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Değerli bilim insanları,  

4 - 5 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilerek 
Trakya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından destelenen 4. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve 
Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sizlerle buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 

Öncelikle 76 sözel bildiri sunumunun yanı sıra 1 poster bildiri ile kongremize katılım sağlayan değerli bilim 
insanlarının bir araya gelerek bilimsel ve kültürel birçok birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu 
ortamın yaratılmasında emeği geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Gülsen Demir’e, Davetli Konuşmacılarımız 
Prof. Dr. İsmail Doğan, Prof. Dr. Mustafa Talas ve Prof. Dr. Erdoğan Güneş’e,  Yürütme ve Düzenleme Kurulu 
Üyelerimize ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan Güven Plus Grup 
Danışmanlık A.Ş.’ye en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

“Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri” başlığı altında antropolojiden demografiye, edebiyattan etnolojiye, 
güzel sanatlardan iktisata, pazarlamadan teolojiye gibi daha birçok konuya uzanarak derinlemesine irdeleme 
fırsatı elde edilen çok çeşitli alt temalarıyla konu bütününü farklı yönleriyle ele alabilen geniş bir kapsamda 
oluşturulması planlanan kongremiz başarı ile yürütülmüş ve tamamlanmıştır.  Katılımcılarımıza oldukça 
verimli bir içerik sunabilmek hedefi ile hazırlamış olduğumuz kongre kitabımızın, ileri tarihlerde birçok 
alanda yapılacak olan araştırmalar için de oldukça önemli bir kaynak niteliği taşıdığı düşünülmektedir. Bu 
gururla kongre kitabımızı sizlerle paylaşmanın sevinci ile kongremizi onurlandıran tüm katılımcılarımıza 
şükranlarımızı sunar, bir sonrakini 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 5. Uluslararası Sosyal Beşeri 
Ve Eğitim Bilimleri Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu 
güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR
KONGRE BAŞKANI
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Distinguished Scientists,  

We feel the joy of meeting you in the 4th International Congress on Social Sciences, Humanities and Education 
organized by İstanbul Association of Science and Academicians on 4-5 April 2019 and supported by Sakarya 
University, İstanbul University, Trakya University, Yalova University, Ministry of Health, Ministry of Science, 
Industry and Technology, Ministry of Labor, Social Services and Family. 

We would like to pay our gratitude to the Head of the Congress Prof. Dr. Gülsen Demir who have worked hard 
on creation of this environment that enabled esteemed scientists to come together and share their scientific and 
cultural knowledge and experiences with 1 verbal presentations and 76 poster presentations, our guest speakers 
Prof. Dr. İsmail Doğan, Prof. Dr. Mustafa Talas and Prof. Dr. Erdoğan Güneş, to the members of Executive 
and Organizing Committee and to Güven Plus Group Counselling Inc. that have provided both technical and 
operational contribution and support.

Many various topics from anthropology to demography, from literature to ethnology, from fine arts to 
economics, from marketing to theology under the title of “Social Sciences, Humanities and Education” have 
been addressed in our successfully completed congress. Our congress book we have prepared with the aim 
of presenting highly productive content to our participants is thought to be an important source for many 
researches to be performed in the field in the future. With the joy of sharing our congress book with you, 
we express our gratitude to all our participants who have honored our congress. Wish you joyful, happy and 
healthy days until meeting in the 5th International Congress on Social Sciences, Humanities and Education to 
be held in 2020. 

Yours Sincerely.

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR
CHAIR OF CONFERENCE
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KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Gülsen DEMİR

(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Aigul ZABİROVA
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
Prof. Dr. Çetin YAMAN
Prof. Dr. Doğan GÜRSOY
Prof. Dr. Emine DEMİRAY
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
Prof. Dr. Ketut ARDHANA
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Prof. Dr. Muammer CENGİL
Prof. Dr. Mourad MOULAİ
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Prof. Dr. Noziran ABDUL GHANİ
Prof. Dr. Rosita HENRY
Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER
Doç. Dr. Glenn DAWES
Doç. Dr. Kaya YILDIZ
Doç. Dr. Michael KUYUCU
Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN
Dr. Öğr. Üyesi. Duygu AKSOY
Dr. Yekti MAUNATİ
Dr. Garry COVENTRY

 

YÜRÜTME KURULU 
Prof. Dr. Bülent EKER
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS
Dr. Öğr. Üyesi. Selvinaz SAÇAN
 
HUKUK DANIŞMANLARI
Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. İbrahim DURSUN
Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN
Av. Yasemin ÖZ
 
KONGRE SEKRETERYA
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ
Perihan ABAY
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BİLİMSEL KURUL

Dr. Ali Serdar YÜCEL / Fırat Üniversitesi
Dr. Ali DUYMAZ / Balıkesir Üniversitesi
Dr. Atabey KILIÇ / Erciyes Üniversitesi
Dr. Alper ASLAN / Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi
Dr. Ayhan DİKİCİ / İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Ahmet ÇETİNKAYA / Marmara Üniversitesi
Dr. Ayça GÜRKAN / Ege Üniversitesi
Dr. Ayşe TÜRKSOY / İstanbul Üniversitesi
Dr. Assem Abdel FATTAH / Minya Üniversitesi
Dr. Ayhan AYTAÇ / Trakya Üniversitesi
Dr. Ahmet Fahri ÖZOK / Okan Üniversitesi
Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU / İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr. Aigul ZABİROVA / United Arab Emirates University
Dr. Bekir ÇINAR / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Bekir KOCATAŞ / Adıyaman Üniversitesi
Dr. Bünyamin AYHAN / Selçuk Üniversitesi
Dr. Clemens BEUNGKUM / Berlin School of Economics and Law
Dr. Çetin YAMAN / Sakarya Üniversitesi
Dr. Doğan GÜRSOY / Washington State University
Dr. Ekrem CAUSEVİC / Zagreb Üniversitesi
Dr. Emre DÜNDER / 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. Erkut AKKARTAL / Yeditepe Üniversitesi
Dr. Elşen BAĞIRZADE / Azerbaijan State Üniversitesi of Economy
Dr. Elvan YALÇINKAYA / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Emine DEMİRAY / Anadolu Üniversitesi
Dr. Erdoğan GÜNEŞ / Ankara Üniversitesi
Dr. Enderhan KARAKOÇ / Selçuk Üniversitesi
Dr. Ercan ŞAHBUDAK / Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Fariz AAHMADOV / Azerbaijan Devlet İktisat Üniversitesi
Dr. Faruk ANDAÇ / Çağ Üniversitesi
Dr. Fatih ÇATIKKAŞ / Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Galip GÜNER / Erciyes Üniversitesi
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Dr. Gülten HERGÜNER / Sakarya Üniversitesi
Dr. Glenn DAWES / James Cook University
Dr. Giray Saynur DERMAN / Marmara Üniversitesi
Dr. Garry COVENTRY / James Cook Universtiy
Dr. Galina MİŞKİNİENE / Litvan Dili Enstitüsü - Litvanya
Dr. Gökşen ARAS / Atılım Üniversitesi
Dr. Havva KAÇAN SOFTA / Kastamonu Üniversitesi
Dr. Halis Adnan ASLANTAŞ / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Hayati BEŞİRLİ / Gazi Üniversitesi
Dr. Hasret ÇOMAK / Arel Üniversitesi
Dr. Hatice İÇEL / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Haluk ŞENGÜN / Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Hülya UZUN / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Hikmet KORAŞ / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. İbrahim Sena ARVAS / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. İrfan GÜNSEL / Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. İlkay ŞAHİN / Erciyes Üniversitesi
Dr. Kaya YILDIZ / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Kasım KARAMAN / Erciyes Üniversitesi
Dr. Kazım ÖZKAN ERTÜRK / Düzce Üniversitesi
Dr. Kamil KAYA / Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Kübra GÖKALP / Atatürk Üniversitesi
Dr. Ketut ARDHANA / Udayana University
Dr. Korhan MAVNACIOĞLU / Medipol Üniversitesi
Dr. Mustafa TALAS / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Mustafa METE / Gaziantep Üniversitesi
Dr. Mustafa AKTAĞ / Erciyes Üniversitesi
Dr. Michael KUYUCU / İstinye Üniversitesi
Dr. Mükerrem ATALAY ORAL / Akdeniz Üniversitesi
Dr. Mikail TEL / Fırat Üniversitesi
Dr. Mehmet BAYANSALDUZ / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Muammer CENCİL / Hitit Üniversitesi
Dr. Mustafa ÖNER UZUN / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Mustafa YÜCEL / İnönü Üniversitesi
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Dr. Mourad MOULAİ / Hadj Oran University
Dr. Nazmi AVCI / Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Necati DEMİR / Gazi Üniversitesi
Dr. Nevzat TOPAL / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Norizan ABDUL GHANI / Sultan Zainal Abidin College
Dr. Nurhodja AKBULAEV / Azerbaijan State Üniversitesi
Dr. Nurcan METİN / Trakya Üniversitesi
Dr. Nur Dilbaz ALACAHAN / Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Dr. Nursel UYANIKER / Marmara Üniversitesi
Dr. Okan SARIGÖZ / Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Orhan YAZICI / İnönü Üniversitesi
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ / Hitit Üniversitesi
Dr. Rosita HENRY / James Cook University
Dr. Serpil AYTAÇ / Uludağ Üniversitesi
Dr. Südabe SALİHOVA / Azerbaijan Devlet İktisat Üniversitesi
Dr. Selçuk ÖZTEK / Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Dr. Selahattin AVŞAROĞLU / Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Selvinaz SAÇAN / Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Sevilay YILDIZ / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Suat KOLUKIRIK / Akdeniz Üniversitesi
Dr. Tudora ARNAUT / Kiev Uluslararası Üniversitesi
Dr. Türkan ERDOĞAN / Pamukkale Üniversitesi
Dr. Ünal ŞENTÜRK / İnönü Üniversitesi
Dr. Vecdi CAN / Sakarya Üniversitesi
Dr. Veysel BOZKURT / İstanbul Üniversitesi
Dr. Yaşar ERJEM / Mersin Üniversitesi
Dr. Yusuf GENÇ / Sakarya Üniversitesi
Dr. Yener ATASEVEN / Ankara Üniversitesi
Dr. Yekti MAUNATİ / Indonesian Institute of Sciences
Dr. Ziya AVŞAR / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
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HUKUK DANIŞMANLARI 
Av.  Fevzi PAPAKÇI
Av.  İbrahim DURSUN
Av.  Nazmi ARİF
Av.  Mehmet AYDIN
Av.  Rozerin Seda KİP
Av.  Onur BAYKAN
Av.  Yasemin ÖZ
 
*Yukarıdaki Liste Alfabetik İsim Sıralamasına Göre Yapılmıştır.
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KONGRE PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM
 

AÇILIŞ/OPENING
04NİSAN/APRIL 2019

 
KAYIT/REGISTRATION : 10:30 -15:30

 
10:15 – 10:30

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı / RespectandNationalAnthem
 

Açılış Konuşması / Opening Speech
Prof. Dr. GÜLSEN DEMİR

Konferans Başkanı (Chair of Conference)
 

DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS
10:30 – 12:00

 
OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: PROF. DR. GÜLSEN DEMİR

OTURUM 1
Prof. Dr. İSMAİL DOĞAN

Prof. Dr. MUSTAFA TALAS
 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
12:00 – 13:00 

 
13:00 - 13:30
OTURUM 2

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION : PROF. DR. MUSTAFA TALAS 
PROF. DR. ERDOĞAN GÜNEŞ 

 
 SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
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OTURUM / SESSION : 1
Tarih ve Saat / Dateand Time : 04.04. 2019 – 13:30 – 17:30
Salon A / Saloon A     
Oturum Başkanı (Head of Session) : DOÇ. DR. ARMAĞAN ÖZTÜRK

Abdullah Safa ÇELİK, Ahmet 
PİRİNÇ

PRENS SEBAHATTİN FELSEFESİNDE LE PLAY EKOLÜ VE 
EDMOND DEMOLİNS ETKİSİ

Adem ASMAZ, M. Cüneyt 
BİRKÖK

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE 
DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Nida ESEN, Ali Serdar 
YÜCEL

OLİMPİK YAY ELİT ERKEK OKÇULARDA ANAEROBİK ORTAMDA 
DİNLENİK VE MAKSİMAL NABZIN ATIŞ İSABET ORANINA 
ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Armağan ÖZTÜRK MURRAY BOOKCHIN DÜŞÜNCESİ ÖZELİNDE TOPLUMCU 
EKOLOJİZMİN ELEŞTİRİSİ

Armağan ÖZTÜRK POPPER’IN MARX ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ayşe KABLAN, Osman 
CANER TASLAMAN

JOHN HİCKS’İN KÖTÜLÜK PROBLEMİNE YAKLAŞIMINDA 
EVRENSEL KURTULUŞ MESELESİNİN ÖNEMİ

Burcu TOK, Rabia 
SARIKAYA

DERSLER ARACILIĞIYLA DEĞER EĞİTİMİ KONUSUNDA SINIF 
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Burcu ÖZSOY, Çığıl AYKUT ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİĞİ DÜZEYİNİN 
İNCELENMESİ

Ebubekir CÜM, Yakup 
COŞTU

DİN GÖREVLİLERİNDE MESLEKİ DOYUM; KORGAN İLÇESİ 
ÖRNEĞİ

Erkut Kaan GÖKDEMİR, 
Sibel ATAN

HOMOJEN OLMAYAN MARKOV SİSTEMLERİ İLE İŞ GÜCÜ 
PLANLAMAS

Esra AYDIN, Bahtiyar 
EROĞLU

GELENEKSEL SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİNDEN KONYA- EREĞLİ 
İLÇESİ: MEHMET DEMİREL EVİ ÖRNEĞİ

Fadime 
SAĞLAMÇUBUKCU, Bekir 
BULUÇ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİNİN 
ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Faize ÇELİK IŞIK, Ali 
ARSLAN

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE 
ALGILANAN ÖĞRETMEN YAKINLIK DAVRANIŞLARI, ÖZ 
YETERLİK İNANÇLARI VE MOTİVASYONLARININ DERSE 
KATILIM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
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Fatih DEMİR, Tayyip 
DUMAN

CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL PROGRAMLARINDA 
YETİŞTİRİLMEK İSTENEN İNSAN MODELİNİN TEMEL 
NİTELİKLERİ (1923-2005)

Gizem PALA, Arzu 
KILIÇLAR

YEREL HALKIN TURİZMİN SOSYOKÜLTÜREL ETKİLERİNE 
BAKIŞI: ÜRGÜP ÖRNEĞİ

Nurdan DUMAN, Nilüfer 
ÜNAL

ERGENLERDE AKRAN ZORBALIĞI GÖSTERME DURUMUNUN 
AİLE ISLEVSELLIGI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İsa ALTUNDAŞ, Şuayip 
ÖZDEMİR

İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SORUN VE 
BEKLENTİLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ALAN 
ÇALIŞMASI (AMASYA İLİ ÖRNEĞİ)

 
SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION : 2
Tarih ve Saat / Dateand Time : 04.04. 2019 – 13:30 – 17:30
Salon B / Saloon B
Oturum Başkanı (Head of Session) : DR. ÖĞR. ÜYE. GÖKŞEN ARAS

Fatma KABAK. Ayşe Zeynep 
AZAK

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA 
VE GEOGEBRAYA YÖNELİK FARKINDALIKLARI

Fikriye SEZER ÇOCUK VE ŞİDDETLE İLGİLİ EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNİN 
İNCELENMESİ

Gökşen ARAS SPIRITUAL ISOLATION AND SOCIAL (DIS)HARMONY: CARSON 
MCCULLERS’ THE BALLAD OF THE SAD CAFÉ

Gözde KAZAKER, Veli Özer 
ÖZBEK

CEZA HUKUKUNDA ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS

H. Pınar ÖZDEMİR-
KEMAHLI, Yusuf 
ALPAYDIN

YÜKSEK NİTELIKLI EVLILIKLERDE ÇIFTLERIN ETKILEŞIMSEL 
STRATEJILERIYLE BAĞLANTILI ÇEVRESEL KOŞULLARIN 
İNCELENMESI

Igbal ORUJOV 20. YÜZYIL FLÜT İCRACILIĞINDA YENİ ÇALGI TEKNİKLERİ VE 
ÇALGI ÜSLUPLARI

Kübra ARSLAN, Saide 
ÖZBEY

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KARAKTER EĞİTİMİ 
YETKİNLİK İNANÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mehmet Ali POLAT KÜRESEL KRİZDEN SONRAKİ SÜREÇTE BDDK’NIN UYGULAMIŞ 
OLDUĞU MAKRO İHTİYATİ DÜZENLEMELER
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Müge DÖNMEZÇELİK, 
Murat ATAN

TÜRKİYE’DEKİ LİNYİT KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİM 
SANTRALLERİ ÜZERİNE PERFORMANS TABANLI DÜZENLEME 
UYGULAMASI

Neriman ARAL, Figen 
GÜRSOY, Fikriye SEZER, 
Burçin AYSU

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP BABALARIN YAŞADIKLARI 
ZORLUKLAR VE YASAL HAKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN 
İNCELENMESİ

Nilgün BENLİ BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ - SON HİTİTLİ (SENARYO - YAPIM 
- YÖNETİM: NİLGÜN BENLİ, SÜRE: 00.19.08)

Nilgün BENLİ BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ - PORSUK NEHRİ VE KENTTE SU 
TASARRUFU (SENARYO –YAPIM -YÖNETIM: NILGÜN BENLİ, 
SÜRE: 00.05.20)

Nilgün KILINÇ, Samet 
GÜNER

ÇEVRECİ KRİTERLERİN SATINALMA SÜRECİNE ETKİSİ: 
RİSKLER VE FIRSATLAR

Oğuz ERSÖZ EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI

Sadakat Safiyye 
MUMCUOĞLU, C. Nakış 
KARAMAĞARALI

XV. YÜZYIL TOKAT MERKEZ VE İLÇELERİNDEKİ TEK KUBBELİ 
CAMİ VE MESCİTLERİN MİMARİ AÇIDAN İRDELENMESİ

Murat KORKMAZ, Ayhan 
AYTAÇ, Mustafa TALAS

OBSTACLES IN FRONT OF THE APPLICATIONS OF SMALL AND 
MEDIUM SIZED ENTERPRISES (SMEs) TO THE BANK LOANS 
AND SUPPORTS

Ovechkin DAMIR 
VSEVOLODOVICH, 
Mikhalitsyn David 
VYACHESLAVOVICH

THE EFFECT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ON 
APPLICATION TO UNIVERSITY AND PERFORMANCE 
MANAGEMENT

Frederich DU PREEZ ANALYSIS ON RESEARCH SKILLS OF THE STUDENTS IN 
HEALTH EDUCATION

Namiq FATTAHOV LONELINESS AND EXTRAORDINARY BUSINESS BEHAVOIRS

Hamdi EL-KAMARA SOCAL NETWORKS AND THEIR EFFECT ON PRODUCTIVITY
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : 3
Tarih ve Saat / Dateand Time : 04.04. 2019 – 13:30 – 17:30
Salon C / Saloon C
Oturum Başkanı (Head of Session) : DR. ÖĞR. ÜYE. TUĞBA KORHAN

Safiye KÖRPE, Emel KOÇ VAROLUŞ FELSEFESİNİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI:FERİT 
EDGÜ’NÜN HAKKARİ’DE BİR MEVSİM ROMANI

Seyhan KARAHAN, M. 
Cüneyt BİRKÖK

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ TERCİHLERİNİN ÇEVRESEL 
FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Tuğba KORHAN KIBRIS BASININDA ADNAN MENDERES

TUĞBA KORHAN TANIKLARIN GÖZÜYLE TRABLUSGARB SAVAŞI’NDA FETHİ 
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Tuğba SADIÇ, Aysun 
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ÇINAR, Nuri Can AKSOY
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DEMOGRAPHİC CHARACTERİSTİCS OF FOOTBALL PLAYERS: 
EXAMPLE OF ELAZİĞ PROVİNCE

Yusuf ULUTAŞ, Ali Serdar 
YÜCEL

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ 
VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
(BAYBURT İL ÖRNEĞİ)

Buğra Çağatay SAVAŞ, 
Ali Serdar YÜCEL, Özgür 
KARATAŞ

SPORDA İNAVOSYONA BAKIŞ: YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI

Kaya YILDIZ, Mehmet 
ÇELİK, Bekir Yasin YALÇIN

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “ORTAOKUL” KAVRAMINA 
İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Recep Serkan GÜRSEL, 
Muhammed Mustafa 
KIZILKAYA, Uğur 
TONKAZ, Kaya YILDIZ

YÜKSEK LİSANS YAPMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Sekine GÜL ÇAY, Ömer 
Faruk ERDOĞAN, Kaya 
YILDIZ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE İNGİLİZCE KONUŞAMAMA 
NEDENLERİ

Sema Nur KENANOĞLU ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Serkan DÜZGÜN İLETİŞİM BECERİ ATÖLYESİ OLARAK OKUL RADYOSU

Serkan DÜZGÜN KÜLTÜREL DİPLOMASI PLATFORMU OLARAK TÜRKÇENİN SESİ 
RADYOSU

Yasemin DARICI, 
Selvi ÖZKAN, Kamala 
TAGHIYEVA, Zehra Münire 
YALÇIN, Kaya YILDIZ

ÖĞRENCİLERİN “ÖDEV” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK 
ALGILARI

