmuştur. Jüri üyeleri, 

birinci yazarlarına göre “Bildiri Ödülü” ve “Genç Katılımcı Ödülü” kategorilerinde 

verilecek ödülleri Sempozyum süresince belirlemiştir. Buna ek olarak Sempozyuma 

akademik destek veren katılımcılara “Akademik Katkı Ödülü” verilmiştir. USEAS 2022 

Kapanış Oturumunda ödül alan kişiler, bildiriler ve yazarları ilan edilmiştir. 

6. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2022) 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. Sempozyum önemli çalışmalara ortam 

hazırlamış, yeni bilgiler paylaşılmış, tartışılmış ve özgün fikirlere ulaşılarak ülkemizdeki 

çalışmalara katkı sağlamaya çalışılmıştır. Sempozyumda ortaya çıkan bazı görüşler şöyle 

özetlenebilir: 

1. Ülkemizin gelecek yüzyıla hazırlanması, bilgi toplumundan beceri toplumuna 

geçmesi, toplum 5.0 ya da süper akıllı toplum olma yolunda ilerlemesi için eğitimde 

nitelik çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bu amaçla bilimsel çalışmaları sürdürme, mevcut 

eğitim yaklaşım ve uygulamalarını geliştirme, eğitimde dijital dönüşüm, teknolojik 

yeniliklerden üst düzeyde yararlanma gibi çalışmalara odaklanılmalıdır. 

2. Günümüzde bilginin sürekli artması, bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve 

değişmesi, öğrenmenin sınırsız olması, bilgi toplumuna uyum sağlama gibi nedenler 

öğrenmeyi öğrenme ve sınırsız öğrenmeyi zorunlu hale getirmektedir. Bu konuya dikkat 

çekmek ve farkındalık oluşturmak için sürekli yayınlar yapılmalıdır.  

3. Öğrenen bir toplum ve öğrenen 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. 
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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 yayın ve materyal çalışmalarına ağırlık verilmelidir.  

6. Küresel salgın nedeniyle eğitim alanında yaşanılan soruları gidermek, telafi eğitimi, 

program, materyal ve araç gereç hazırlama, öğretmen ve veli eğitimi, öğrencilerde temel 

becerileri geliştirme gibi konularda yoğun çalışmalar yapılmalıdır.  

7. Küresel salgın nedeniyle öğrencilerin öğrenme kayıpları, dil, zihinsel, sosyal ve 

fiziksel gelişimleri izlenmeli, dijital okuma, yazma ve anlama becerilerini geliştirme 

çalışmalarına öncelik verilmelidir. 

8. Önümüzdeki yıl düzenlenecek 7. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Sempozyumu (USEAS 2023) için farklı ülkelerdeki üniversitelerle işbirliği yapılması, 

yabancı akademisyen katılımının artırılması, Sempozyumun Nisan veya Mayıs aylarında 

gerçekleştirilmesi, koşulların uygun olması halinde yüz yüze yapılması ve sanal 

sunumlara da yer verilmesi önerilmiştir. 

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 7. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma 

Sempozyumunda (USEAS 2023) çeşitli tema, panel, atölye çalışması gibi etkinliklere yer 

verilmesi, her düzeyde görev yapan öğretmen, araştırmacı ve eğitimci kitlesine 

ulaşılması, SEAD Web Sitesinin daha aktif kullanılması önerilmiştir. 
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