İhsan CORA ÇAĞDAŞ TÜKETİCİ PAZARLARI AÇISINDAN ‘’MEDİNE PAZARI’’ 
NIN ANALİZİ

İhsan GÜLEZ, Sibel ATAN EPİSTEMİK OYUN TEORİSİ: FAYDAYLA ORANTILI İNANÇLAR
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SOSYAL MEDYADA FLÖRT İLİŞKİSİ, KAVRAMSAL YANILMA: PSİKOLOJİK TOPLUMSAL 
YANILGI VE ALGI BOYUTU 

Ayça GÜKAN1, Ümran SEVİL2, Gülten HERGÜNER4, Çetin YAMAN4, Mustafa TALAS5, Murat KORKMAZ6

1-2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye
3-4Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye

5Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde / Türkiye
6Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket daha 
öncesinde kullanılmamış olması nedeniyle bir ön test uygulaması yapılarak anketin geçerlilik ve güvenirliliği 
sağlanmaya çalışılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde katılımcılara yönelik demografik 
özelliklerin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5’li likert ölçekten oluşan soruların yer aldığı 
kısım bulunmaktadır. Araştırmanın amacını günümüzde yaygın olarak kullanılan ulusal ve uluslararası arenada 
yer edinmiş ve artık bağımlılık noktasına gelmiş olan sosyal medya üzerinden sağlanan kişiler arası ilişkiler ve 
flört ilişkisinin kavramsal boyutu ile kişiler üzerinde oluşturduğu psikolojik yanılgı ile sorunları ele alınmaya 
çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonrasında elde edilen veri ve bulgular doğrultusunda farklı istatistik analiz 
yöntemleri kullanılarak yapılan analiz sonrasında katılımcıların sosyal medya üzerinden yaptığı arkadaşlık ve 
flört ilişkilerinin sağlıklı olmadığı, uzun soluklu sürmediği, kişiler arası ilişki ve birlikteliklerin sağlam temel-
lere oturtulamadığı, daha günü birlik ilişkilerin yaygın olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca sosyal medya ve internet 
yolu kullanılarak sağlanan ilişkilerde güven sorununun oldukça yüksek olması, kişilerin kalıcı ilişkiler değil 
daha yüzeysel ve sağlıklı olmayan ilişkiler yaşadığını ifade etmeleri dikkat çeken bulgu ve sonuçlar arasında 
yer almaktadır. Ayrıca sosyal medya üzerinden sağlanan flört ilişkilerinde toplumsal erezyon ve yapı ile kültü-
rel yozlaşmaya neden oluşturduğu, aile değerlerinin çok dikkate alınmayarak değersizleştirildiği de saptanan 
farklı bulgular olarak görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yozlaşma, Flört, Sosyal Medya, İlişki, Toplum, Algı, Bozulma 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde ve gelişen modern toplum yapısında flört ilişkisi artık normal karşılanan ve sıkça bireyler arasında 
yaşanan bir birliktelik türünü oluşturmaktadır. Toplumdan topluma, kültürden kültüre, bireyden bireye ve aile 
yapısı ile bakış açısından değişiklik oluşturmaktadır. Sözlük anlamına baktığımızda ise “kadınla erkek arasın-
daki çok yakın duygusal arkadaşlık, aşk ilişkisi”  olarak tanımlanmaktadır. 1

Son yıllarda özellikle kadına yönelik şiddet ve uzun süreli ilişkilerde yine eşler arasındaki olumsuz tutum ve 
davranışlar farklı sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Flört şiddeti de bu olumsuzlukların başında gel-

1  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts 
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mektedir. Genellikle iki bireyin birbiri üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışması çatışmaların da yaşanmasına ne-
den olmaktadır. Kültürel değişim, kolay ulaşım, farklı bakış açıları bu olumsuzlukların yaşanmasında önemli 
faktörlerarasındadır. 2

Genel anlamda flört şiddeti denildiğinde küçük yaş yani lise ve üniversite ortamında yaşanan ilişkiler aklama 
gelmektedir. Oysaki günümüzde orta yaş ve üst yaş grubunda da flört ilişkileri yaygın olarak görülmektedir. Ya-
şamış olduğumuz zaman diliminde flört şiddeti ve yanlış algı sorunları oldukça fazla olmakla birlikte kişiler arası 
ilişkilerin yıpranmasına, psikolojik ve fiziksel olmak üzere birçok açıdan sorun oluşturduğu bilinen gerçektir. 3

Leyman tarafından yapılan bir araştırma çalışmasında günümüzde en fazla şiddet türleri ve olumsuzluklara 
yönelik flört şiddeti ve baskısının yer aldığına işaret edilmektedir. Bu durum hem yaygın bir olumsuzluk hem 
de kişiler arası ilişkilerin zarar görmesinde önemli bir faktör olarak değerlendirilmiştir (Choja ve Nelson, 
2016: 7593). 

Kişiler arası ilişkilerde kişilerin birbirlerini uzun süreçli tanıması zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu durum bi-
reylerin ilerleyen süreçte daha fazla sorun yaşamasının önüne geçmekle birlikte, farklı olumsuzlukların da 
düzeltilmesine katkı sağlamaktadır (Kocacık, 2001: 3).

Bireyler arası kültürel farklılıklar da yanlış algı oluşumana ve çatışmalara neden olmakla birlikte bireylerin 
birbirleri üzerindeki hâkimiyet kurma azmini daha yukarıya taşımaktadır (Vural ve Bat, 2010: 3349). 

Şener ve ark., tarafından yapılan bir araştırmada günümüz ortamında sosyal medya kullanılarak yaşanan flört 
ilişkilerinin sağlıklı temel üzerine oturtulamadığına vurgu yapılmaktadır. Çünkü sanal ortamda kişilerin ger-
çekte olması gereken değerlerin ya da gerçeklerin karşı tarafın daha fazla etkilenmesi adına değiştirildiği ya da 
farklı gösterildiği bilinmektedir. Bu bilgi kapsamında bireylerin birbirlerini gerçek anlamda tanıymadığı ve bu 
nedenle ortaya ciddi olumsuzluklar çıktığını ifade etmektedir.  “Çünkü sosyal medya; toplumsal davranışları 
ve diğer insan davranışlarını etkilemesi bakı-mından oldukça önemlidir” (Şener ve Samur, 2013:512).

Bugünkü koşul ve şartlarda hızla gelişen teknolojiye paralel olarak insan tercih ve talepleride değişiklik gös-
termektedir. Hız ve teknoloji birbiriyle bir bütün olmuş ve dünya toplumlarını ve bireylerini derinden etkile-
mektedir. 

Sanal ortam yani internet ve sosyal medya ortamı bireylerin çok hızlı tüketimine neden oluşturmakla birlikte, 
yozlaşmasına, yanılmasına, algısal sorun ve problem yaşamasına, kültürel değerlerin yıpranmasına ya da yok 
olmasına neden oluşturacak durumları doğurmaktadır. Bunların başında sosyal medya ve sosyal medya kulla-
nımı gelmektedir (Putnam, 1983’ten aktaran Şimşek, 1994: 5).

Sosyal medya üzerinden yapılan iletişimin sağlıklı ve ruhsal anlamda yıpratıcı olduğu birçok bilimsel çalışma-
da ifade edilmektedir. Yapılan çalışmaların çoğu sosyal medya kullanımının bireylerde bağımlılık etkisi yara-
tığı, bu nedenle bireylerin normalda yapmakla yükümlü olduğu birçok iş ve görevini aksattığı, bu bağımlılık 
nedeniyle sosyal ve kültürel anlamda ciddi sorunlar yaşadığını göstermektedir (Coşkun vd, 2015: 94). 

2  https://www.evrensel.net/haber/366532/bir-kavram-flort-siddeti
3  https://www.evrensel.net/haber/366532/bir-kavram-flort-siddeti
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AMAÇ

Araştırmanın amacını günümüzde yaygın olarak kullanılan ulusal ve uluslararası arenada yer edinmiş ve artık 
bağımlılık noktasına gelmiş olan sosyal medya üzerinden sağlanan kişiler arası ilişkiler ve flört ilişkisinin 
kavramsal boyutu ile kişiler üzerinde oluşturduğu psikolojik yanılgı ile sorunları ele alınmaya çalışılmıştır. 

YÖNTEM

Araştırmanın yöntemi uygulama içerikli olup, uygulamada daha öncesinde kullanılmamış ve yeni oluşturula-
rak geçerlilik ile güvenirliliği sağlanmış 5’li likert ölçekten oluşan bir anket kullanılmıştır. Anket iki bölümden 
oluşmakta olup, birinci bölümünde demografik sorular ikinci bölümde ise ölçekli sorular yer almaktadır. 

SONUÇ 

Araştırma sonrasında elde edilen buğular ve analiz sonrasında sosyal medya ve sanal ortamdan sağlanan ar-
kadaşlıkların güvenilir olmadığı, kurulan ilişkilerin sağlam temeller üzerine oturtulamadığı, sorun yumağı 
şeklide bireylerin birbirlerine yönelik farklı şiddet uyguladıkları ifade edilmektedir. Yapılan çalışmanın daha 
kapsamlı hale getirilmesine yönelik çalışmalar makale sürecinde ele alınacaktır. 
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YEREL HALKIN TURİZMİN SOSYOKÜLTÜREL ETKİLERİNE BAKIŞI: ÜRGÜP ÖRNEĞİ

Gizem PALA1, Arzu KILIÇLAR2

1-2Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Turizm sadece ekonomik bir faaliyet değil, kültürel, sosyal ve çevresel boyutları da içeren bir olgudur. 
Bu nedenle turizmin etkileri incelenirken, yalnızca gelir getirici döviz kazandırıcı özellikleri ile değil aynı 
zamanda sosyal ve kültürel etkilerinin de dikkate alınarak bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. Turizmin yapısal özelliği gereği bir bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile o bölgede yaşayan 
yerel halk arasında sosyokültürel etkileşimin olması kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü turizm farklı sosyal ve 
kültürel değerlere sahip insanları bir araya getirerek aralarında etkileşim sağlamaktadır. Kültürel değişimlerin 
nedenleri incelendiğinde ise turizmin etkisi dikkat çekmektedir. Özellikle turizm hareketlerinin yoğun olarak 
gerçekleştiği dönemlerde turist ve yerel halk arasındaki etkileşimin arttığı gözlenmektedir. Bu etkileşim; gi-
yim tarzları, dini ve ahlaki değerler, el sanatları, gelenek ve görenekler ile dilde meydana gelen değişiklikleri 
içerebilmektedir. Tüm bu etmenler de toplumu ve kültürü oluşturan öğeler arasında yer almaktadır. Toplumları 
bir diğerinden ayrı olarak değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Çünkü küreselleşme ile sınırların ortadan 
kalkması, artan teknolojik faaliyetler ve turizm hareketleri toplumları birbirine daha da yakınlaştırmaktadır. 
Turizmden fayda sağlamaya çalışan yerel halkın kültürel duyarlılık düzeyleri bu noktada önem taşımaktadır. 
Bir bölge veya yöredeki turizmin sürdürülebilirliği ise, yerel halkın turizme ve özellikle turistlere yönelik bakış 
açısına, hoşgörü ve kültürlerarası duyarlılık düzeyine bağlıdır. Bu çalışmada, Chen ve Starosta’nın geliştirdik-
leri kültürlerarası iletişim yeterliliği modelinden yola çıkılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ürgüp yöresinde 
yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. 2018 yılı temmuz ayında burada yaşayan 402 kişi ile görüşülerek, yerel 
halkın turizmin sosyokültürel etkilerine bakışı ile kültürel duyarlılık düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Halk, Turizmin Sosyokültürel Etkileri, Kültürel Duyarlılık

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Turizm, dünyanın pek çok bölgesinde gelişen ve sürekli gelişmeye devam eden bir olgudur. Turizm, ülkelerin 
ekonomilerine önemli ölçüde katkı sağlayan en büyük hizmet sektörlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. 
Ekonomik etkilerinin yansıra bir bütün olarak toplumların yaşam biçimleri ve gelenekleri açısından büyük 
öneme sahiptir. Turizm bir toplumun dünya görüşünü, anlayışını ve başka dünya insanları hakkındaki görüş-
lerini etkileyen sosyal ve kültürel bir olaydır (Tayfun, 2002: 2). Turizm, turist ile ev sahibi toplum arasında bir 
etkileşim oluşturmaktadır. Bu etkileşim ve iletişimin sağlıklı ve verimli geçmesi

⁕Bu çalışma Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Reh-
berliği Anabilim Dalında devam eden yüksek lisans tezinin bir parçasıdır.
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fiziki çevre ve yöre insanının sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan turizme aktif bir şekilde katılmasıyla ger-
çekleşebilmektedir (Çetin, 2010:181-182).

Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi, “sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir getirici hiçbir uğraşıda bulunma-
mak şartı ile bireylerin geçici süre konaklamalarından doğan olay ve ilişkilerin tümüdür.” biçiminde tanımla-
maktadır. Turizm temelinde dinamik ve sosyal bir olaydır. Hem olumlu hem de olumsuz ekonomik ve fiziki 
etkilerinin yanı sıra sosyokültürel etkilerinin de yoğun olarak gözlemlendiği bir harekettir. Turizm ile ilgili 
yapılan çalışmalarda ve ülkelerin yatırımları dikkate alındığında genellikle turizmin ekonomik boyutu üzerin-
de durulduğu göze çarpmaktadır. Turizmin etkileri değerlendirilirken sadece gelir getirici ve döviz kazandırıcı 
özellikleri gibi maddi ve ekonomik sonuçları değil, sosyal ve kültürel açıdan meydana gelen etkilerin incelen-
mesi de büyük önem taşımaktadır (Özdemir, 1998:189). 

Turizmin toplumsal yapı üzerinde meydana getirdiği temel etkilerin anlaşılabilmesi için turizmin birey, sosyal 
yapı ve kültür üzerindeki etkilerinin bilinmesi gerekir. Bu da turizme sosyolojik bir bakışı gerekli kılmaktadır 
(Avcıkurt, 2009: 50). Turistler, ziyaret ettikleri bölgede yaşayan yöre halkı ile bir takım sosyal ilişkiler içine 
girmektedirler (Baykan, 2007: 15). Kısaca, turizmi o yöredeki yerel halk olmadan ondan bağımsız şekilde 
düşünmek mümkün değildir. Turistler gittikleri destinasyonda kaldıkları süre boyunca yerel halkla etkileşime 
girerler ve bu, hiç şüphesiz o toplumu olumlu ya da olumsuz şekilde etkiler. Turizm sosyokültürel açıdan de-
ğerlendirildiğinde toplumu olumlu ya da olumsuz olarak hangi açıdan daha çok etkilediği tartışmalı bir konu-
dur. Objektif bir şekilde değerlendirildiğinde ise gelişmemiş ve gelişmekte olan bölgelerde daha fazla olumsuz 
etkilerinin görüldüğü açıktır. Bu tür bölge ve yerlerin, gelişmiş ülkelerden daha çok etkilendikleri kendi yaşam 
şekillerini, değerlerini ve kültürlerini giderek kaybetmeye başladıkları gözlenmektedir (Avcıkurt, 2009: 54).

Bir toplumu oluşturan ve onu diğer toplumlardan eşsiz kılan değerlerin başında kültür gelir. Kültür, günlük ha-
yatta hemen hemen her şeyi içine alır. Büyük Türkçe Sözlüğe göre kültür, “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci 
içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, 
insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” dür şeklinde tanım-
lanmaktadır1. Özakpınar’a göre kültür; yaşamın her yönünü kapsayan öğelerden oluşur ve saymakla tükenmez. 
Ona göre insan, ihtiyaçlarını karşılamak için aletler yapmış, mitolojiler geliştirmiş, sanat eserleri meydana 
getirmiş ve ahlak kuralları oluşturmuştur. Tüm bu ortaya konulan eser ve birikimler ise dil yetisi kullanıla-
rak kültürün sürekliliğinin ve birikiminin nesilden nesle aktarılmasını sağlamıştır (Özakpınar, 2013: 21-22). 
Kültür konusunda yapılan tanımların bir diğeri ise ünlü antropolog Edward B. Taylor’a aittir. Ona göre kültür, 
“İnsanın toplumun bir üyesi olarak kabul ettiği, bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, adetle ve diğer yetenekler ile 
alışkanlıklardan oluşan karmaşık bir bütündür” (Bozkurt, 2015: 90). Tüm bu tanımlar dikkate alındığında kül-
türün interdisipliner bir kavram olduğu ve turizmi de yakından ilgilendirdiği açıktır. Turistlerin ilgisini çeken 
bir ülke ya da yörenin kültürü, pek çok turist için ziyaret sebebini oluşturan faktörlerin başında gelmektedir; 
çünkü kültür o bölgeyi ve yerel halkı anlatan, yansıtan her şeydir. Tam da bu noktada turizmde hoşgörü, kül-
türlerarası duyarlılık ve iletişim önem kazanmaktadır.� Turist kabul eden yöre/yerel halk ile turist gönderen 
merkezler arasındaki ilişkilerde yerel halkın turiste ve turizme ilişkin algı ve tutumları önemli bir etkendir. 
Yerel halkın ve turistlerin turizm faaliyetlerini etkili bir şekilde sürdürebilmelerinde kültürlerarası iletişim 
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de söz konusu olmaktadır. Turizm, yöre halkı ve turistler arasındaki kültürlerarası iletişim için iyi bir bağdır. 
Karşılıklı olarak kültür değerleri, yaşam biçimleri ve inançları hakkında bilgi edinilmektedir. Kültürlerarası 
iletişim sürecinde, her iki taraf birbirinden etkilenebilmektedir. Turistlerden etkilenen yöre halkı, onlar gibi 
yaşama eğiliminde bulunabilir ya da bunun tersi durumlar gözlenebilmektedir (Ward,1998:151). Kısaca ifade 
etmek gerekirse kültürlerarası kavramında, özellikle farklı kültürlerden insanların karşılaşmaları ile gerçekle-
şen bir etkileşimin vurgulandığı görülmektedir. Hiçbir toplum kendini dış dünyadan ve gelişmelerden ayrı ola-
rak değerlendiremez. Çünkü küreselleşme, haberleşme ve ulaşım alanında yaşanan değişmelerle, teknolojinin 
hızla ilerlemesi sonucunda, sınırların ortadan kalkması toplumları birbirine daha da yakınlaştırmaktadır. Bu da 
toplumların kültürlerarası duyarlılık ve hoşgörü ile yaşamanın yollarını bulmalarını gerekli kılmaktadır. Tüm 
bunlar aslında farklı kültürel değerlere ve toplumlara olumlu bakmanın turizmin gelişimi açısından ne kadar 
önemli olduğunu vurgulayan noktalardır. Kültürlerarası iletişim yeterliliği arttıkça farklı kültürlere mensup 
turist ve ziyaretçiler ile yerel halk arasında yaşanan yanlış anlamalar azalarak, etkili bir iletişim ve daha olumlu 
bir yaklaşım gözlenebilmektedir.

Kültürlerarası duyarlılık, kültürel farklılıkları anlamaya ve keşfetmeye yönelik pozitif duyguların geliştirilme-
si olarak tanımlanmakta ve bu doğrultuda kültürlerarası yeterliğin desteklenmesi için bireylerin sahip olmaları 
gereken birtakım özelliklere dikkat çekmektedir. Bu özellikler; özsaygı, özdenetim, açık fikirlilik, empati, 
etkileşimli ilişki ve önyargı ya da peşin hükümlü olmama şeklinde sıralanmaktadır (Chen, 1997:7-10). Kül-
türlerarası duyarlılık, kültürlerarası iletişim becerisinin bir parçasıdır ve “kültürlerarası farklılıkları anlamada, 
kabul ve takdir etmede kendi motivasyonunu sağlamak için gerekli olan aktif istek” olarak tanımlanmaktadır. 
Kültürlerarası duyarlı kimseler, evrensel değerleri ön planda tutan bir bakış açısına sahiptirler (Bulduk vd., 
2017:74). 21. yüzyıl kültürlerarası anlaşmanın desteklenip güçlendirilmesinin bir gereksinim haline geldiği 
dönem olarak değerlendirilmektedir. Özellikle Avrupa Birliği’nin 2008 yılını kültürlerarası diyalog yılı ilan 
etmesi de bu gereksinimi kabul ettiğinin bir göstergesidir.4

AMAÇ

Araştırmanın temel amacı, yerel halkın turizmin sosyokültürel etkilerine bakışını incelemek ve bu sosyokültü-
rel etkiler ile yerel halkın kültürel duyarlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

KAPSAM 

Bu çalışmada yerel halkın turizmin sosyokültürel etkilerine bakışı ile kültürel duyarlılık düzeyleri arasındaki 
ilişki amaçlandığından, farklı kültürlerden insanların bir araya gelerek etkileşimde bulunduğu bir destinasyon 
olan Ürgüp yöresi alan araştırması için belirlenmiştir.

Araştırmada turizmin tüm etkilerini incelemek yerine yerel halkın turizmin sosyokültürel etkilerine bakışını 
araştırmak ve kültürel duyarlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek amaçlanmış ve örneklem seçi-

4  http://www.tdk.gov.tr
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mine gidilmiştir. 2018 yılının temmuz ayında, Ürgüp’te yaşayan 402 kişi ile görüşülerek veriler elde edilmeye 
çalışılmıştır.

YÖNTEM 

Araştırmada, kuramsal çerçeveyi oluşturmak amacıyla ilgili literatür incelenerek, birincil ve ikincil kaynak-
lardan yararlanılmış ve veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Anket formu ilk olarak, ankete katı-
lanların demografik bilgilerini içeren açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde yerel halkın 
kültürlerarası duyarlılık düzeylerini ölçmek için Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen Kültürlerarası 
Duyarlılık Ölçeği kullanılmıştır. Üçüncü bölümde yerel halkın turizmin sosyokültürel etkilerine bakışını tespit 
etmek amacıyla ilgili alanyazın incelenerek çalışmanın amacına uygun olan araştırmalardan yararlanılmıştır. 
Bu çalışmalardan turizmin sosyokültürel etkilerini barındıran ve 7 ayrı ifadeden oluşan öncüller belirlenmiştir 
(Ratz 2000, Gürbüz 2002; Akova 2006; Gökçe 2016; Gümüş ve Özüpekçe 2009; Demircan 2010; Karaman 
ve Avcıkurt 2011; Özdemir ve Kervankıran 2011). Çalışma kapsamında, veri toplamak için kullanılan anket 
formları araştırmacı tarafından Ürgüp yöresindeki yerel halka gönüllülük esasına dayanılarak gerçekleştiril-
miştir. Anket sorularını yanıtlamak isteyen katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda verilerin elde edil-
mesi amaçlanmıştır.

BULGULAR 

Tablo 1. YHTSEB Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi

Cinsiyet n S Sd t p

Kadın 188 23,40 2,734 400 3,816 ,000

Erkek 214 22,32 2,924

Tablo 1’de yer verilen bağımsız örneklem t-testine sonuçlarına göre katılımcıların “Yerel Halkın Turizmin Sos-
yokültürel Etkilerine Bakışı” puanları açısından cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunduğu 
tespit edilmiştir (t(400)=-3,816; p<,05). Bu bulgu kadınların turizmin sosyokültürel etkilerine bakışının erkekle-
re göre daha fazla olduğunu göstermiştir (p < ,05).

Tablo 2. Kültürel Duyarlılık Ölçeği (KDÖ) Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi

Cinsiyet n S Sd t p

Kadın 188 74,71 3,457 400 1,451 ,147

Erkek 214 74,72 3,347
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Kültürel duyarlılık ölçeğinden alınan puanların cinsiyete göre gruplar arasında anlamlı fark oluşturup oluş-
turmadığı analiz edilmiştir. Analiz bulguları sonucunda kültürel duyarlılık ölçeği puanlarının cinsiyete göre 
gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür (t(400)= 1,451; p > .05).

Tablo 3.YHTSEB Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Değerlendirilmesi

Varyansın 
kaynağı

Kareler 
toplamı

Sd Kareler 
ortalaması

F p Anlamlı fark

Gruplar arası 39,148 7 6,525 ,782 ,584 Yok.

Gruplar içi 3296,008 395 8,344

Toplam 3335,157 402

Tablo 3’te yer verilen tek yönlü varyans analizi sonuçları; katılımcıların YHTSEB puanları açısından yaş 
değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermiştir (F(7-395)= 
0,782; p > ,05).

Tablo 4. Katılımcıların KAD Puanlarının Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi

Gruplar n x̄ S

1) 18-24a 63 75,21 3,214

2) 25-29b 63 74,95 3,726

3) 30-34 c 51 75,43 3,17

4) 35-39d 57 73,65 3,41

5) 40-44e 30 74,53 2,897

6) 45-49f 40 74,35 3,483

7) 50 ve üzeri g 98 73,61 3,317

Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi 
yapılmıştır. Tablo 4’de yer verilen çoklu karşılaştırma (post-hoc) testi sonuçlarına göre istatistiksel açıdan 
anlamlı farkın 30-34 yaş gurubu ortalaması (x̄c=75,43) ile 50 ve üzeri yaş grubu (x̄g=73,61) katılımcıların or-
talaması arasında ve 30-34 yaş grubundaki katılımcıların lehine olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgu 30-34 
yaş grubunda yer alan katılımcıların, 50 yaş ve üzeri grupta yer alan katılımcılara göre daha fazla kültürlerarası 
duyarlılığa sahip oldukları şeklinde yorumlanmıştır (p< ,05).
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Tablo 5. YHTSEB Puanlarının Katılımcıların Sektörel Durumlarına Göre Değerlendirilmesi

Sektör n S Sd t p

Turizm sektörü 105 76,36 2,822 400 7,685 ,000

Turizm sektörü 
dışında

297 73,77 3,338

Tablo 5’te yer verilen bağımsız örneklem t-testine sonuçlarına göre katılımcıların “Yerel Halkın Turizmin Sos-
yokültürel Etkilerine Bakışı” puanları açısından sektörel durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 
bulunduğu tespit edilmiştir (t(400)=2,823; p<,05). Bu bulgu turizm sektöründe yer alan katılımcıların turizmin 
sosyokültürel etkilerine bakışının turizm sektörü dışından araştırmaya katılanlara göre daha fazla olduğunu 
göstermiştir (p < ,05).

Tablo 6. KAD Puanlarının Katılımcıların Sektörel Durumlarına Göre Değerlendirilmesi

Sektör n S Sd t p

Turizm sektörü 105 76,36 2,822 400 7,685 ,000

Turizm sektörü 
dışında

297 73,77 3,338

Tablo 6’da katılımcıların kültürel duyarlılık puanları açısından sektörel durumlarına göre gruplar arasında 
anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek üzere gerçekleştirilen bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunduğu görülmüştür (t(400)=7,685; p<,05). Bu durum turizm sektöründe 
yer alan katılımcıların kültürel duyarlılıklarının, turizm sektörü dışındaki katılımcılara göre daha yüksek oldu-
ğunu şeklinde yorumlanabilir.

SONUÇ

Çalışmada Ürgüp’te yaşayan yerel halkın turizmin sosyokültürel etkilerine bakışı ile kültürlerarası duyarlılık 
düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya katılanların %46,8’i kadın, %53,2’si erkektir. Anketler 
sonucunda elde edilen verilerin analizi doğrultusunda kadınların turizmin sosyokültürel etkilerine bakışının 
erkeklere göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bu da kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre turizmin 
meydana getirdiği olumlu ve olumsuz etkilerin daha fazla farkında olduklarının göstergesidir. Ayrıca yörede 
turizme katılan kadın çalışanların oranında artış olması da turizmin sosyokültürel etkilerini algılama konusun-
da erkek katılımcılara göre anlamlı farklılık oluşmasının bir diğer göstergesi şeklinde değerlendirilebilir. Cin-
siyete göre kültürlerarası duyarlılık düzeylerinde ise anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Yörede araştırmaya 
katılanların turizmin sosyokültürel etkilerine ilişkin algı ve tutumları yaş değişkenine göre kıyaslandığında 
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anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Katılımcılar bulundukları yörede turizmin gelenek, göreneklerini, ahlaki, 
kültürel değerlerini ve yerel halk dilini olumsuz yönde etkilemediği konusunda hemfikirdirler. Araştırmaya 
katılanlar arasında kültürlerarası duyarlılığa ilişkin çoklu karşılaştırma (post-hoc) testi sonuçlarına göre ise 
istatistiksel açıdan anlamlı farkın 30-34 yaş grubunda yer alan katılımcılarda, 50 yaş ve üzeri katılımcılara 
göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu durumun 50 yaş ve üzeri katılımcılardaki aidiyet duygusunun daha 
genç yaştaki katılımcılara göre fazla olmasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca genç nüfusun 
sektörde daha çok aktif rol aldığı, yerli ve yabancı turistlerle daha fazla iletişim ve etkileşim süreci yaşadı-
ğı da kültürlerarası duyarlılık konusunda bir diğer sonuç olarak değerlendirilmektedir. Araştırmadaki diğer 
bir değişken olan turizm sektöründe çalışıp/çalışmama durumuna göre de analizler gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen veriler doğrultusunda turizm sektöründe çalışan katılımcıların turizm sektöründe çalışmayanlara göre  
turizmin sosyokültürel etkilerini algılama düzeyleri ve tutumlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Turizm 
sektöründe çalışan katılımcıların kültürel duyarlılık düzeylerinin sektör dışındaki katılımcılara göre yüksek 
bulunması ise, yine beklenen sonuçlar arasında tespit edilmiştir. Bu durum ise, turizm sektöründe çalışanların 
turizme ve yaşanan her türlü olumlu olumsuz etkilerine karşı daha bilinçli bakabildiklerinin aynı zamanda da 
turistlere karşı olan bakış açılarının daha olumlu ve önyargılardan uzak olduğuyla ilişkilendirilebilmektedir.
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VAROLUŞ FELSEFESİNİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI: FERİT EDGÜ’NÜN  HAKKÂRİ’DE  
BİR  MEVSİM  ROMANI  

Safiye KÖRPE 1,  Emel KOÇ 2

1-2Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / Türkiye

Öz: Varoluş felsefesi; durum içindeki somut bireyi, bu bireyin umutsuzluk, karamsarlık, sevinç, acı vb. duygu-
lanımlarını, özgürlük, karar, seçim, yalnızlık, yabancılaşma gibi deneyimlerini ve kendini gerçekleştirmesini 
konu edinir. Birey olarak insana, insanın özünü inşa etmesi ve varoluşunu gerçekleştirmesine vurgu yapan 
varoluş felsefesi, bireyin somut yaşantılarına yönelik değerlendirmelerinde edebiyatı ve özelde roman türünü 
yoğunlukla kullanır. Zira bireysel varoluşa dair duygu, yaşantı ve  tecrübeler romanın olay örgüsü, zaman, 
mekan gibi unsurlarıyla, detaylı olarak betimlenebilmekte ve kurgusuyla daha etkili bir biçimde anlatılabil-
mektedir. Nitekim, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir gibi varoluş filozofları, varoluşa dair 
düşüncelerini zaman zaman roman türü üzerinden sunmayı tercih etmişlerdir. Varoluş felsefesi; bir fikir akımı 
ve edebi bir anlayış olarak Türk edebiyatında, Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre, Martin Heidegger gibi 
varoluş filozoflarından yapılan çeviriler ve ‘A’, ‘Mavi’ gibi süreli yayınlar ve kaleme alınan yazılar yoluyla 
tanınmış,1950’lere gelindiğinde Türk edebiyatında varoluş felsefesi etkisinde yapıtlar üretilmeye başlanmıştır. 
Vüs’at O.Bener, Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Ferit Edgü, Adnan Özyalçıner, Onat Kutlar, Erdal Öz, Demir 
Özlü, Bilge Karasu, Leyla Erbil gibi isimler varoluş felsefesi etkisinde roman kaleme almış edebiyatçılardır. 
Sözü geçen yazarların romanlarında varoluş felsefesine dair konu, kavram ve problematikler doğrudan veya 
dolaylı olarak gözlemlenebilmektedir. Biz bu çalışmamızda Ferit Edgü’nün Hakkâri’de Bir Mevsim adlı roma-
nını varoluş felsefesinin temel kavram ve problematikleri açısından değerlendirmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Varoluş Felsefesi, Edebiyat, Roman, Türkiye’de Varoluşçuluk  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

20. yüzyılın ilk yarısı insanlık tarihi için büyük ve önemli olayların yaşandığı, beraberinde büyük yıkımların 
gerçekleştiği bir süreç olmuştur. 20. Yüzyılın başlarında bilim ve teknoloji alanlarında büyük ve hızlı değişim-
ler ve gelişimler meydana gelmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları büyük kayıplarla yaşanmış, kapitalist 
üretim biçimi ve kitle iletişim araçları sosyal hayatın her alanında kendisine yer edinmeye başlamıştır. Böyle 
bir atmosferde, savaş, ölümler, kayıplar, sefaletlere tanık olan insan, kendi anlam ve değerini yeniden sorgula-
maya  başlamıştır. Kapitalist üretim biçimi ile bireysel yanı göz ardı edilen insanın bireyselliğine vurgu yapan, 
insanın anlam ve değeri problemini yeniden gündeme getiren varoluş felsefesi, böyle bir dönemde bir kriz 
felsefesi (Reneaux, 1994:29) olarak düşünce tarihinde yerini almıştır. 20. yüzyılın bu ortamından etkilenerek, 
genel prensiplerini konu ve problemlerini bu dönemin koşulları doğrultusunda belirleyen varoluş felsefesinin 
başlıca düşünürleri arasında- belirli bir ‘izm’ ile anılmak istememekle birlikte-Soren Kierkegaard, Jean Paul 
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Sartre, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Albert Camus sayılabilir. Varoluş felsefesinin prensipleri düşünürlere 
göre farklılıklar gösterebilmekle birlikte ortak ilgi noktalarını oluşturan prensipler genel olarak şu şekilde 
ifade edilebilir. Varoluş; tekil, bireysel, özneldir. Varoluş, biriciktir. Varoluş olarak insan ya da insan varoluşu 
olanaklar bütünüdür. Burada seçme, eyleme, tasarlama, söyleme vb. türden olanaklar bütünü olan insandan söz 
edilmektedir. Varoluş yaşantısaldır.   Varoluş felsefesinin temel problemleri arasında; varoluşun anlamı, ken-
dini gerçekleştirme, benliğini oluşturma, seçim, özgürlük, sorumluluk, yalnızlık, yabancılaşma, korku, kaygı, 
saçma, bulantı, ölüm vb. sayılabilir. 

Varoluş felsefesi; Fransız filozofları ve özellikle Sartre kanalıyla ülkemizde tanınıp kendisine yandaş bu-
lan, genellikle çağımızda yaşayan insanın kişisel durumunu yorumlamaya, onun içinde bulunduğu toplumun 
sorunlarını yansıtmaya çalışan bir felsefedir (Bozkurt, 2003:149). Varoluş felsefesinin ülkemizde tanındığı 
1950’li yılllarda Türkiye’nin dış ve iç koşullarına bakılacak olursa; II.Dünya Savaşı’na fiilen katılmamış olan 
Türkiye’nin, yine de savaştan etkilendiği (işsizlik, ihtiyaçların karneye bağlanması vb.), iç koşullar olarak ise 
Demokrat Parti’nin ekonomik yatırımlar ve tarımda iyileştirme politikalarına karşın temel hak ve özgürlükle-
re kısıtlamalar getirdiği ve yine tarımda artan makinalaşma ile köyden kente göç faaliyetlerinin arttığı ve bu 
artışın da kentte düzensizlik, uyumsuzluk şeklinde ortaya çıktığı belirtilebilir. Bu koşulların etkisiyle kentte 
umduğunu bulamayan, yalnızlık çeken, umutsuzluğa düşen, çaresiz kalan ve birbirine yabancılaşan, özgürlük 
ve eşitlik arayışlarında olan, savaşa, ölüme yakından tanık olan, fakirlik çeken insanların içinde yer aldığı bir 
toplumsal ortamda insanın anlam ve değerini sorgulayan varoluş felsefesi kendisine kolaylıkla yer bulabilmiş-
tir. Varoluşçuluk; değişen ve dönüşen toplumsal ve siyasi şartlarda öznellik ve bireysellikten hareket eden bir 
akım olarak dönem ihtiyaçlarına bir ölçüde cevap vererek dönemin edebiyatçıları ile farklı bir form kazanıp 
düşünce ve sanat dünyamızı etkilemiştir. Bati kökenli bir felsefe olan varoluş felsefesinin ve özelde bu felsefe-
ye ait konu, kavram ve problematiklerin Türk romanına girişi, 1950’lere tekabül etmektedir.  Vüs’at O.Bener, 
Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Leyla Erbil, Ferit Edgü, Sevgi Soysal, Adnan Özyalçıner, Onat Kutlar, Erdal 
Öz gibi isimlerin gerek hikaye gerekse romanlarında varoluşçuluğa dair açık veya dolaylı etkileri görmek 
mümkündür (Kurt, 2009:146). Varoluş düşüncesi etkisinde eser veren bir Türk edebiyatçı olarak Ferit Edgü, 
1936’da İstanbul’da doğmuş, Türk edebiyatında, şiir, öykü, deneme, roman türlerinde eserler vermiştir. Edgü, 
varoluşçuluğun Türk edebiyatında tanınmasında etkili olmuş süreli yayınlardan birisi olan ‘Mavi’ dergisinde 
yazılar kaleme almıştır. Ferit Edgü’nün eserlerindeki varoluş etkisi; bireyseli ön plana çıkarması ve bireyin 
kendisi ve dünyaya dair ilişkisinin yalnızlık, özgürlük, bunaltı, iletişimsizlik, seçim, yersiz yurtsuzluk gibi 
boyutlarını ele alması (Deveci, 2003:181) şeklinde ifade edilebilir. Her insanın yaşamının bir varoluş müca-
delesi olduğu ve varoluşun diğer varoluşlardan yalıtılmış bir biçimde oluşamayacağı genel bilgisi göz önünde 
bulundurularak Edgü’nün ‘O/Hakkari’de Bir Mevsim’ (1977) isimli romanının başkahramanı ‘O’nun Pirkanis 
Köyü’ndeki yaşamına ve deneyimlerine ilişkin varoluşsal bir analiz yapmak ve   varoluş felsefesi odağında bir 
insan anlayışı ortaya koymak mümkündür.

“O”/ Hakkari’de Bir Mevsim Romanının Özeti

Romanın içeriği, başkahraman ‘O’nun Hakkari’nin Pirkanis Köyü’nde bir süre  kalması ve bu kaldığı süre 
içindeki deneyimlerini  “anlatımı” yoluyla şekillenir. Romanda “O” dışında; Halit, Seyit, Muhtar, Ramazan, 
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Alaaddin, Vali, Müfettiş, Zazi, Ebubekir gibi karakterler de mevcuttur. Romanın başkahramanı “O”, kendisini, 
teknesinin kayalara çarpıp batmasına bağlı bir kaza sonucu Hakkari’nin Pirkanis Köyü’ne gelmiş bir kaptan/
kazazede olarak tanıtır. “O”, başına gelen kazanın öncesinde de aslında  “kim” ya da “ne” olduğundan   tam 
olarak emin olmayan biridir. Hakkari’ye nasıl ve neden geldiğini bilmeyen ve hatırlamayan “O”, burada ya-
şama tutunmaya ve muhtarın önerisiyle köy çocuklarına öğretmenlik yapmaya karar verir. Kente gidip Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nden köydeki okul ve çocuklar için ihtiyaçları almak ister. Kentte bir kitapçı gören “O”, 
buraya girer ve Süryani olarak tanıtılan kitapçı kendisine 10 adet kitap ile babasından kaldığını ve kendisinin 
hiçbir şey anlamadığını belirttiği bir harita verir. “O”, bahsi geçen 10 kitabı köyde akşamları okusa da, haritayı 
bir türlü inceleyemez, incelemek için her açışında mutlaka bir engel çıkar. Kentin valisi “O”yu yanına çağırır 
ve kendisine geldiğini söylediği mektupları verir. “O”, kendisini olduğu gibi, mektupları gönderenleri de hatır-
layamaz, tanıyamaz. ‘”O”, okul ve çocuklar için gerekli malzemeleri aldıktan sonra köye geri döner. Böylece 
“O” için köy öğretmenliği günleri başlar. Okuldaki ilk gün çocuklardan bildikleri tüm kelimeleri bir kağıda 
yazmalarını isteyen “O”, ortak bir dil bulma çabasında olduğunu belirtir. Köy halkı “O”ya karşı sevgi ve saygı 
duymaya başlar. Akşamları onu ziyaret ederler. Bir akşam “O”yu ziyaret edenlerden birisi de kendisini o köy-
den olmayan biri olarak tanıtan ve kız kardeşi muhtarın ikinci eşi olan Halit’tir. “O”, Halit’le yakınlık kurar. 
Bu arada köyde, bebekler ve çocuklar hastalanmaya ve bazıları da ölmeye başlar. Ölümlerin artması üzerine bir 
salgın başladığını anlayan “O”,önce kent valiliğine daha sonra da Sağlık Bakanlığı’na bu durumu yazar. Ancak  
karla kaplı köy yolları açıldıktan sonra görevliler gelir ve geldiklerinde birçok bebek ve çocuk ölmüştür. Bir 
gün köye muhtar ile birlikte müfettiş de gelir ve “O”ya köy için yaptıklarından dolayı teşekkür ederek buradaki 
işinin bittiğini ve artık gidebileceğini söyler. “O”, gidecektir ama nereye? Köyden ayrılmak “O” için zor olsa 
da, gitmeye karar verir. Köy çıkışında onu Halit karşılar ve kayalara çarpan teknesini tamir ettirerek ona bir 
sürpriz hazırlar. Vedalaşıp ayrılırlar.

“O”/ Hakkari’de Bir Mevsim Romanının Kahramanları:

-Benliğini Arayan Bir Yabancı: Başkahraman “O”

Romanda benliğini arayan yabancı, ana karakter olan “O” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Romanın başkişisi 
“O”,‘söyledim değil mi, teknem kayalara çarpıp battı. Ve kendimi burada buldum’ (Edgü, 2014:17) diyerek 
mevcut durumunu açıklar. Bu ifadeler varoluş düşünürlerinin ‘fırlatılmışlık’, ‘bırakılmışlık’ şeklinde ifade et-
tikleri varoluşun “nedensiz” ya da “rastlantısal” olması fikrini akla getirir. Bu nedensiz ve rastlantısal varoluş 
insanda “kaygı” ve “bulantı”ya yol açsa da, insanı eylemsizliğe yöneltmemektedir.”O” ifadelerinin devamın-
da; ‘yaşamak ve yaşamayı sürdürebilmek için kişiliğini bulmak zorundasın’ (Edgü, 2014:20) diyerek mevcut 
durumunda izleyeceği yolu açıklar. Yaşamak ve yaşamı sürdürebilmek için bir varoluş serüvenine girişmek, 
“kendi”olmak yani ”ben” olmak gerekmektedir. Kişinin bir ‘ben’ olabilmesi, varoluşunu gerçekleştirilebilme-
si, bireysel özünü inşa edebilmesi ile mümkündür.   Zira varoluş felsefesinde insan; kendini, kendi geleceğini 
arar, geleceğe tasarılarıyla yönelir, kendini ve kendi varlığını seçer, ne olmak, kim olmak istediğine karar 
verir (Taşdelen, 2011:48). Romanda; Pirkanis köyünün “O”su da köyün öğretmeni olmaya karar vererek bir 
“kendi”/“ben” olma mücadelesi verir. 
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“O”, benlik arayışında yalnız olmadığını ve arayışını köyde kurduğu bireysel ilişkiler temelinde yürüttüğünü 
ifade eder. “Kendi olma serüveni” her ne kadar bireysel bir çaba olarak görülse de, bu arayış için ‘öteki’nin 
yani diğer “ben”lerin gerekliliği hususu varoluş düşüncesinde üzerinde önemle durulan bir konudur. “O”nun, 
“kendi olma” arayışını birlikte yürüttüğü köydeki her bir karakterin (Muhtar, Süryani kitapçı, Halit, Müfettiş) 
“O”nun varoluş yolculuğunda olumlu ya da olumsuz anlamda bir etkisinin olduğu söylenebilir.  Buna göre; 
“O” merkeze alınarak, onun deneyim ortamında bulunduğu   kişilerle   (Muhtar, Süryani kitapçı, Halit, Müfet-
tiş) yaşantıları   göz önünde bulundurularak şöyle bir değerlendirme yapılabilir: 

“O”

“O”karakteri; herhangi biri, anonim bir kişi, toplumun rastgele bir üyesi, bir isme bile sahip olmayan benliği-
ni arayan, “kendi olma”ya çalışan, varolma mücadelesine farklı şekillerde ancak sürekli olarak devam eden, 
zaman zaman yalnızlaşıp yabancılaşan, yer yer umutsuzluğa kapılan, çaresizliğini her durumda vurgulayan, 
içte uyumsuz ama köy ile uyumlu olmaya özen gösteren bir insan olarak karşımıza çıkar. “O”, yaşadığı varo-
luşsal deneyimlere (yalnızlık, yabancılaşma, umutsuzluk, çaresizlik vb.) rağmen, varoluş düşüncesinin genel 
karakteristiğine uygun bir davranış sergileyerek “edimselliğini”, dinamizmini kaybetmez, pes etmez. Öncesini 
bilmediği/hatırlamadığı yaşamını geldiği köyde bir kalıba sokmaya, bir ben, olmaya,”kendini” bulmaya  çalı-
şır. Koşulların zorluğunu ve yaşadığı çaresizliği sürekli vurgulasa, eleştirse de bu durumun onu yıldırmadığını 
da anlatır. Koşullara rağmen sürdürülen bir “varoluş mücadelesi” dikkat çeker. 

-Süryani Kitapçı

“O”nun kente gittiğinde tesadüfen dükkanına girerek tanıştığı Süryani kitapçı, kendisine on kitap ile bir harita 
verir. Köyde geçirdiği süre içerisinde bu kitapları okuyan “O”, kitapların birinin yalnızca ilk sayfasında “O” 
yazdığını ve diğer sayfalarının tamamen boş olduğunu belirtir. Süryani kitapçının bu kitabı kendisine neden 
verdiğini anlamlandıramayan “O” ‘Yoksa boş sayfaları benim doldurmamı mı istedi?’ (Edgü, 2014:170) diye 
düşünür. Bu bağlamda Süryani kitapçı karakterinin “O”nun varoluş yolculuğunun nihai noktada “O”nun ken-
disine ait olması yönüne vurgu yaptığı, varoluşun bireyselliğini önemsediği düşünülebilir. Bu tavırlarından 
Süryani kitapçının “O”dan kendi varoluş serüveni şeklinde düşünülen kitabını bizzat kendisinin tamamlama-
sını istediği anlaşılmaktadır. Varoluş felsefesi, varoluşun bireyselliğine vurgu yaparken, bunu bireysel varolu-
şun kendisini tanıması, bir benlik kazanması, bireysel özünü inşa etmesi üzerinden anlatır. “O” da, kendisini 
tanıyıp, benliğini kazandığında, özünü inşa ettiğinde, kitabın boş bırakılan sayfalarını  kendi yaşantılarıyla 
doldurma imkanı bulacaktır.

-“Kayıtsız” Bir Muhtar

Köyün muhtarı, köyde karşılaşılan sorunlar ve bebek, çocuk ölümleri, salgın hastalık gibi durumları normal-
leştirip kabullenmiş, “kayıtsız” bir karakter olarak karşımıza çıkar. “O”, köyde ölen bir bebeğin defni sırasında 
muhtar ile birlikte köylülerin sanki ağaç dikiyor, buğday ekiyor, odun kesiyor, yün kırpıyormuşçasına olağan 
bir iş yapar gibi olduklarını ifade eder. Yine köyde baş gösteren salgın hastalık konusunda  ilgili yerlere ya-
zan “O”, muhtardan bu dilekçeleri kente götürmesini istediğinde muhtar umutsuz bir biçimde kente gider. Bu 
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bağlam A.Camus’nünYabancı romanındaki Merseault karakterini hatırlatmaktadır.  a   Merseault da annesinin 
cenaze töreninde tıpkı köyün muhtarı karakteri gibi kayıtsız ve umursamaz bir tavır takınır. Merseault; annesi-
nin ölümü üzerine hiçbir duygusal tepki vermez hatta annesinin tabutunun başında kahvesini ve sigarasını içer. 
Muhtar da defin işleminden sonra eve dönüp çay içer, otlu peynir yer. Köyün muhtarının bebeğin defninden 
sonra köydeki olağan hayatına geri dönmesi gibi Merseault da annesinin cenaze töreninden bir gün sonra kız 
arkadaşı ile yüzmeye film izlemeye gider. Merseault’nun kayıtsızlığı ve umursamazlığı dünyaya, topluma ve 
değerlere yabancılaşmasından ve uyumsuzluğundan ileri gelirken muhtar çaresizlikten ve koşulların değişe-
ceğine dair bir umut taşımamaktan dolayı bu tavırları sergilemektedir. Umut  ve umutsuzluk gibi yaşantılar 
bireysel varoluşa dair deneyimler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

-“Yalnızlık ve Yabancılık Ortağı” Olarak ‘Halit’

Halit karakteri romanda muhtarın eşi Zazi’nin kardeşi olarak karşımıza çıkmaktadır. Halit, bir akşam “O”yu 
ziyaret eder ve tanışırlar. Halit,  muhtarın eşi Zazi’nin kardeşi olmasına ve eşi ile çocukları da köyde yaşaması-
na karşın kendisini “O”ya ‘Burada yabancısın. Ben de yabancıyım’ (Edgü, 2014:72) şeklinde ifade eder. ‘Ya-
bancılık’ duygusu ortaklığında başlayan ilişkileri, Halit’in “O”yu sık sık ziyaret edip sırlarının konuşulmasıyla 
devam eder. Öyle ki; Halit’in kendisine uğramadığı günlerde “O” ,  kendisini yalnız hisseder. Bu doğrultuda, 
Halit karakterinin “O”nun yaşadığı yalnızlık ve yabancılaşma durumlarına ortak olan, “O”nun yalnızlık ve 
yabancılık yönlerine, genelde ise bireysel varoluşa dair yalnızlık ve yabancılaşma durumlarına vurgu yapan bir 
karakter olduğu düşünülebilir. Yalnızlık,bireysel varoluşa dair bir durum olarak bireyin diğer bireylerle olan 
iletişiminin, ilişkilerinin yani etkileşimlerinin tek yönlü veya çift yönlü askıya alınması, durdurulması, bitiril-
mesi, bireyin kendisini bu etkileşimlerden çekerek diğerlerine kapatması şeklinde anlaşılabilir. Gasset dünyada 
insanın dışında mineraller, bitkiler, hayvanlar, diğer insanlar gibi başka şeylerin de olduğunu ama insanın onla-
rın ortasında ‘kökten gerçekliğinde’ yalnız olduğunu ifade eder. Gasset bu yalnızlığın sebebini, başına gelen ve 
belirleyici karar aşamasında kimsenin kendisine el uzatamayacağı, yalnız kendisinin üstesinden gelmek zorun-
da olduğu bir şey olarak açıklar (Gasset, 1999:69-70). “O” da, kökten gerçekliği olan varoluş mücadelesinde 
‘kökten yalnızlığı’ yaşamaktadır. Yabancılaşma da tıpkı yalnızlık gibi bireysel varoluşa dair bir deneyimdir ve 
genel olarak uzaklaşma, aranın açılması, mevcut -kendisi, nesneler, diğer insanlar vb.- ile olan iletişim, ilişki, 
etkileşimde eskisi gibi olmama, olamama hali olarak düşünülebilir. Yabancılaşma, şeylerin, nesnelerin bilinç 
için yabancı, uzak ve ilgisiz görünmesi durumu, önceden ilgi duyulan şeylere, dostluk ilişkisi içinde bulunulan 
insanlara kayıtsız kalma, ilgi duymama, hatta bıkkınlık veya tiksinti duyma halidir (Cevizci, 2003:415). 

-Müfettiş

“O”ya teşekkür ederek köydeki görevinin sona erdiğini, artık köyden ayrılabileceğini bildirmek için köye ge-
len müfettiş karakteri ise “O”nun bir “durum” ya da “bağlam” içinde  (köyün öğretmeni) olmasına, bireyin bir 
durumdan (kaptan) diğerine (köy öğretmeni) geçen daimi bir “seyir” halindeki varlık (homo Viator) olduğuna  
vurgu yapan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Varoluş düşüncesinde insan bir durum/bağlam içinde 
“hareket halindeki” “edimsel” bir varlıktır. Bu doğrultuda  kahramanımız ‘O’ da romanın sonunda köyden 
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ayrılarak, Halit’in bulup tamir ettiği teknesi ile varoluşunu gerçekleştirme üzere yeni serüvenlere doğru yola 
çıkar. 

AMAÇ

Çalışmanın amacı, varoluş felsefesinin Türk romanındaki etkilerini münferit bir örnek olarak Ferit Edgü’nün 
‘Hakkari’de Bir Mevsim’ eseri üzerinden değerlendirebilmektir.

KAPSAM

Çalışmanın kapsamı felsefe ve özelde varoluş felsefesi ile roman türü ve özelde Ferit Edgü’nün O/Hakkari’de 
Bir Mevsim isimli romanı ile sınırlı tutulmuştur.

YÖNTEM

Çalışmada; yorumlama, açıklama ve betimleme imkanı tanıyan nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ça-
lışmanın veri toplama aşamasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinden yararlanılmıştır. 
Doküman incelemesi sonucu konu ile alakalı olduğu düşünülen kaynaklar, konu bütünlüğü ve problem duru-
mu ile araştırmanın amaç ve önemini de yansıtacak şekilde detaylı olarak çözümlenmiş, ilişkilendirilmiş ve 
yorumlanmıştır.

BULGULAR ve SONUÇ

Varoluş felsefesi 1950’li yıllardan itibaren Türk edebiyatını etkilemiş, Türk romancıları varoluş felsefesi etki-
sinde eserler vermiştir. Bu isimlerden biri de Ferit Edgü’dür. Edgü’nün O/Hakkari’de Bir Mevsim romanında 
varoluş felsefesine dair problemlerin gözlemlenmesi, roman üzerinden bir “varoluş düşüncesi odaklı” oku-
ma gerçekleştirilmesi, ve bu doğrultuda roman kahramanlarının varoluşsal deneyimlerinin değerlendirilmesi 
mümkündür: Öncelikle, romanın başkahramanı “O” karakteri, tıpkı romandaki muhtar ve müfettiş gibi belirli 
bir ismi ve kişiliği olmayan, “anonim”, herhangi biri şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dönemin koşulları  göz 
önünde bulundurulduğunda bu durumu anlamak mümkündür.Varoluş felsefesinin Türk edebiyatını etkilediği 
dönem II.Dünya Savaşı’nın ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra,   mevcut hükümetin kısıtlama-
ları ile insanların bunaldığı ve  “insanın anlam  ve değeri” probleminin  gündemde olduğu bir dönemdir. Bu 
atmosferde “yaşamın ve  kendinin” anlam ve değerini sorgulamanın  ve bu anlam ve değeri tam anlamıyla  
bulamamanın dışa vurumu olarak romanda karakterler “anonim”, belirsiz, herhangi biri olarak verilmiştir. “O” 
karakteri benlik arayışında olan ve bu arayışı intersubjektif ilişkilerle ve dinamik bir biçimde  yürüten; Süryani 
kitapçı karakteri varoluşun “bireysel” olduğunun altını çizen; muhtar karakteri umutsuzluk ve çaresizliğini 
kayıtsızlık ve umursamazlık şeklinde dışa vuran; Halit karakteri yalnızlık ve yabancılaşma gibi varoluş du-
rumlarına vurgu yapan; müfettiş karakteri  insanın ‘durum’ içinde olması özelliğine uygun olan birer karakter 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda romanda; ”kendi olma”/  “benlik” arayışında olma, ben- öteki 
ilişkisinin mahiyeti, varoluşun bireyselliği, umutsuzluk, yalnızlık, yabancılaşma, insanın “durum” içinde ol-
ması gibi varoluş felsefesine dair problemler  gözlemlenmiş,  söz konusu varoluşsal problemlerin romandaki  
karakterlerin yaşantılarında somut bir biçimde sergilendiği görülmüştür. 
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FUTBOLDA FANATİK TARAFTAR OLMA ŞİDDET, SALDIRI KAVRAMSAL YANILGI VE 
SOSYAL YANSIMA: TÜRKİYE UYGULAMASI BİR ÖLÇEK ÇALILMASI

Gülten HERGÜNER1, Çetin YAMAN2, Ali Serdar YÜCEL3, Murat KORKMAZ4, Mustafa TALAS5, Ayça 
GÜRKAN6

1-2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye
3Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

4Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye
5Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde / Türkiye

6Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Uygulamalı ve araştırma içerikli çalışmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket daha öncesin-
de kullanılmadığı için ön teste tabi tutulmuş ve geçerlilik güvenirliliği sağlanarak asıl araştırmaya geçilmiştir. 
Çalışmanın amacını fanatik taraftarların tutum ve şiddet algısı oluşturmaktadır. Günümüzde yaygın olan sporda 
şiddet ve özellikle futbolda yaşanan şiddet olayları oldukça dikkat çekmektedir. Bu çalışmada şiddedin farklı 
boyutlarına değinilerek futbol fanatiklerinin yaşadığı ya da yaşanmasına neden oluşturduğu şiddetin gerçekte 
görünen yüzünün ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak hedeflenmiştir. Araştırmamız uygulamlı bir araştırma 
olması nedeniyle özellikle sosyal medya üzerinden futbol fanatikleri belirlenmeye çalışılmış anket formları bu 
kişilere internet üzerinden gönderilerek doldurmaları talep edilmiştir. Katılımcıların tamamı gönülülük esasına 
göre belirlenmiş ve hiçbir katılımcıya ait resmi kimlik bilgisi talebinde bulunulmamıştır. Araştırma sonrasında 
futbol fanatiklerinin şiddet eğiliminde olması, kazanma hırsı nedeniyle kaybetme durumunda kişisel değerlere 
ve kültürel değerlere yönelik farklı bakış açısı oluşturdukları, bu nedenle diğer karşı takıma yönelik şiddet 
boyutunun kaçınılmaz bir sonuç olduğu ifade edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Fanatik, Futbol, Taraftar, Algı, Sosyo-Kültürel Değerler

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde spor kendi başına çok büyük ve karmaşık bir endüstri oluşturmaktadır. Artık spor, çok sayıda 
tüketicisi olan bir ürün olarak kabul edilmektedir (Danacı 2008). Bu alanlardan öne çıkan branşı ise futbol 
oluşturmaktadır. Çok geniş insan topluluklarına hitap eden futbol gün geçtikçe daha büyük bir parasal hacim 
ve izleyici kitlesine ulaşmaktadır. Ancak bu büyüme zamanla olumsuz ve toplum tarafından hoş karşılanma-
yan bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Şike, teşvik primi, yasal olmayan bahis oyunları, tribün 
şiddeti, fanatizm ve daha ilerisi holiganizim bunlardan bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Asıl amacının dürüstçe bir mücadele vermek ve farklı insanları birbirleriyle kaynaştırmak olduğu söylenen 
futbol için günümüzde durum pek de böyle değildir (Aydın ve ark 2008). Futbol, seyirlik bir spor olması ve 
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kitleleri peşinden sürüklemesi özelliği ile diğer branşlardan farklılık göstermektedir (Pulur vd., 2010). Futbol 
günümüzde şiddeti, öfkeyi, sevinci ve neşeyi içinde taşıdığı için incelenmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken 
bir yapıya sahiptir. Futbolun dünya üzerinde bu kadar çok insan tarafından ilgiyle izlendiği başlı başına sosyo-
lojik bir değerlendirmeyi gerektirmektedir (Talimciler 2006).

Son yıllarda spor müsabakalarında, özellikle de futbol karşılaşmalarında yaşanan şiddet olayları; sporun, sev-
gi, barış ve kardeşlik gibi evrensel değerleri, birleştirici ve bütünleştirici özellikleri üzerinde olumsuz etki 
oluşturmaktadır (Duyar, 2011).

Sporda en fazla karşılaşılan şiddet unsuru içerisinde futbol fanatizmi gelmektedir. Özellikle futbol sahalarında 
yaşanan şiddet olayları sporun evrensel değerlerine aykırı düşmekte ve toplumda yansımaları spor ve futbol 
branşı özelinde olumsuz olmaktadır. Ülkemizde de en çok sevilen ve takip edilen, aktif ve pasif katılımcıların 
yoğun olduğu bu branşın şiddet olaylarıyla anılması toplumda olumsuz bakış açısı oluşturmaktadır. 

Futbol özellikle son yıllarda, gittikçe büyüyen önemli bir eğlence sektörü haline gelmiştir. Ancak, bu sektör 
içinde bazı fanatik taraftarların şiddet ve holiganizm davranışları sergilemeleri, üzerinde önemle durulması ge-
reken, ortadan kaldırılması için kanunlar, yönetmelikler ve diğer çalışmalarla kontrol altına alınmaya çalışılan 
bir olgudur (Koçer, 2012: 131).

Kendisini çok farklı biçimlerde gösterebilen şiddet olgusu, günümüzde toplumsal ve bireysel boyutta sık sık 
karşımıza çıkmaktadır. Başlıca, eziyet, korkutma, yaralama, öldürme, cezalandırma vs. her toplumda görülebi-
len şiddet türleridir (Ayan, 2006: 191). “Latince violentia” şiddet, sert, acımasız kişilik, güç” demektir. Violera 
fiili ise “şiddet” kullanarak davranmak, değer bilmemek, kurallara karşı gelmektir (Şahin, 2003: 1).

Saldırgan davranışlar, spor kamuoyu tarafından olumsuz yargı uyandıran ve kontrol altına alınması gereken bir 
davranış türü olarak kabul edilmektedir (Dervent 2007). Futbolda şiddet ise kişinin, bilinçli ve kasıtlı bir şekil-
de sosyal çevresine yönelik psikolojik veya fiziksel biçimde zarar vermeye yönelik bir davranışta ise, kişide, 
saldırı davranışına yönelim ve nispeten süreklilik özelliği taşıyan bir eğilimi anlatır (Cengiz, 2004). 

Futbol endüstrisinin en önemli destekleyici faktörü taraftarlık olgusudur (Öğüt Eker, 2010: 174). Sporda şiddet 
denince ilk akla gelen seyircilerdir (Özbaydar, 1983: 82). Fanatik ise, takımına aşırı derecede coşku ve tutkuyla 
bağlı olan kimseye denmektedir (Gümüş, 2000). Fanatik kavramı kimi zaman taraftar anlamında kimi zaman 
ise holigan anlamında kullanılmaktadır. Taraftar kavramı ile arasındaki en önemli fark, fanatiklerin takımlarına 
taraftarlardan daha fazla bağlanmalarıdır (Akt: Koçer, 2012: 113).

Fanatizm sözlük anlamı itibariyle; “Sahip olunan veya peşinden koşulan değişik amaçlı görüşlere, fikir veya 
ideolojilere aşırı şekilde bağlılıktan doğan tavizsiz ve katı bir davranış şekli ve bundan doğan bir akımdır (Er-
kal ve Diğerleri, 1997: 110). Bir başka ifadeyle Fanatizm, bir şeye aşırı ölçüde, coşku ve tutkuyla körü körüne 
bağlılık, bağnazlık, tutuculuk, yobazlık, yani bir bakıma insanın akıl ve muhakemesini devre dışı bırakan bir 
bağlılık (Püsküllüoğlu, 2001), İnsanı bir din, düşünce, parti uğrunda aşırılıklara sürükleyen kör tutku (Mirioğ-
lu, 2007), ya da çoğu zaman yanlarında kesici ve zarar verici aletler bulunduran, kavgaya hazır aynı semtin ve 
çevredeki gençlerin oluşturduğu gruplar olarak tanımlanabilmektedir (Gültekin 2008).
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Günümüzde özellikle futbol günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar arasındaki işbirliği ve da-
yanışmayı mümkün kılan sportif faaliyetler, taraftarlık algısının oluşmasını sağlayarak, insanlar arasındaki 
bütünleşme mekanizmasına da katkı sunar. Ancak bu bütünleşme duygusuyla birlikte insanlar arasında şiddet 
ve fanatizm gibi olguların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Yağbasan ve Kahraman, 2016: 601). Günümüzde 
çok büyük kitleleri etkisi altına alan futbol, çok ciddi sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle son yıllar-
da gerek ülkemizde gerekse dünyada ciddi seyirci olayları yaşanmaktadır. Ulusal ve uluslararası karşılaşma-
larda herhangi bir gerekçe ile pek çok problemler oluşmakta bunun sonucu ise saha içi ve dışı şiddet olayları 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Gültekin vd., 2000: 750). Şiddet, fanatizm ve taraftarlık olgularıyla birleşerek 
bireylerin takımlarına duydukları aşırı bağlılık sebebiyle stadyum içlerine kadar girmiş ve futbolun en önemli 
olumsuz etmenlerinden biri haline gelmiştir (Yağbasan ve Kahraman, 2016: 601). 

Ülkemizde sporun birçok alanında sürekli olarak artan taraftar saldırganlığı futbolda oldukça yüksek seviye-
lere ulaşmıştır. Taraftarların en sık yöneldikleri saldırgan davranışların başında sözlü saldırı ve küfür etmenin 
geldiği görülmektedir. Futbol taraftarlarının saldırgan davranışlar sergilemesinin temelinde medya araçları, 
hakemlerin tutumu, kulüp yöneticilerinin tutum ve söylemleri, rakip taraftarlar, takımın kötü oyunu ve çeşitli 
sosyo-demografik özellikler gelmektedir (Reyhan, 2015).

Günümüzde sporu anlamak ve anlamlandırmak için sporun basit bir dinlenme, eğlence etkinliğini içeren dar 
kapsamından çıkartılıp bir toplumsal olgu olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda spor dalları içeri-
sinde futbolun ayrı bir konumu vardır ve insanları bir araya getirme ve aynı düşünce ve arzu altında toplama 
gibi bir işlevi vardır. Bununla birlikte futbol artık eğlenme, vakit geçirme gibi özelliklerinin dışında, insanları 
bütünleştirme mekanizması gibi sosyolojik özellikler de içermektedir (Yağbasan ve Kahraman, 2016: 602).

Futbolda taraftar saldırganlığının önüne geçilmesi için devletler, ilgili federasyonlar ve kulüpler bazı önlemler 
alma yoluna gitmektedirler (Or, 2009). Başta iktidar sahipleri olmak üzere, bu alanda faaliyet gösteren siyasi 
partilere, sivil toplum kuruluşlarıõtüm kamu ve özel kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir (Saz, 2013). 
Taraftar şiddetinin azaltılması için şiddete yönelten temel unsurların üzerinde önemle durularak şiddeti azaltma 
yoluna gidilmeli ve toplum üzerinde spora karşı oluşan olumsuz algıların bertaraf edilmesi sağlanmalıdır. Bu 
konuda taraftar grupları ve taraftar dernekleri üye profillerinin değerlendirilmesi bu taraftar gruplarının taraftar 
eğitimlerinden geçirilmeleri yaşanan şiddet olaylarının azaltılması için önemli bir adım olarak görülebilir.   
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TÜRKİYEDE VE DÜNYADA SPOR EKONOMİSİ: SOSYOLOJİK OLARAK İŞ DÜNYASI 
İLİŞKİSİ TÜRKİYE YANSIMASI

Ali Serdar YÜCEL1, Ayhan AYTAÇ2, Mustafa TALAS3, Çetin YAMAN4, Gülten HERGÜNER5,

Murat KORKMAZ6

1 Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye
2 Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

3 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde / Türkiye
4-5 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye

6 Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Spor ekonomisi günümüzde oldukça yaygın bilinen bir ekonomik boyuttur. Türkiye ve dünya ülkeleri ol-
mak üzere özellikle futbol açısından değerlendirildiğinde yüksek kaldıraçlı finansal bir yapının spor yönetimi 
ile finansının içinde yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle futbol kulüp yöneticilerinin iş dünyasının seçkin ve 
tanınan simalarından olması ayrı bir dikkat çeken boyuttur. Bu durum hem sosyolojik hem de ekonomik an-
lamda değerlendirilebilir. Çalışmanın içeğini futbol ve spor alanındaki ekonomik boyut ve bu boyutun neden-
selliği üzerinde durulmuştur. Özellikle iş dünyası ile spor dünyası arasındaki ilişkinin boyutlarına inilmiş ve 
değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın yöntem kısmını ise data veri ile literatür üzerinden sağlanan veriler 
oluşturmaktadır. Elde edilen bulgu ve veriler doğrultusunda sonuç olarak spor dünyası ile iş dünyası arasında 
ciddi bir ilişki olduğu, finansal anlamda yüksek oranda nakit akışının sağlandığı görülmüştür. Bu durum birçok 
açıdan değerlendirilebileceği gibi sosylolojik ve psikolojik anlamda da önemli anlamlılık ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, İş, Dünya, Sosyoloji, Kültür, Türkiye, İlişki 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Spor günümüzde eğlence, dinlenme, sağlıklı olma, zinde kalma vb. pek çok amaçla ve amatör bir uğraşı ol-
maktan öteye taşınmış ve profesyonel olarak gelir getirici yönüyle ağırlık kazanmıştır. Bu gelir kapısı sadece 
sporu profesyonel olarak yapan sporcular, antrenörler, teknik direktörler, kulüp çalışanları vb. unsurları kapsa-
mamış, sporla doğrudan ya da dolaylı ürün ve hizmet ağının da genişlemesine yol açmış ve ciddi gelir getiren 
bir alan olmuştur. Teknolojinin ilerlemesi, spor eğitiminin artması, artan boş zaman faaliyetleri, kitle iletişim 
araçları vb. pek çok faktör spor endüstrisinin hızla büyümesine yol açmış ve bu endüstrinin parasal güç ve 
hacmini de artırmıştır.  Spor endüstrisinin yapısı gereği pek çok farklı sektörle ilişkisinin (inşaat, sağlık, finans, 
ulaşım vb.) olması da sınırlarını genişletmekte ve iş dünyası ile de bağlantı oluşturmaktadır. Dünyada uluslar 
arası organizasyonlar ve kitle iletişim araçları ile milyarlarca izleyiciye ulaşma fırsatı bulan spor etkinlikleri 
diğer sektörleri de harekete geçirmekte ve bunun yanı sıra spor ile bütünleşerek sporla ilgisi olmayan ürün ve 
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hizmetlerin bu yolla pazarlanmasını da sağlamakta ve çoğu işletmeler için önemli pazar haline gelmektedir. 
Spor endüstrisinin diğer sektörlerle olan ilişkisi bu sektörlerdeki istihdam alanlarının da artmasına neden ol-
maktadır.  Spor endüstrisi yapısı ve boyutları ile pek çok sektörel alanda iş dünyası ile ilişkili bir konum ka-
zanmıştır. Spor günümüzde sadece devlet tarafından organize edilip kitlelere sunulmamakta özel sektörün aktif 
katılımı da önemli rol oynamaktadır. Özel sektörün katılımı da spor endüstrisine ayrı bir katkı sağlamaktadır.

Günümüzde spor toplum hayatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Antik çağdan itibaren düzenlenen olim-
piyatların ve diğer spor organizasyonlarının iletişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte, günümüz de dün-
yanın her yerinde seyredilmesi, organizasyonlara katılan taraflar ve taraftarlar kadar şirketlerin de ilgisini 
çekmiştir. Spor malzemesi üreten şirketler ve spor ile reklam yapmak isteyen şirketler açısından sportif olaylar 
önemli bir fırsat haline gelmiştir.TEZİ YAZ

Çünkü ekonomik kazanç sağlama ve istihdam açısından düşünülürse, sporun günümüzde spor tesisleri ve spor 
malzemeleri üreten firmaları, turizmi ve profesyonel kulüpleri ile birlikte bir sanayi dalı haline geldiği rahat-
lıkla söylenebilmektedir (Durusoy, 2004).

Spor endüstrisi spor ile ilişkili geniş bir ürün ve tüketici bölümünü kapsamaktadır. Spor endüstrisi içerisinde 
ürün; sportif faaliyetler, spor ile ilişkili serbest zaman etkinlikleri ve fitness ile direk ya da dolaylı ilişkisi bu-
lunan mal ve hizmetler şeklinde ifade edilebilir. Spor tüketicisi ise; sportif faaliyetler, spor ile ilişkili serbest 
zaman etkinlikleri ve fitness ile direk ya da dolaylı ilişkisi bulunan mal ve hizmetleri tüketen birey ve işletme-
ler olarak tanımlanabilir (Akt: Katırcı vd., 2013 ).

20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren spor pazarının ekonomik bir faaliyet alanı olarak devasa boyutlara ulaş-
ması, spor tüketiminin toplumların hemen hemen her katmanına yayılması, sporun popüler bir kültür ögesi 
olarak tüketime sokulması ve birçok farklı endüstri dal ile iç içe geçmesi gibi çeşitli nedenler sporu dünya 
ölçeğinde hızla endüstrileştirmiştir (Katırcı vd., 2013).

Yeni ve farklı spor, fitness ve reaksiyon etkinliklerinin sayısal artışı ve gelişimi, kitle iletişim araçlarındaki ar-
tış, bireylerin serbest zamanlarındaki artış, çeşitli pazar bölümlerinde spor ürünlerinin artması ve bu ürünlerle 
ilgili teknolojik gelişmeler, spor endüstrisi içerisinde pazarlama eğilimlerinin artışı, spor eğitimin artması, spor 
endüstrisindeki kar artışı, spor yönetimi konusundaki gelişmeler, sporun globalleşmesi ve global pazar haline 
gelmesi bu endüstrinin büyümesine yol açmıştır (Pitts ve Stotlar, 1996: 10).

Ekonomi bir bilim dalı olarak, kaynakların sınırlı, buna karşılık insanoğlunun ihtiyaçlarının sınırsız olması 
nedeniyle, çeşitli sorulara yanıt arayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve gelişme göstermiştir. Ekonomiyi 
tanımlayacak olursak; alternatif kullanım alanları olan kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
nasıl kullanıldıkları problemi ile ilgilenen sosyal bir bilimdir. Bir başka ifadeyle ekonomi, mal veya hizmet 
üretme ve bunları tüketme faaliyetleri konusunda ortaya çıkan ilişkilerin tümüdür.5

5  http://web.hitit.edu.tr
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Sporun ekonomik etkileri, spor endüstrisinin gelişmesi ve büyümesiyle birlikte, üretilen mal ve hizmetlerin 
artışına bağlı olarak, bu sektördeki paranın çok yüksek meblağlara ulaşması nedeniyle ön plana çıkmıştır.6

Sporun ekonomik unsurları içerisinde yer alan uluslararası organizasyonlar önemli parasal güç ve döngü sağ-
lamaktadır. Sponsorluktan, reklama ve organizasyon içerisinde yer alan ürün ve hizmet ağına kadar pek çok 
işletmenin bu platform da yer almasını sağlamaktadır. Ayrıca bahis oyunları da ciddi gelir getirici unsurlar 
arasında yer almaktadır. TV yayın hakları da organizasyonların en çok kazandıranı olmaya devam etmektedir. 
Yayın hakları için çok yüksek meblağlar ödenmektedir. 

Spor organizasyon ve karşılaşmalarının milyarlarca kişiye ulaşması, spor endüstrisi içerisine aktarılan nakdi 
kaynakların da artmasına neden olmuştur. Örneğin; Olimpiyatlardan elde edilen gelirin büyük bölümünü te-
levizyon yayın hakları oluşturmaktadır. Son dönemde teknolojide ve televizyon yayıncılığındaki gelişmelerin 
ardından büyük spor organizasyonlarında televizyon haklarından elde edilen gelir de önemli ölçüde artmıştır 
(IOC, 2010).

Kitle iletişim araçlarının ve bu araçların kullandığı teknolojilerin gelişmesi spor yayıncılığında da yeni ufuk-
lar açmıştır ve spor ile ilgili hemen hemen bütün dallarda spor yayıncılığı gelişim göstermiştir. Günümüzde 
futboldan basketbola, balıkçılıktan kampçılığa kadar birçok spor ile ilişkili aktivite kitle iletişim araçlarında 
kendine yer bulmaktadır. Bunun temel nedeni kitlelerin bu etkinliklere olan ilgisinin artan oranda devam etme-
si olarak ele alınabilir (Katırcı vd., 2013).

Sporun ekonomiyi etkileyen bir diğer unsur ise spor endüstrisinin temelinde yer alan spor ürün ve hizmet sağ-
layıcıları spor işletmeleridir. Ayrıca modern yönetim anlayışı içerisinde özellikle kulüplerin pek çok ihtiyaçla-
rının karşılanmasında dış kaynaklardan yararlanmayı tercih etmeleri farklı sektörlerde istihdam oluşturmakta 
ve ilişki ağını genişletmektedir. Kulüplerin seyahat etkinliklerini acentelere devretmesi bu işletmelerin spor 
endüstrisi içerisinde hizmet üretimine katmakta ve yeni istihdam kapıları açmaktadır. Yine yeme-içme konu-
sunda bu alandaki hizmet kuruluşlarından hizmetin alınması, güvenlik konusunda ve haberleşme konusunda 
da dış kaynaklardan alınan hizmet bu sektörlerde de hareketlilik sağlamaktadır. 

Uluslararası spor organizasyonları başta olmak üzere tüm spor etkinlikleri ve organizasyonları spor medya-
sının daha da güçlenmesine ve etkin bir unsur olmasına neden olmaktadır. Bu alanda özel spor kanallarının 
ortaya çıkması ve medya kuruluşlarında ciddi bir istihdam alanı oluşturması önemlidir. 

Hizmet ağının yanı sıra spor ürünlerinin sektör içerisinde satışı sürekli artış göstermektedir. Boş zaman artışı 
ve insanların daha fazla zaman bularak bu zamanlarını spor yaparak geçirmek istemeleri spor ürünlerine olan 
talebi artırmakta ve sadece spor giyimi ve malzeme ihtiyacını karşılamaya yönelik spor mağazaları hizmet sek-
törüne katılmaktadır. Bunun dışında profesyonel sporcuların kendilerine özel ürünler tercih etmeleri bu alanda 
da üretimin artması söz konusu olmaktadır. 

6  http://web.hitit.edu.tr
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Türkiye’de ise spor pazarının büyüklüğü ayakkabı ve tekstil dahil olmak üzere yaklaşık 600-700 milyon Avro 
civarındadır. Bu pazarın içinde uluslararası markalar, lokal markalar ve markasız / taklit markalar olmak üzere 
üç segment bulunmaktadır (Marketing Türkiye, 2004: 65).

Sporun ekonomik unsurları arasında yer alan bir diğer unsur ise spor teknolojileri olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Gelişen teknoloji sporu da önemli ölçüde etkilemiştir. 

Spor endüstrisi, diğer endüstri kolları gibi günümüz teknolojisinin avantajlarından yararlanmaktadır. Teknolo-
ji, spor araç gereçleri, spor giyimi ve spor olanaklarını etkilemiştir. Spor etkinlikleri içerisinde, beslenmeden, 
sportif antrenmana kadar birçok farklı alan teknolojik gelişimlerden etkilenmiştir. Günümüzde enerji veren 
içecekler, daha uzun atlamaya yardımcı olan ayakkabılar, ter tutmayan eşofmanlar ve daha hızlı yüzmeye yar-
dımcı olan giysiler gibi birçok farklı ürün pazar içerisinde yerini almıştır (Argan ve Katırcı, 2008).

Günümüzde sporcuların performanslarını arttırmak, sporcu ekipmanlarını ve spor alanlarını geliştirmek için 
mühendislik, malzeme bilimi, biyomekanik, iletişim ve bilgi teknolojilerinin nimetlerinden üst düzeyde fay-
dalanılması, yeni ve önemli bir spor endüstrisi dalı olarak spor teknolojilerinin geliştirilmesini ortaya çıkart-
mıştır.7

Spor endüstrisinin hızla büyümesi pek çok işletmenin bu alanda pay sahibi olmaları için önemli bir yarışa 
sokmuştur. Farklı işletmeler kendi ürün ve hizmetlerini sunmak için milyarlarca kişiye bir anda ulaşılmasını 
sağlayan spor organizasyonlarına ilgi duymuş ve bu yolla kendi ürünlerini pazarlama yoluna gitmişlerdir. Bu 
da sponsorluk ve reklam gelirlerini ve TV yayın hakkı gelirlerinin ciddi boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. 

Spor ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak farklı sektörlerden işletmelerin ve yeni spor işletmeleri-
nin spor pazarında yer almakta olduğu görülmektedir. Spor teknolojilerinden spor ürün ve hizmet ağına, spor 
işletmelerinden spor pazarlaması, sponsorluk, reklam, bahis ve TV yayın haklarına kadar tüm bu etkiler sporun 
çok güçlü bir ekonomik sektör haline gelmesini sağlamıştır.

Türkiye’de devlet halen daha en büyük spor yatırımcısı pozisyonunu muhafaza etmektedir. Spor kulüpleri 
2010’dan sonra dünya ölçeğinde popüler sporcuları transfer ederek önemli kaynaklar kullanmaktadır. Devletin 
spora son 14 yılda yaptığı kaynak aktarımda, Cumhuriyet dönemi ile kıyaslanabilecek büyüklüktedir. Türkiye 
spor tesisi yatırımları yanı sıra büyük spor organizasyonlarına (Dünya – Avrupa Şampiyonaları – Akdeniz 
Oyunları – Universiyad Oyunları vb. gibi) da kaynak ayırmış, özel sektör de bilhassa Fitness ve Spor Turizmi 
anlamında yatırımlara yönelmiştir (Cerrahoğlu, 2016: 324).

Spor endüstrisinin Türkiye,’de de giderek büyümekte olduğu ve endüstrinin pek çok farklı sektör ile olan iliş-
kisinin bu yapıyı daha da büyüteceği ve istihdam alanları oluşturacağı söylenebilir. Bu konuda pek çok farklı 
işletme ile olan ilişkisi göz önünde tutulduğunda iş dünyası ile olan ilişkisi daha kolay anlaşılabilir. Ayrıca 
Türkiye’de spor federasyonlarının yönetim kurullarında ve kulüp yönetimlerinde iş dünyasının önemli şahsi-
yetlerinin bulunması bu ilişkiyi daha açık ortaya koymaktadır.    

7  http://web.hitit.edu.tr
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR TEKNİK 
ÖNERİSİ

Zeynep AYDOĞDU1, Yusuf AYDOĞDU2, Alpaslan OKUR3

1-2Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya / Türkiye
3Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Dil bir iletişim aracıdır. İyi bir iletişim için kuvvetli bir söz varlığına ihtiyaç vardır. Eğitim programla-
rında halihazırda geleneksel sözcük öğretim yöntemleri mevcuttur. Bu çalışmada ortaokul düzeyi öğrenciler-
de, sözcük öğretim çalışmalarına alternatif yöntemler oluşturabilmek adına, öğrencilerin animasyon sinema 
filmleri izleyerek yeni sözcükler öğrenip öğrenemeyeceği tespit edilmek istenmiştir. Öğretimi eğlenceli hale 
getiren animasyon sinema filmlerinin kullanılmasıyla, öğrencilere yeni sözcüklerin kolay öğretilebilmesi ve 
bu sözcüklerin öğrencilerin zihinlerinde kalıcı olması amaçlanmıştır. Öğrencilerin farklı yöntem ve teknikler 
ile kelime dağarcığının genişletilmesi ve öğretimin tek kalıptan çıkarılarak günümüz modern çağına uygun 
olan teknoloji bazlı teknikler kullanılarak öğrenimin gerçekleşmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul/Bahçelievler Şehit Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören 
110 gönüllü 6. Sınıf öğrencisiyle (Deney grubu:55 kişi Kontrol grubu:55 kişi) çalışılmıştır. Veri toplama aracı 
olarak, uzmanlar (3 öğretmen) ve emsal yaş grubu (bağımsız 25 öğrenci) öğrencilerin katkılarıyla oluşturulan 
kelime listeleri kullanılmıştır. Kelime listeleri, kelime ilişkilendirme testleri şeklinde hazırlanmış ve ön test ve 
son test oranlamalarıyla, animasyon filmlerle sözcük öğretme çalışması uygulanarak eğitimlerine devam eden 
deney grubu öğrencilerinin, eğitimlerine geleneksel metotlarla devam edilen kontrol grubu öğrencilerine göre 
meydana gelen değişimleri (SPSS) analiz programıyla değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarında olumlu deği-
şimler gözlemlenen deney grubu öğrencilerinin belirlenen sözcükleri gelenekselin dışına çıkan bu yöntemle 
eğlenerek öğrendikleri ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Animasyon, Sinema, Sözcük Öğretimi, Dil, Etkileşim

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇELCEVE

Değişen dünya düzenine bireylerin en sağlıklı şekilde uyum sağlamasına olanak tanıyan ve değişmeyen tek 
olgu eğitimdir. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında, bir bireyin eğitimindeki en önemli noktanın kendisini 
sağlıklı bir biçimde ifade edebilmesi olduğu görülmektedir. Bireyin kendisini sağlıklı bir şekilde ifade edebil-
mesi, içine doğduğu aile hayatında ve devamındaki eğitim hayatında tabi olduğu sözcük öğretimine bağlıdır. 
Yeterli sözcük hazinesi oluşan birey hayatın ayrıntılarını derinlemesine hisseder ve hayatla sağlıklı bir iletişim 
kurar.
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SÖZ VARLIĞI ve ÖNEMİ

Yapılan bilimsel araştırmalarda ve bulunan sonuçlarda, söz varlığı ve kelime haznesi kavramalarına birlikte 
yer verildiği görülmektedir. Söz varlığını kavramsal olarak, var olan bir dilde kullanılan sözlerin tamamı, söz 
hazinesi, söz dağarcığı, kelime haznesi; söz dağarcığı ise, bir dilde sürekli ya da geçmişte kullanılan ve bilinen 
sözlerin hepsi, söz varlığı, söz ve kelime dağarcığı biçiminde tanımlanmaktadır (TDK, 2005).

Söz varlığı, dilde bulunan seslerin sadece bir araya gelmiş kod ve simgeler olmayıp, o dili kullanan, yazan ve 
konuşan toplumun maddi ve manevi kültürünü, dünyadaki diğer diller arasındaki görüşünü yansıtan kurallar 
bütünü olarak kabul edilebilir. Söz varlığının o dile ait kurallarının öğretilmesi ile başlayan sürecin; aile etki-
si, eğitim-öğretim, çevre, okuma, yazma, dinleme, kişisel ilgiler, medya araçlarıyla şekillenerek yaşam boyu 
sürdüğü, toplumu oluşturan bireylerin akademik ve sosyal hayatına katkı sağladığı düşünülebilir (Bursalı ve 
Ünal, 2015: 60-74).

Eğitim kurumlarında öğrencilerin söz varlığını zenginleştirmek amacıyla gazete, dergi, kitap,   gibi yazılı 
materyaller ile işitsel, görsel ders materyalleri; bulmaca, okuma, kelime defteri tutma, konuşma, sinema, ani-
masyon, çizgi film gibi teknik ve yöntemler kullanılmaktadır., Animasyon sinema filmlerinin, görsel ve işitsel 
temaların, materyallerin sözcüklerin zihinde somutlaşmasını ve simgelenmesini kolaylaştırdığı eğitmenlerin 
görüşleri ile desteklenmekte ve animasyon filmlerin, çizgi filmlerin, belgesel filmlerin öğrencilere kavram 
öğretimi açısından katkı sağlayarak öğrenimi hızlandırdığı, öğrenmenin de böylece zihinde kalıcılığının art-
masını sağladığı ifade edilmektedir.

Çocukların dizi, sinema filmi, animasyon film, çizgi filme olan ilgileri onların özellikle kelime öğretiminde ve 
söz varlığını zenginleştirmede bu görsellerden yararlanarak etkileşimde bulunmaları kelime öğretimi açısın-
dan yeni fikirleri ortaya çıkarmaktadır. (Bursalı, 2014).

KELİME ÖĞRETİMİ

Kelime bilgisi, bir dilin öğrenilmesinde en önemli öğelerden biridir, çünkü kelime haznesinin dilin kullanılma-
sında, yazılıp-konuşulmasında ne kadar önemli olduğu tartışılmayacak bir gerçektir. Kelimeler, matematikte 
problem çözmede önemli bir yer teşkil eden formüller gibidir. Matematiksel problemlerin formülsüz olarak 
çözülmesi mümkün olmadığı gibi, yeteri kadar kelime bilgisine sahip olmayan bireylerin bir dili etkili bir bi-
çimde kullanması, konuşması da güçlük yaratabilmektedir.

Kelime öğretiminde esas olan, hedef kelimenin en etkili ve en anlamlı bir biçimde öğrenciye sunulması ol-
duğundan, bu hedefin gerçekleşmesi için kullanılan yöntem ve teknikler önem kazanmıştır. Etkili ve kalıcı 
olabilmek adına öğrencilerin sözcükleri bağlam içinde algılaması ve ilgi çekici faktörlerle kalıcılığının yük-
seltilmesi sağlanmaya çalışılmalıdır. Geleneksel yöntemler dışında yenilikçi metotlarla sözcük öğretimi sağ-
lanabilmelidir.
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Kelimenin anlamı öğrencilere cümle içindeki kullanımına bakarak sezdirilmeye çalışılmalıdır, her kelime için 
sözlüğe bakmaya gerek olmadığı, metnin gelişinden kelime anlamının çıkarılabileceği izah edilmelidir (Kara-
tay, 2007: s.141-153).

SÖZCÜK DAĞARCIĞI

Bebeklik döneminden başlayan öğrenim süreci yaşlılığa kadar devam etmektedir. Kelimelerin öğrenilmesinin, 
eğitim hayatı, çevre şartları, genetik faktörler ile yakından ilgili olduğu bilinmektedir. Çocukların kelime ha-
zinesi bulundukları aile ortamı, okul ve arkadaş ortamı, okudukları kitap sayısı ile doğrudan orantılıdır. Çocuk 
ilk önce anne-babasından öğrendiği kelimeleri söyler. Daha sonra kreş ya da ana sınıfında kelime dağarcığı 
daha da genişler. Okuma- yazma öğrendiğinde ise artık hızla binlerce kelime öğrenebilir. B u aşamadan sonra 
en büyük katkıyı kitaplar sağlar. İnsanlar bildikleri kelime kadar düşünebilir. Anlamı bilinmeyen bir kelime 
ile düşünülemez. Bu yüzden kelime hazinesi geniş olan insanlar toplum içerisinde kendilerini hemen belli 
edebilmektedir.8

TEKNOLOJİ-EĞİTİM İLİŞKİSİ

Teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler, okul ve öğrenme ortamlarının yapısında değişimi zorunlu kılmak-
tadır. Eğitim kurumları olarak okullar, sürekli yeniliğe açık, bilginin üretildiği, kullanıldığı ve geliştirildiği, 
toplumun yeni bilgi ihtiyaçlarının karşılandığı, bir yapıda olmak zorundadır. 

Bu nedenle eğitim programlarını yenileme, güncelleştirme ve değiştirme çalışmaları, bütün ülkelerin yurt-
taşlarının yaşam niteliğini geliştirme ve sürdürülebilir kalkınmaları için önceliklidir. 20. yüzyılın sonlarında, 
gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış bütün ülkeler yurttaşlarını eğiterek, 21. yüzyılın yaşamına hazır hale 
getirmek ve uluslararası ve bölgesel düzeyde eğitimde başarıya ulaşmak için değişik ve etkili yollar bulmaya 
ilişkin arayışlar içerisine girmiş olduğu düşünülmüştür.

Günümüz eğitim süreçlerine bu açıdan bakacak olursak; daha önce kullanılan yazı tahtası, tebeşir, tahta silgisi, 
tepegöz ve film şeritleri yerini bilgisayara, akıllı tahtalar ve internete dolayısıyla akıllı sınıflara bırakmıştır. 
Eğitim teknolojisinin etkin kullanımı; öğretmen ve öğrenciler arasında daha dinamik bir etkileşim oluşturarak; 
problem çözme etkinliklerinde iş birliğini ve takım çalışmasının artırarak; öğretmen ve öğrencilerin yaratıcı-
lığını tetikleyerek ve öğrencilere kendi öğrenmelerini izleme ve denetlemede yardım ederek, okulun öğrenme 
ortamına çok hızlı bir şekilde doğrudan olumlu etki yapabilir.

ANİMASYON FİLMLERİN SÖZCÜK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

Günümüzde yerli ve yabancı birçok firma, eğitimde kullanılmak üzere çeşitli araçlar yaparak öğretmen ve öğren-
cilerin hizmetine sunmaktadır. Bazı araçların kullanımı çok kolay olmakla beraber bazılarının kullanımı için özel 
eğitim gerekmektedir. Eğitimde kullanılan araçlar hem öğretmenin etkili olabilmesi için sınıfta çoklu ortamın 
oluşturulması hem de öğretmen-öğrenci etkileşimi geliştirmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

8 https://www.bilgiustam.com/bebeklikten-genclige-kadar-gelisen-sozcuk-dagarcigi/
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Resimler, grafikler, sesler ve sözcükler başarılı bir şekilde birleştirildiği zaman işitildiği, sadece okunduğu 
ve sadece gözlendiği andakinden daha fazla etkinliklere katılımı sağlama, coşkuları canlandırma, ilgi çekme 
ve grup içinde aktiviteyi artırma gücü kazandırır. Bu nedenle eğitim ve öğretim hizmetlerinde hem göze hem 
kulağa hitap eden teknolojik araçların kullanılması önem taşımaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde animasyon 
sinema filmlerinin öğrencilerin sözcük öğretiminde kullanılması hem çoklu eğitsel ortamı sunacak ilgi çeke-
cek hem de öğretim kalitesini arttıracaktır.

AMAÇ

İletişim ve teknoloji çağında bu imkanlarla oldukça iç içe olan öğrencilerimizin beklentilerini karşılayacak, 
onlara kendini ifade etme becerisini bağlam içerisinde kazandıracak, geleneksel yöntemlere alternatif ola-
bilecek ve öğretimi eğlenceli hale getirecek bir yöntem olan animasyon sinema filmlerinin kullanılmasıyla, 
öğrencilere yeni sözcüklerin kolay öğretilebilmesi ve bu sözcüklerin öğrencilerin zihinlerinde kalıcı olması 
amaçlanmıştır. Öğrencinin sözcük hazinesinin geliştirilmesi ve iletişimin daha güçlü olması hedeflenerek araş-
tırma yapılmıştır. 

Öğrencilerin gerçekleştirmekten zevk aldığı bir hobi olan film izleme yöntemi aynı zamanda onlara yeni söz-
cüklere dair eğlenceli bir kapı açacaktır. Böylelikle sözcük öğretimine dair yeni bir teknik meydana gelmiş 
olacaktır. Eğlenerek sözcük hazinesini geliştiren öğrencilerin iletişimi sağlıklı bireyler halinde yetişmesi sağ-
lanacaktır.

KAPSAM

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul/Bahçelievler Şehit Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulunda 6. sınıfta 
öğrenim gören 110 öğrenciden, çalışma grubu olarak yararlanılmıştır.

YÖNTEM

Araştırma deneysel ve betimsel araştırma yöntem unsurlarını içinde barındıran karma yöntemden yararlanarak 
oluşturulmuştur. Araştırma modeli “ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli”dir.

BULGULAR

Araştırmanın nicel bulgularını yazma çalışmalarında geri bildirim ve elektronik geri bildirim uygulamalarının 
deney ve kontrol grubunu kıyaslayan T testi değerleri oluşturmaktadır. 

Analizde Kolmogorov-Smirnov (p > ,05) ve Shapiro-Wilk (p > ,05) testlerine bakıldığında sonucun parametrik 
olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak araştırmanın analizinde T testi kullanılmıştır. 

BUZ DEVRİ 5 FİLMİ ÖN TEST-SON TEST ANALİZİ

Deney ve kontrol grubu öğrencilere herhangi bir işlem yapılmadan filmde geçen 30 kelimeden oluşan kelime 
listesi sunulmuştur. O kelimelerin anlamını bilip bilmedikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
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Deney ve kontrol gurubu ön test başarı puanları arasında anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir ( = 
,847; p > ,05).

Ön testlere bakıldığında deney grubunun başarı puan ortalamasının ( =17,74), kontrol grubunun başarı puan 
ortalamasından ( =16,23),  1,51 puan fazla olduğu görülmektedir. Bu durum uygulama öncesinde iki grubun 
eşdeğer olduğu sonucuna ulaşmamızı sağlamaktadır. 

Kontrol grubu öğrenciler sabit tutularak deney grubu öğrencilerine film izletilmiştir.

Son test değerlerine bakıldığında deney ve kontrol grubu başarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmektedir ( = 10,333; p < ,05).  Son test değerlerine bakıldığında deney grubu başarı puan or-
talaması ( =36,30), kontrol gurubu başarı puan ortalaması ( =16,96) olarak bulunmuştur. 

Son testlerde iki grup arasındaki başarı puan ortalamaları farklarına bakıldığında ise farkın deney grubu lehine 
19,34 puan olduğu görülmektedir. Bu fark kelime öğretiminde animasyon film izlemenin geleneksel yönteme 
göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşmamızı sağlamaktadır. 

Evliya Çelebi Ölümsüzlük Suyu Filmi Ön Test-Son Test Analizi

Deney ve kontrol grubu öğrencilere herhangi bir işlem yapılmadan filmde geçen 30 kelimeden oluşan kelime 
listesi sunulmuştur. O kelimelerin anlamını bilip bilmedikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Deney ve kontrol gurubu ön test başarı puanları arasında anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir ( = 
1,590; p > ,05).

Ön testlere bakıldığında deney grubunun başarı puan ortalamasının ( =25,10), kontrol grubunun başarı puan 
ortalamasından ( =22,00),  3,10 puan fazla olduğu görülmektedir. Bu durum uygulama öncesinde iki grubun 
eşdeğer olduğu sonucuna ulaşmamızı sağlamaktadır.  

Kontrol grubu öğrenciler sabit tutularak deney grubu öğrencilerine film izletilmiştir

Son test değerlerine bakıldığında deney ve kontrol grubu başarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu görülmektedir ( = 7,768; p < ,05).  

Son test değerlerine bakıldığında deney grubu başarı puan ortalaması ( =38,74), kontrol gurubu başarı puan 
ortalaması ( =22,90) olarak bulunmuştur. Son testlerde iki grup arasındaki başarı puan ortalamaları farklarına 
bakıldığında ise farkın deney grubu lehine 15,84 puan olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar kelime öğretiminde 
animasyon film izlemenin geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşmamızı sağlamaktadır.

SONUÇ

Bu araştırmada materyallerle kelime ve kavram öğretiminin geleneksel kelime öğretimi yöntem ve taktikleri-
ne göre etkili olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Uygulanan bu yeni yöntem ile kavram ve kelimelerin belirli 
sıklıkla tekrarlanması, o kelimenin öğrencinin söz varlığına bellekte yerleşmesi ve özellikle öğrencinin anlam-
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landırmakta zorlandığı kelimelerin, deyimlerin, atasözlerinin, bilinmeyen sözlerin de söz varlığı öğelerinin 
öğrenilmesini kolaylaştırdığı görülmektedir.

Animasyon sinema filmleriyle öğrencilerin söz varlığının zenginleştirmesi, dünyadaki örneklerine göre ülke-
mizin literatürü açısından çok yeni bir araştırma alanı olması ve bulunan bulguların çok kıymetli bir değer arz 
etmesi açısından da önemlidir. Araştırmada, Türk eğitim sistemine göre ortaokul öğrencilerinin somut işlemler 
döneminden, soyut işlemler dönemine geçmesi kelime ve kavram öğrenirken görsel materyallerin etkisinin 
çok fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin diğer yaş gurubu akranlarına 
göre animasyon film, çizgi film gibi görselleri daha fazla sevdiği, ilgiyle izledikleri görülmüştür.

Okullarda alışılmışın dışına çıkarak öğrencilere yeni bilgi ve kelimelerin öğretilmesi için çok farklı uygulama-
lar ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar öğrenciler için zevk alarak, sıkılmadan, eğlenerek öğrenmeleri 
onların ilgilerini arttıran ve isteklerini uyandıran yeni bilgiler edinmelerine katkı sağlayabileceği görülmekte-
dir.

Yapılan araştırmada, görsel temaların, animasyon filmlerinin eğitimde özellikle yeni kelime öğretiminde kul-
lanılması sayesinde geleneksel eğitim sistemine göre gözle görülür bir artış olmuştur. Araştırmanın geneline 
bakıldığında en önemli sonucun öğrencilerin yeni kelime öğreniminde animasyon filmlerin çocuğa katkısının 
çok yüksek olduğu ve bu sistemin öğrencinin yeni kelime öğreniminde söz varlığına etkisinin yüksek oranda 
olacağı görülmektedir. 
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ÇEVRECİ KRİTERLERİN SATIN ALMA SÜRECİNE ETKİSİ: RİSKLER VE FIRSATLAR

Nilgün KILINÇ 1, Samet GÜNER2

1-2Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sakarya / Türkiye

Öz: Çevresel problemler ve bunlara yönelik alınan önlemler neticesinde, günümüzde işletmeler artık yalnız 
finansal performansları ile değil, sosyal ve çevresel performansları ile de değerlendirilir olmuştur. Bunun ne-
ticesinde sürdürülebilirlik kavramı, işletme yöneticilerinin gündeminde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. 
Sürdürülebilirlik, çevresel kriterlerle uyum içinde olmanın yanı sıra, rekabetçi kalabilmek için de önemlidir. 
Satın alma süreci çevreci bir yönetim anlayışının önemli bir fonksiyonudur. Nitekim çevreci bir ürünün üreti-
lebilmesi için, öncelikle kullanılan hammaddenin çevreci olması gerekmektedir. Ayrıca işletmeler, satın alma 
gücünü kullanarak çevresel kriterlere uyması noktasında tedarikçiler üzerinde baskı oluşturabilir veya tedarik 
sürecinin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi hususunda tedarikçileri ile birlikte ortak çalışmalar yapabilir. 
Böylelikle satın alma süreci, tüm tedarik zincirinin çevresel etkilerinin en aza indirilmesinde önemli bir etkiye 
sahip olabilir. Bu çalışmanın amacı, çevreci kriterlerin satın alma süreçlerine etkisini ortaya koymak ve çev-
reci satın almanın neden olduğu fırsatları ve zorlukları belirlemektir. Çevreci satın alma, işletmeler için bazı 
fırsatlar sunabileceği gibi birtakım zorlukları da beraberinde getirebilmektedir. Bu çalışmada, bir literatür ince-
lemesi yapılarak, çevreci satın almanın sunduğu fırsatlar ve neden olduğu zorluklar araştırılmıştır. Bu amaçla 
hem yerli hem de yabancı pek çok makale incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Satın Alma, Çevrecilik, Sürdürülebilirlik, Riskler, Fırsatlar

GİRİŞ 

Çevreciliğin etkilediği işletme faaliyetlerinden birisi de satın almadır. Satın alma, doğru kalitedeki ürün ve 
hizmetin hangi tedarikçiden, ne zaman ve ne kadar maliyetle alınacağına karar vererek rekabet avantajı elde 
etmede önemli bir başlangıç noktası oluşturmaktadır (Erdal, 2018). Aynı zamanda satın alma, çevreci tedarik 
zincirinin de önemli bir bileşenidir. Satın alma, hem kullanılan hammaddelerin çevreye duyarlı olması hem 
de çevreci tedarikçilerin tercih edilerek tüm tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması noktasında önemli bir 
fonksiyon üstlenmektedir.        

Çevreci satın alma, işletmeler için bazı fırsatlar sunabileceği gibi birtakım zorlukları da beraberinde getirebil-
mektedir. Bu çalışmada, bir literatür incelemesi yapılarak, çevreci satın almanın sunduğu fırsatlar ve neden 
olduğu zorluklar araştırılmıştır. Bu amaçla hem yerli hem de yabancı pek çok makale incelenmiştir. Araştırma 
neticesinde belirlenen fırsatlar ve zorluklar listelenmiştir.   

Çalışma şu şekilde organize edilmiştir. Birinci bölümde çevreciliğin gelişim süreci ve işletmelere etkisi araş-
tırılmıştır. Bu bölümde ayrıca işletmeleri çevreci olmaya zorlayan faktörler tartışılmıştır. İkinci bölümde satın 
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alma yönetimi ve çevreci satın alma kavramları incelenmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi anlatıl-
mış, dördüncü bölümde ise bulgular sunulmuştur. Araştırmanın sonuçları beşinci bölümde özetlenmiştir.   

ÇEVRECİ SATIN ALMA

Çevreci bir satın alma sürecinin başarılı olabilmesi, satın alma ihtiyacının planlanması faaliyeti, örgütün için-
deki bir bölümün (veya kişinin) ihtiyaç duyması ile başlamaktadır. Çalışmaya konu olan geri dönüştürülmüş 
malzemeler, çevre dostu özellikleri olan malzemeler (eko-etiket gibi) ürünler ve hammadde ve malzemelerin 
taşınmasında geri dönüştürülmüş/yeniden kullanılabilir/yoğunluğu az ambalaj kullanımını sağlayacak ürünler 
satın alma için tedarikçi seçimi kriterlerinin belirlenmesinde, satın alma kararının sonucundan etkilenecek 
tüm departmanlar karar alma aşamasında birlikte hareket etmelidirler. Alternatiflerin belirlenmesinde karar 
verme sorununun genel amacı, çeşitli tedarikçinin alternatifleri arasından en iyi yeşil tedarikçinin seçilmesi-
dir. Tedarikçilerin EMAS, ISO 14001 gibi belgeleri almaları gerekmektedir. Tedarikçilerin sunduğu malzeme 
özellikleri, malzeme ile çalışmak için gerekli süreç koşulları, üretim maliyetleri, malzeme maliyeti, süreç 
atıkları gibi ürün yaşam döngüsü boyunca etkili olan tüm etkenler düşünülerek alternatifler değerlendirmeye 
alınmaktadır. Çevreye duyarlı tedarikçinin seçimi sürdürülebilir tedarik zinciri yönetim anlayışı pratikte bir te-
darik zincirinin sahip olduğu satın alma, üretim, dağıtım, paketleme ve lojistik süreçlerinin her birinde kendini 
göstermektedir. Buna göre satın alınacak malzemenin yeniden kullanılabilir ya da geri dönüştürülebilir olması, 
çevresel tasarım spesifikasyonlarına sahip olması, satın alma yapılan tedarikçinin “yeşil tedarikçi” tabir edilen 
kategoride bulunması sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetiminde ilk halkanın sağlam olması bakımından 
önemlidir. İşletmelerin çevreci satın alma süreçlerine örnek olarak aşağıdaki firmalar verilebilir.  

Toyota Boshoku, gelecek nesillere zengin bir küresel çevre bırakabilmek amacıyla, ihtiyaç duydukları parça, 
malzeme ve endirekt malzemeleri, aktif bir şekilde çevreyi koruma çalışmaları yapan kurumlardan satın al-
maktadır. Çevreyi koruma çalışmalarını organizasyonel bir şekilde yürütmek ve sürekli iyileştirmeyi gerçek-
leştirmek için tüm tedarikçilerinin ISO 14001 sertifikasyonunu temel alan “Çevre yönetim sistemi” ni kurma-
ları gerekmektedir. Çevre bilincinin geliştirilmesi için şirket çalışanlarına, taşeron ve tedarikçilerine yönelik 
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemektedirler (toyota-boshokutr.com). 

Levi Strauss & Co şirketi, hazır giyim endüstrisinde enerji, su, kimyasallar ve diğer malzemelerin kullanımını 
azaltmak için öncü uygulamalara sahiptir. Tedarikçilerinin 20’den fazlası Ekranlı Kimya yaklaşımını (potansi-
yel olarak tehlikeli maddeleri üretim başlamadan önce ortadan kaldırmak) benimsemiştir. San Francisco’daki 
Eureka İnovasyon Laboratuvarlarında yüzde yüz bu tekniklere dayalı olarak faaliyet yapmaktadır ( levi.com).

Fransız bir kozmetik şirketi olan L’Oréal uzun süredir çevreyle ilgili faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenmiş 
ve tedarikçilerini de dahil etmek için ekolojik ayak izini genişletmiştir. Grup, üretim zinciri boyunca, tedarikçi-
lerini çevre koruma ve doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması politikasına dahil eder. Ayrıca, her 
coğrafi bölgede tek bir üretim şirketi kullanarak yerel tedarikçileri desteklemektedir. Böylece L’Oréal, ürettiği 
bölgelerin ekonomik gelişimini teşvik etmekte, hammadde ve mal taşımacılığının etkisini sınırlandırmakta ve 
pazarlarına daha yakın konumdaki yeni tedarikçilerle işbirliğini desteklemektedir (loreal.com).
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Nitekim Ikea, Starbucks ve Ben&Jerry’s gibi önemli kuruluşlar tüm tedarikçilerinin katı çevresel düzenlemeler 
ile uyum içinde olmalarını ön şart olarak istemektedirler (Ho vd. 2009).

Arçelik AŞ. ’de sürdürülebilir yaşam çerçevesi içinde satın alma faaliyetlerinde, satın alınan malzeme ve çalı-
şılan tedarikçi bazında çevreyle ilgili kriterler tanımlanmış olup, daha az kaynak tüketen, çevreci ve yenilikçi 
ürünler için ihtiyaç duyulan malzeme ve komponentlerin temini için Ar-Ge ve tedarikçilerin işbirliği teşvik 
edilmekte ve tedarikçilerden tasarım projelerine destek vermeleri beklenmektedir (arcelikas.com).

Vestel Şirketler Grubu (“Vestel”) tedarikçilerinin, tüm imalat tesislerinin ulusal ve yerel çevre kanunlarına 
(hava emisyonları, atık su, zehirli maddeler ve tehlikeli atık boşaltımı ile ilgili tüm kanunlar da dâhil olmak 
üzere) uygun olduğundan emin olma zorunlulukları vardır. Tedarikçiler, tüm girdi materyalleri ve bileşenlerin 
yerel yasa ve yönetmeliklere ek olarak, uluslararası anlaşma ve protokollere uygun izin verilen sonuçlardan 
elde edildiğini doğrulamalıdır (Vestel.com). 

AMAÇ  

Araştırmanın amacı, satın alma yöneticilerinin çevreci perspektiflerini anlamak ve işletmelerin satın alma sü-
reçlerine çevreci kriterleri dahil etmelerinin neden olduğu faydaları ve riskleri ortaya koymaktır. 

KAPSAM

Bu çalışmada geniş bir literatür taraması yapılmıştır ve çevreci satın alma kriterlerinin ne derece kullanıldığı 
ve getirdiği fırsatlar ve zorluklar ortaya konulmaktadır. 

YÖNTEM

Araştırmada, çevreci satın almanın neden olduğu avantajları ve riskleri belirlemek amacıyla kapsamlı bir lite-
ratür taraması yapılmıştır. Bu amaçla birçok yerli ve yabancı makale incelenmiştir. Belirlenen kriterler iki ayrı 
tablo halinde sunulmuştur. 

BULGULAR

Çevreci satın alma uygulamaları gün geçtikte önem kazanan bir konu olmasına rağmen, birçok işletme yö-
neticisi tarafından bu faaliyetlerin işletme maliyetlerini arttırdığı düşünülmektedir. Literatürde yapılan bazı 
araştırmalar ise bu kaygının yersiz olduğunu, yeşil satın alma uygulamalarının işletmelerin yatırım, operasyo-
nel, eğitim maliyetleriyle çevre dostu ürünlerin satın alma maliyetlerinde artış yaratırken; depolama, envanter, 
sipariş işleme, taşıma, paketleme, enerji tüketim maliyetlerinde azalma sağladığını göstermektedir. Yapılan 
literatür araştırması sonucunda çevreci satın alma ile ilgili belirtilen riskler Tablo 1’de listelenmiştir.  
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Tablo 1. Çevreci Satın Alma Sürecinde Karşılaşılan Riskler

Kriter Kaynak Açıklama

Maliyet

Cox vd. 1995; Steve vd. 1998; Miles ve 
Russell,1997; Büyüközkan ve Vardaloğlu, 
2008; Sarkis ve Zhu, 2004;  Yeşilada, 2009; 
Shamdasani vd. 1993; Yam-Tang ve Chan, 
1998

Çevreci satın alma süreci hammadde 
maliyetlerinin yanı sıra yatırım, eğitim 
ve çeşitli operasyonel maliyetleri de 
artırmaktadır. 

Elde 
Edilebilirlik

Dikmen, 2006; Peattie ve Crane, 2005;  
Üstünay, 2008; Polonsky, 1994; Shamdasani 
vd. 1993; Yam-Tang ve Chan, 1998

Standart hammadde piyasada daha 
fazla bulunmasına rağmen, aynı kalite 
ve fonksiyonellikte çevreci hammadde 
daha az bulunmaktadır. 

Düşük Kalite

Yeşilada, 2009; Shamdasani vd. 1993;  
Ginsberg ve Bloom, 2004;  Min ve Galle, 
2001; Uydacı, 2002; Dikmen, 2006;   
Özata, 2006; Erbaşlar, 2007;  Ubeda vd. 
2011; Zhu vd. 2008;   Testa vd. 2012;                 
Polonsky, 1994;  Aytekin, 2007;

Çevreci ürünlerin fonksiyonel olarak 
üstün olmamaları riski. Örneğin 
geri dönüştürülmüş hammaddelerin 
daha düşük kaliteli olması riski 
bulunmaktadır.

Tedarikçi 
Tabanının 
Daralması

Nemli, 2000;     Akdeniz Ar, A. 2010;         
Dikmen, 2006;   Sarkis, 2003; Sarkis ve 
Zhu, 2004; Zhu vd. 2008;  Özkır, 2018; 
Güner ve Coşkun, 2013 

İşletmelerde çevreye duyarlılığı olan 
tedarikçi ile çalışma durumu oluştuğu 
zaman tedarikçilerin bulunması 
zorlaşmakta ve fiyat artış talepleri, 
hizmet seviyesinde düşüş, düşük 
kalite vb. risklerle karşı karşıya 
kalınmaktadır.  

Çevreye duyarlı satın almanın dezavantajları yanında avantajları da bulunmaktadır. Çevreye duyarlı satın al-
manın avantajları üç bölüme ayrılmaktadır: yasal, sosyal ve ticari. Çevreye duyarlı satın almayı ilke edinen 
işletmeler, potansiyel uyum risklerini en aza indirerek çevre yasalarına daha kolay uyum sağlayabilirler. Sos-
yal açıdan, azalan enerji tüketimi, atık üretimi, emisyonlar, çevresel iplik riskleri, hammadde tüketimi, gürültü 
ve radyasyon ve riskli malzeme tüketimi, çalışanların ve toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur. 
Literatürde çevreci satın alma sürecinde karşılaşılan fırsatlar Tablo 2’de listelenmiştir. 
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Tablo 2. Çevreci Satın Alma Sürecinde Karşılaşılan Fırsatlar

Kriter Kaynak Açıklama

Marka Değerinin 
Artması ve 
Saygınlık

Yılmaz, 2003; Keleş, 2007;                                                          
Stok vd. 2002; Beamon, 1999;                               
Büyüközkan ve Çifçi, 2012; Sarkis, 1995; 
Min ve Galle, 2001; Green vd. 1996;  
Alnıaçık ve Yılmaz, 2008

Çevreci satın alma süreci 
işletmenin çevresel etkisini 
azaltarak doğa ile daha uyumlu 
olmasını sağlar. Böylece 
müşteri nezdinde marka 
değerinin artmasına ve saygınlık 
kazanmasına yardımcı olur. 

Piyasa Baskısının 
Azalması

Henriques ve Sadorsky,1999;                                            
Başaran, 2009;                                                                       
Yılmaz, 2003;                                                                                
Noci, 1997

Çevre ile uyum politikaları, 
işletme üzerindeki STK, müşteri, 
devlet gibi paydaşların çevreci 
baskılarını azaltmaya yardımcı 
olur. 

Daha Az Kaynak 
Kullanımı

Warner ve Ryal, 2001; Hashemi 
vd.2014; Yücel ve Ekmekçiler, 
2008; Ponting, 2007; Sarkis, 
2003; Rogers ve Tibben- Limbke, 
2001;Min ve Galle,2001;Başaran, 
D. 2009; Shrivastava, 1993;Dean ve 
Sheppard,1992;

Çevreci satın alma, daha az 
enerji, atık, emisyon, hammadde 
tüketimi, gürültü ve çevre 
kirliliği demektir. Böylece hem 
daha az kaynak kullanılır hem 
de hammadde maliyetlerinde 
yaşanan azalma ile kârlılık artışı 
sağlanabilir.   

Yasal 
Zorunluluklara 
Uyum ve Devletin 
Sağladığı İmkânlar

Başaran, 2009; Warner ve Ryal, 
2001; Gawronski vd. 2011;                  
Büyüközkan ve Çiftçi, 2012;                                    
Chiou vd.2011; Nemli, 1998;                                                                         
Uttam, 2012; Zhu ve Sarkis, 2004;                                                                               
Erbaşlar, 2007                                                                       

Çevreci satın alma ile hem yasal 
zorunluluklara uyum sağlanabilir 
hem de devlet tarafından sağlanan 
teşviklerden istifade edilebilir. 

Rekabet Avantajı Yılmaz, 2003; Warner ve Ryal, 2001;                                                   
Polonsky, 1994; Erbaşlar, 2007;                                                                                                      
Başaran, 2009;

Stratejik kararlarla uygulanacak 
çevreci satın alma süreci, marka 
değerinin ve pazar payının 
artması sonucunda firmanın 
rakiplerine göre rekabet avantajını 
artıracaktır.  
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Çalışan Sağlığının 
ve Motivasyonunun 
Artması

Büyüközkan ve Vardaloğlu, 
2008; Polonsky, 1994;                                                             
Shrivastava, 1993;                                                   
Ninlawan, 2010               

Daha güvenli ve temiz çalışma 
ortamı meslek hastalıklarını 
azaltmaktadır. Güvenlik kaynaklı 
maliyetlerin azalmasına ve 
çalışanların motivasyonunun 
yükselmesine olanak 
sağlamaktadır. 

Ürünün Pazar 
Değerinin Artması

Çabuk ve Nakıboğlu, 2003; Min ve 
Galle, 2001; Uydacı, 2002; Dikmen, 
2006; Erbaşlar, 2007; Laroche vd. 2001; 
Akdeniz Ar, 2011; Roberts ve Bacon, 
1997; Peattie, 2001; Shamdasani vd. 199
3;                           

Yapılan bazı araştırmalar, 
müşterilerin çevreci ürünler için 
daha fazla ödeme yapmaya razı 
olduklarını göstermiştir. 

Endüstriyel 
Müşterilerin 
Gerekliliklerinin 
Karşılanması

Güner ve Coşkun, 2013; Bai ve Sarkis, 
2010; Büyüközkan ve Vardaloğlu, 2008;  
Beske vd. 2006;                                 

Pek çok küresel işletme, 
tedarikçilerinin çevreci olmasını 
talep etmektedir. Çevreci satın 
alma ile işletme daha fazla 
kurumsal firmanın tedarikçisi 
olabilir. 

SONUÇ

Bu çalışmada, çevreci kriterlerin satın alma süreçlerinde neden olduğu riskler ve sağladığı fırsatlar araştı-
rılmıştır. Yapılan kapsamlı literatür taraması sonucunda, çevreci satın alma sürecinde karşılaşılan risklerden 
birincisi maliyettir. Her ne kadar bazı çalışmalar çevreci satın almanın maliyetleri azaltacağını öngörüyorsa 
da, pek çok çalışma çevreci kriterlerin satın alma maliyetlerini artıracağını belirtmektedir. Diğer risk faktörleri 
şu şekilde sıralanabilir; çevreci hammadde temininin daha zor olması, kalite standardının sağlanamaması ve 
tedarikçi tabanının daralmasıdır.

Literatürde yapılan çalışmalara göre, çevreci kriterlerin satın alma sürecinde sağladığı avantajlar ise şunlardır; 
marka değerinin artması, firma üzerindeki piyasa baskısının azalması, daha az kaynak kullanımı, yasal zorun-
luluklara uyum, rekabet avantajı sağlayabilmesi, çalışan sağlığının ve motivasyonunun artması, ürünün pazar 
değerinin artması ve endüstriyel alıcıların taleplerinin karşılanması.    

Elde edilen bu risk ve fırsat kriterleri, hem ulusal hem de uluslararası literatürden derlenmiştir. İleriki çalış-
malarda, bu kriterlerden hangilerinin ülkemizdeki işletmelerin satın alma süreçlerinde daha belirleyici olduğu 
araştırılmalıdır.
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ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMİN  ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNDEKİ AKADEMİK 
BAŞARISINA ETKİSİ (İSTANBUL İLİ-SANCAKTEPE  ÖRNEĞİ)

Adem ASMAZ1, M. Cüneyt BİRKÖK2

1-2Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya / Türkiye

Öz: Günümüzde toplumlar eğitimden, bireylerin problem çözebilme, yaratıcı düşünebilme,özgüveni yüksek 
ve iletişim becerisi güçlü olma gibi becerilere sahip bireyler yetiştirmesini beklemektedir.Bu ihtiyaç zaman 
içerisinde geleneksel(öğretmen merkezli)eğitim anlayışından modern (öğrenci merkezli) eğitim anlayışına 
doğru bir geçişi beraberinde getirmiştir. (Özsoy, 2002: 87-91).. Modern (öğrenci merkezli) eğitim bilgiye 
ulaşabilen,ulaştığı bilgiyi sorgulayan ve yeniden bilgi üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Öğrenci 
merkezli eğitime göre bireyin sahip olduğu bilgi onun hayatını kolaylaştırmalı ve ona fayda sağlamalıdır.Öğ-
renci merkezli eğitim anlayışı okulda öğrencinin bireysel özelliklerinin farkına varabilme,iş birliği içerisinde 
çalışabilme,akademik bilgileri hayatta kullanabilme gibi becerilere sahip olması gerektiğini savunmaktadır. 
Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul/Sancaktepe ilçesi   Şehit Öğretmen Nurgül Kale İmam 
Hatip Ortaokulunda öğrenim gören 38 Deney grubu,42 kontrol grubu olmak üzere  toplamda (80 öğrenci) 6.sı-
nıf öğrencisiyle çalışma yapılmıştır. Araştırmada, iki faktörlü desen olarak tanımlanan ön test-son test kontrol 
gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine 6 hafta boyunca araştırmacılar 
tarafından öğretim gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı deney grubunda öğrenci merkezli eğitim  kontrol grubunda 
ise öğretmen merkezli  öğrenme yöntemlerini kullanmıştır. Ölçme aracı olarak araştırmacı   tarafından geliş-
tirilen çoktan seçmeli (dört seçenekli) toplamda 20 sorudan oluşan başarı testi  uygulanmıştır. Bunun yanında 
uzman görüşlerinden faydalanılarak oluşturulan görüşme formu oluşturularak 6 deney ve  6 kontrol grubundan 
olmak üzere toplamda 12 öğrenciyle   odak grup görüşmesi yapılmıştır.Çalışma sonunda öğrenci merkezli eği-
timin, öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarılarını arttırmasında olumlu yönde bir fark oluşturduğu 
görülmüştür.

 Anahtar Kelimeler: Başarı, Akademik Başarı, Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğretmen Merkezli Eğitim

GİRİŞ ve KURAMSAL  ÇERÇEVE

21. yüzyılda birey ve bireye verilen değer oldukça önem kazanmıştır.Bireye verilen bu değer bireyin 
kültürel,sosyal,ekonomik vb. alanlarda gelişmesini sağlayan eğitime de verilen değeri arttırmıştır.Okullaşma 
oranlarının artması,eğitim sürelerinin uzaması gibi birçok gelişme  eğitime verilen değerin arttığını göster-
mektedir.Okullaşmanın artması  yada eğitim sürelerinin uzaması bireylerin daha iyi gelişmelerini sağlamak 
için düşünülse de  eğitim ortamında öğrencinin pasif alıcı bir konumda olması,bilgiyi sadece öğrenmek ve 
ezberlemekten ibaret görülmesi,önceliğin konular ve eğitim müfredatının olması öğrencilerin kendilerinin ta-
nıyamamalarına ve başarısız olmalarına sebep olmaktadır.Eğitimin merkezine öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının 
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konulması,motivasyonlarının artırılması,kendi yeteneklerinin farkına varması gibi etkenler öğrencilerin sosyal 
hayatta ve okulda başarılı olmalarını sağlayacaktır.

BAŞARI ve AKADEMİK BAŞARI

Başarı ve akademik başarı kelimeleri her ne kadar birbirlerinin yerine kullanılsa da aslında birbirlerinden 
farklı kavramlardır. Başarı genel olarak hayatta insanların yaptıkları iş ve işlemler neticesinde olumlu sonuç 
almalarıdır.Akademik başarı ise içerisinde okul,öğrenci ve öğretmenle sınırlandırılmış bir kavramdır.Okul-
da öğrencinin hedefler doğrultusunda yapmış olduğu olumlu gelişmeler akademik başarı olarak kabul edilir 
(Genç, Karaçam, Aydın, 2015: 55). 

Akademik başarı okul ortamında öğrencinin derslerde gösterdiği  gözle görülebilen yada görülemeyen per-
formansıdır. Öğrencinin okul ortamında veya sosyal çevresinde  akademik başarısını etkileyen birçok faktör 
vardır.Öğrencinin merakı,öğretmenin tutum ve davranışları,okulun fiziki imkanları,ailevi durumları,arkadaş 
ilişkileri gibi birçok şey öğrencinin akademik başarısını etkileyen faktörlerdir.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ve ÖĞRETMEN  MERKEZLİ EĞİTİM

Dünyada geçmişten günümüze benimsenmiş birçok eğitim felsefesi bulunmaktadır. Ancak bunlar temelde 
geleneksel yaklaşım(öğretmen merkezli) ve modern (öğrenci merkezli) yaklaşım olarak iki grupta ele alına-
bilir. Geleneksel eğitim öğretmenin aktif,öğrencinin ise pasif durumda olduğu bir eğitim metodudur.Eğitim 
programları bireysel ihtiyaçlar yerine toplumsal değerler çevresinde şekillenir.Ve öğrenci kendisi için önceden 
belirlenmiş  bu hedefler doğrultusunda öğretmen tarafından verilen bilgiyi ezberler ve öğrenilen bilgilerin 
doğruluğu yada yanlışlığı tartışılmaz.Çünkü geleneksel eğitim anlayışında verilen bilgiler evrensel nitelikte 
değişmez doğrulardır.Öğrenci davranışlarının değiştirilmesi ceza ve ödül yöntemine göre yapılır.Öğrencilerin 
bireysel farklılıkları eğitim ortamında göz ardı edilir.Eğitim ve öğretim okul hayatıyla sınırlıdır.       

Modern (öğrenci merkezli) eğitim anlayışına bakıldığında eğitimin merkezinde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları 
vardır. Öğretmen eğitim ortamında rehber konumdadır. Öğrenci için en önemli bilgi onun hayatta kullanabi-
leceği bilgidir. Her öğrencinin kişilik özellikleri ve öğrenme metotları birbirinden farklıdır. Modern eğitimde 
öğrenciye bilgiyi yüklemek yerine öğrencinin bilgiye kendisinin ulaşmasını sağlamak amaçlanır. Öğrenci ha-
zır bilgiyi almak yerine kendi yöntemleriyle problemleri çözerek bilgiye ulaşır ve onu özümser. Eğitim birey 
için hayat boyu devam eder. Gelişen ve değişen dünyada bireyin hayatta verimli olabilmesi ancak değişim ve 
gelişime ayak uydurabilmesi ile mümkündür. Bundan dolayı (öğrenci merkezli) eğitim bireyin bilgiyi ken-
dinin üretmesini problemlere farklı çözümler bulması gerektiğini savunmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim 
anlayışına göre birey için fayda sağlamayan bilginin bir önemi yoktur. Bir problemi çözerken hangi yöntem ve 
teknikleri kullanıldığından ziyade sonucu yani sağlayacağı fayda önemlidir.

Bu iki eğitim yaklaşımı genel olarak değerlendirildiğinde birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaktadır. Gele-
neksel eğitimin bireyi  sınıf ortamında pasif konumda bırakması ve bireyin kendi kabiliyetlerini tanımasına 
fırsat vermemesi birey açısından son derece olumsuz bir durumdur. Disiplin ve cezanın olması ise bireyin 
öz kontrol becerisine sahip olamamasına sebep olmaktadır. Bunlara karşın geleneksel yaklaşımın sınıfların 
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kalabalık olduğu eğitim ortamlarında bilginin tam olarak aktarılması, zamanın ekonomik olarak kullanılması, 
öğretmenin iş yükünün azalması gibi olumlu yönleri de  vardır. Modern (öğrenci merkezli) eğitim anlayışında 
ise  bireyin ilgi ve isteklerinin ön planda tutulması, sınıfta demokratik bir ortamın oluşturulması, bireyin kendi 
kabiliyetlerinin farkına varması, öğrencinin kendini değerli hissetmesi ve sorunlara kimseye ihtiyaç duymadan 
ulaşabileceği becerisine sahip olması gibi özellikler bu eğitim anlayışının olumlu yanlarıdır. Öğrenci merkezli 
eğitim anlayışına göre her birey özeldir ve kendine has bir öğrenme tarzı vardır.

AMAÇ

Okullarda yapılan eğitim faaliyetlerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve sosyal yaşamlarına etkileri ol-
dukça fazladır. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanması gereken eğitim müf-
redatlarındaki hedeflerin  öğrenciler tarafından   kazanabilmesi ve gerçek hayatta uygulayabilmesi eğitimin 
ortamında bireyin aktif olmasını gerektirir. Geçmişten günümüze birçok eğitim felsefesinin   eğitim ortamla-
rındaki etkisinden söz edilebilir. Genel olarak  bu eğitim yaklaşımlarını öğretmen merkezli eğitim ve öğrenci 
merkezli eğitimi  anlayışları olarak  iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bu çalışmada her iki eğitim 
yaklaşımının öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarılarına etkileri ve sonuçları ortaya konulmuştur.

KAPSAM

Bu araştırma,

1- Sadece ortaokul 6.sınıf  sınıf seviyesindeki öğrenciler ile

2- İstanbul  İli Sancaktepe İlçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nurgül Kale İmam Hatip Ortaokulunda   basit 
seçkisiz yöntemle seçilen  38 erkek ve 42 kız  öğrenci ile sınırlandırılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmada öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli eğitim anlayışının  6.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersin-
deki akademik başarına etkisini ölçmek amaçlandığından iki değişkenli desen olarak tanımlanan ön test-son 
test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Zamana göre değişmezlik ölçütü olarak da ifade edilen ön 
test-son test yöntemi,ölçme aracının  güvenirliğinin belirlenmesinde en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemle 
bir ölçme aracının  güvenirliğini hesaplamak için ölçme aracı aynı gruba belirli bir zaman aralığıyla iki kez 
uygulanır. Daha sonra bireylerin birinci uygulamadan aldıkları puan ile ikinci uygulamadan aldıkları puanlar 
arasındaki ilişki yani korelasyon katsayısı bulunur. Elde edilen bu korelasyon katsayısı testin güvenilirlik kat-
sayısıdır. Bu güvenirlik katsayısı kararlılık  katsayısı adını  da alır. Kararlık katsayısı, ölçme aracının bireyde 
kalıcı özellikleri ne ölçüde ölçtüğünü belirler. Bir başka deyişle aynı testin belirli bir zaman aralığında aynı 
gruba uygulanmasıyla bulunan güvenirlik katsayısı testin ölçmeden ölçmeye aynı özelliği ne derece kararlı 
ölçtüğünü gösterir. (Kurt, 2013, s. 120)Deney ve kontrol grubu öğrencilerine 6 haftalık sürede öğretim ger-
çekleştirilmiştir. Deney grubunda öğrenci merkezli eğitim; kontrol grubunda ise öğretmen merkezli eğitim 
yapılmıştır.
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BULGULAR

 Öğrenci merkezli eğitim metodunun  öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarısına olan etkiyi ölçmek 
için  deney ve kontrol gruplarında çoktan seçmeli (dört seçenekli) toplamda 20 sorudan oluşan başarı testi  
uygulanmıştır.

Öğrencilere uygulanan akademik başarı testinin güvenirlik sonuçları Excel programında KR-20  formülü kul-
lanılarak elde edilmiştir. Başarı testinin güvenirliği 0,70(KR-20) olarak hesaplanmıştır. Ölçme aracı öğren-
cilere bir kez uygulanıyorsa ve test maddesine verilen cevaplar 1 (doğru), 0 (yanlış) şeklinde  puanlanıyor ise  
Kuder-Richardson (KR-20)formülü kullanılarak hesaplanır. Ölçme aracının test maddelerinin ölçeceği özel-
liklerin birbirine benzer nitelikte olması bu güvenirlik hesabının daha objektif olmasını sağlayacaktır (Ceylan, 
2015: 36). 

Araştırmada “Kontrol ve deney grubunda yer alan öğrencilerin ön test puan ortalamaları arasında fark var mı-
dır?” sorusuna cevap aranmıştır ve her iki gruba da öntest çalışması yapılmıştır. Grupların ön test sonuçlarına  
bakıldığında deney grubunun başarı puanı ortalamasının ( =56,60), kontrol grubunun başarı puan ortalama-
sının ( =54,78) olduğu görülmüştür. Deney ve kontrol grubunun ön test puanlarının normal dağılım gösterip 
göstermediğine Kolmogorov- Smirnov Testi ile bakılmış ve analiz sonuçlarının normal dağılım gösterdiği 
ortaya çıkmıştır. Deney grubundaki öğrencilerin başarı puanı ortalamasının kontrol grubundaki öğrencilerden  
1,82 puan fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuç uygulama öncesinde her  iki grubun birbirine yakın  başarı 
puanlarına sahip  olduğunu, deney ve kontrol gurubu ön test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılığın 
olmadığını  göstermektedir. 

( = ,825; p > ,05).

6 hafta süresince kontrol grubuna  öğretmen merkezli deney grubuna ise öğrenci merkezli eğitim metoduyla 
işlenen Türkçe dersleri sonunda her iki gruba da son test çalışması yapılmıştır. Son test değerlerine bakıldığın-
da deney grubu başarı puanı ortalaması ( =78,40), kontrol gurubu başarı puan ortalaması ( =62,82) olarak 
bulunmuştur. Deney ve kontrol grubunun son test puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğine Mann-
Whitney U Testi ile bakılmış ve analiz sonuçlarının normal dağılım göstermediği ortaya çıkmıştır.

Öğrenci merkezli eğitimin uygulandığı sınıflarda öğrencilerin yapılan Türkçe  başarı testinden aldıkları sınav 
puanlarının öğretmen merkezli eğitimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin Türkçe  başarı testinden 
aldıkları puanlardan daha yüksek sınav puanları aldıkları ve öğrenci merkezli eğitimin öğrencilerin Türkçe 
dersindeki akademik başarılarını arttırmasında olumlu yönde bir fark oluşturduğu görülmüştür ( =7,453; p 
< ,05). Çalışmanın verileri SPSS 2.0 paket programı ile elde edilmiştir.

Kontrol ve deney grubunda yer alan öğrencilerin öğretmen merkezli eğitim ve öğrenci merkezli eğitime yö-
nelik görüşlerini  almak amacıyla  uzman görüşü alınarak oluşturulmuş açık uçlu 8  sorudan oluşan görüşme 
formu odak grup görüşmesi yöntemiyle 6 deney grubu 6 kontrol grubu öğrencisine uygulanmıştır.
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Öğrenci merkezli eğitimin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin  yapılan görüşmelerde Türkçe dersinde 
konuları tartışarak ve birbirlerine sorular sorarak işlemelerinin daha etkili ve keyifli bir öğrenmeyi sağladığını 
bunun yanında kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini ve derse aktif katıldıklarında motivasyonlarının ve 
özgüvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler Türkçe dersinde öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kul-
lanabildiklerini ve kendilerine fayda sağladığını dile getirmişlerdir. Bazı öğrencilerin ise öğretmenin herkese 
söz hakkı tanımasından dolayı kendilerine yeteri kadar söz hakkının doğmadığını dile getirmişlerdir.

Öğretmen merkezli eğitimin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerle yapılan odak grup görüşmesinde 
ise öğrencilerin derste öğretmenin tek taraflı olarak ders anlatmasının ve kendilerine yeteri kadar söz hakkı 
verilmemesinin konuları yeteri düzeyde anlayamamalarına sebep olduğunu ve genelde Türkçe dersinde ko-
nuların ezberlenerek işlenmesinden sıkıldıklarını, kendilerini yeteri kadar ifade edemediklerini buna karşın  
öğretmenin farklı etkinlikler ve çalışmalar yaparak dersi daha eğlenceli ve verimli hale getirebileceğini ifade 
etmişlerdir.

SONUÇ

Bu çalışma Türkçe dersinde  öğrenci merkezli eğitimin uygulandığı sınıflarda öğrencilerin eğitimin merkezin-
de; öğretmenin ise rehber konumda olduğu farklı etkinlik ve çalışmalarla öğrencilerin iş birlikli olarak  çalışa-
bileceği bir öğrenme-öğretme ortamında öğrencilerin birbirlerine sorular sorarak konuları tartışmaları bilgiyi 
özümsemeyerek daha verimli bir öğrenme gerçekleştiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Öğrencilerin bilgiye 
doğrudan kendilerinin ulaşmaya çalışması bilgiyi yeni problem durumlarında  kullanabildiği ve  edindiği bil-
gilerin günlük hayatta kendilerine fayda sağladığı görülmektedir.

Yapılan çalışmalar öğrenci merkezli eğitimin  öğrencilere yaparak-yaşayarak öğretmeyi esas alan bir yapısının 
olmasından dolayı öğrencilerin derse  daha istekli ve aktif katıldıklarını problemlere eleştirel ve sorgulayıcı 
yaklaşabilme  becerisini kazandırdığı  sonucunu ortaya koymaktadır. Öğretmen merkezli eğitimin ise öğretme-
nin tek taraflı olarak dersi işlemesinin öğrenmede  etkinlik ve çalışmaların yerine  ezber yöntemini seçmesinin   
öğrencilerin derse olan ilgisini ve motivasyonunu azalttığı sonucunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak derslerde öğretmenlerin  öğrencileri merkeze alarak, onların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda 
farklı etkinlik ve çalışmalarla öğrencilerin derse karşı olan ilgi ve motivasyonlarının üst düzeyde tutulması 
gerekir. Öğretmen bu süreçte öğrencilere yol gösterici olmalı ve onlara gerekli yerlerde dönütler vermelidir.
Öğrenilen bilgiler gerçek yaşamla ilişkilendirilmeli ve öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu 
düşüncesinden yola çıkılarak öğrencilere öğrenmeyi öğretmek gerekmektedir.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN  MESLEKİ TERCİHLERİNİN ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE 
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Seyhan KARAHAN1, M. Cüneyt BİRKÖK2

1-2Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya / Türkiye

Öz: Araştırma lise son sınıf öğrencilerinin mesleki tercihleri ve bu tercihlerinin çevresel  faktörlerle ilişkisini 
incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin mesleki tercihlerinin cinsiyet, okul türü, anne-baba 
eğitim düzeyi ve meslekleri, ailenin sosyo-ekonomik durumu, kardeş sayısı ve kardeşlerinin üniversite eğiti-
mi durumuna göre değişkenliği incelenmiştir. Bu kapsamda Kocaeli ili Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova 
ilçelerinde Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesinde öğrenim 
görmekte olan 525 lise son sınıf öğrencisine anket tekniği kullanılarak araştırma yapılmıştır. Anket sorularına 
verilen cevaplar SPSS 25.0 istatistik programına girilerek t testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), scheffe, 
tukey, koralasyon, yüzde ve frekans değerlerine göre sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 
öğrencilerin mesleki tercihleriyle cinsiyet, lise türü, baba mesleği, annenin eğitim düzeyi arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin tercih ettikleri mesleklerin frekans değerlerine bakıldığında 
en çok tercih edilen mesleki alan sırasıyla sağlık, mühendislik-mimarlık ve eğitim alanları olmuştur. Mes-
leki tercihlerini etkileyen ilk üç etken ilgi ve yetenekler, mesleğin prestij ve saygınlığının yüksek olması ve 
mesleğin kazancı olarak sıralanmıştır. Mesleki beklentilerinin yeteneklerini kullanacakları bir meslek olması, 
ekonomik gelir ve iş bulma olanağının fazla olması yönünde olduğu tespit edilmiştir. Meslek seçiminde aile-
nin tutumlarının daha çok öğrencinin ilgi ve yetenekleri ile iş imkânı olan meslekler olması yönünde olduğu 
gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek, Meslek Seçimi, Mesleki Rehberlik, Mesleki Beklenti

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle çeşitli meslekler ortaya çıkmış ve bu mesleklerde uzman-
laşma ve kendini geliştirme önem kazanmıştır. Meslek tercihi yapacak bireylerin seçenekleri çoğalmıştır ve 
bu durum kendilerine en uygun mesleği seçebilmeleri için yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını gerekli 
kılmıştır (Kuzgun,2002:10). Bireylerin sağlıklı bir meslek seçimi yapabilmesi için mesleklerin gerektirdiği 
nitelikleri tanıması, kendi kişisel özelliklerinin farkında olması, meslekteki gelişmeleri takip etmesi ve kendine 
en uygun mesleği seçmesi gerekir. 

Lise yıllarında bireyler çevresini daha iyi gözlemleyerek kendisine en uygun mesleği seçmeye çalışır. Bunu 
yaparken de kendi ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak mesleki beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya ve en 
doğru seçimi yapmaya çalışır. Ancak bu dönemde mesleki olgunluk kavramı çok önemlidir. Mesleki olgunluk-
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la birey kendi yaş düzeyine uygun olarak mesleki tercihleriyle alakalı tutum ve davranışları edinir, kendi ilgi 
ve yeteneklerine en uygun olan mesleği tercih eder ve böylece mesleki gelişim görevini de başarılı bir biçimde 
tamamlamış olur (Gülbahçe, 2007: 9). Mesleki olgunluk meslek seçiminde olduğu gibi birçok faktörden etki-
lenebilir. Bu faktörlerin en önemlileri kişilik özellikleri, çevre, ailenin gelir düzeyi ve sosyo-ekonomik duru-
mudur (Yeşilyaprak, 2000: 231). Mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi de son yıllarda meslek seçimi üzerinde 
oldukça etkilidir ve eğitimle özdeş bir süreç olup topluma uyum sağlama amacıyla yaşamla ilgili becerileri 
kazandırma sürecidir (Kuzgun, 2002: 17). Bu nedenle lise yıllarında yapılan mesleki rehberlik çalışmalarının 
meslek seçimi sürecine olumlu katkıları olacaktır. 

Meslek seçimi sadece para kazanmak veya geçinmek için yapılan bir tercih değildir. Karşılıklı iyi ilişkiler 
içerisinde olma, saygınlık, statü, mesleğin prestiji de mesleki tercihlerde  önemli bir etki alanıdır. Bu nedenle 
meslek seçimi bireyi hayata hazırlayan en önemli karardır.   Çünkü doğru meslek seçimi demek doğru bir hayat 
seçimi demektir (Sarıkaya ve Khorshid, 2009: 394). Meslek seçimi aynı zamanda bireylerin yeteneklerini or-
taya koyabildiği, hayatı anlayabildiği, değerlerini güçlendiren, bireye farklı duygusal gelişimler yaşatan kısaca 
kendini gerçekleştirebildiği en iyi yoldur  (Can vd., 2010:2; Akt. Köksal, 2016: 40-41). Bireylerin kendi ilgi ve 
yeteneklerinin farkında olması, meslekleri iyi analiz etmesi ve tercih ettiği mesleğin gerekçelerini iyi bilmesi 
gerekir.

Meslek Seçiminin Önemi ve Mesleki Gelişim Süreci

Meslek seçimi insanın hayatında aldığı en önemli kararlardan biridir. Daha önemlisi de bireyin kendine uygun 
doğru mesleği seçebilmesidir. Mesleki tercihlerimizi etkileyen birçok unsur vardır ancak bunların en önemli-
leri kişisel özelliklerimiz, yeteneklerimiz, ilgi ve potansiyellerimizdir. Meslekleri seçerken bu gibi faktörleri 
göz ardı etmeden sağlıklı bir seçim yapmamız gerekir. Çünkü işimizde ne kadar verimli ve başarılı olursak 
hayattan da o derece zevk alır ve mutlu oluruz. Bu nedenle seçeceğimiz meslekleri niteliklerimizi göz önünde 
bulundurarak seçmemiz gerekir (Çurğatay,2010: 12-15). Kişinin kendine uygun olan mesleği seçmesi için 
öncelikle kendi bilgi birikimi ve kabiliyetinin farkında olması gerekir. Sağlıklı bir benlik algısı ve kendini ger-
çekleştirmeye yardımcı olacak unsurlar bireyin kendi yetenek ve potansiyellerine uygun bir meslek tercihidir. 

Doğru meslek seçimi sadece bir işle uğraşmayı değil aynı zamanda başarımızı, motivasyonumuzu, hayata 
bakış açımızı, tercihlerimizi, sahip olduğumuz olanaklarımızı pozitif yönde etkileyen bir tercihtir. Bu nedenle 
hayatımızı şekillendirecek, bize olumlu katkılar sağlayacak ve ilgi ve yeteneklerimizi  pozitif yönde destekle-
yecek bir meslek seçimi belirleyici unsurdur (Aydın, 2014: 140). Meslek seçiminde içsel faktörlerin yanı sıra 
dışsal kaynaklar da etkilidir. Kişinin kendi bireysel ihtiyaçlarının yanı sıra istihdam olanaklarının çeşitliliği, 
çalışma koşullarındaki değişiklikler, çeşitli meslek alanlarının ortaya çıkması gibi faktörler de karar verme 
sürecinde etkindir (Can, 2005: 84). Bu gibi unsurların farkında olmak ve bu doğrultuda bir mesleğe yönelmek 
daha doğru bir meslek tercihi yapmamıza yardımcı olur.  

Mesleki gelişim çocukluktan yetişkinliğe, bir meslek sahibi oluncaya kadar geçen süreci ifade eder. Bu süreçte 
belli aşamaları fark etmek ve bu doğrultuda bir eğitim alarak işe yerleşmek önemlidir. Bu sürecin aşamaları 
şu şekildedir:
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1. Bireyin çevresindeki kişilerin farklı mesleklere sahip olduğunu fark etmesi,

2. Meslekleri incelemesi, araştırması ve keşfetmesi,

3. Hem kendini hem meslekleri tanıyan bireyin bir mesleğe karar vermesi,

4.Seçtiği meslek için hazırlanıp, gerekli bilgi ve becerileri kazanması

5.Seçtiği ve hazırlık yaptığı mesleğinde bir işe yerleşmesidir. 

Mesleki gelişim sürecine etki eden faktörler; aile ve etkileşim halinde olduğumuz çevre, okul öncesinden baş-
layarak alınan eğitim ve okul yaşantısı, kişilik özellikleri ve benlik algısı, ilgi ve yeteneklerimiz, ihtiyaçlarımız 
ve meslekten beklentilerimiz, değerleriniz, istihdam olanaklarımız, iş imkanlarımız ve ekonomik etkilerdir 
(Kepçeoğlu,2004:65). Bu etmenler bizi kendimize uygun bir mesleki tercihe yönlendirecektir. 

Mesleki Gelişim Kuramları

Özellik-faktör kuramına göre mesleki rehberliğin alt yapısı oluşmadan önce meslek elemanları yetiştirmek 
amacıyla başlatılan bir mesleki rehberlik uygulamasıdır (Kuzgun, 2002: 17). Kişinin kendine ait niteliklere 
uygun bir meslek seçmesi gerekir çünkü yaptığı işte başarılı olabilmesi için bu gereklidir.

Holland’ın tipoloji kuramına göre bireyin kişilik özellikleriyle meslek seçimleri arasında pozitif bir ilişki var-
dır. Holland altı tip kişilikten bahseder ve insanlar benzerliklerine göre bu altı tipten birine yerleştirilir. Bu altı 
çeşit kişilik tipine karşılık altı çeşit mesleki alan vardır (Yeşilyaprak,2000:201). Birey sahip olduğu yetenek, 
ilgi, tutum ve kişilik özelliklerine göre kendine uygun olan çevreyi arar ve bu durum  kişilik özellikleriyle 
çevrenin etkileşimini belirler. 

Psikanalitik kurama göre meslekleri belirlemede daha çok psikolojik yaklaşımlara, bilinç veya bilinçdışı ge-
reksinimlere ağırlık verilmiştir. Birey meslek seçimi yaparken bilinç dışı gereksinimlerini karşılamaya yönelik 
bir tercih yapar. Bu kurama göre anne babayla özdeşim meslek seçiminde önem arz etmektedir (Kuzgun, 
2002:108-109). Bu kurama göre meslek seçiminde mesleki rehberliğe gerek yoktur,  çünkü kişiyi bilinçdışı 
unsular meslek seçimine yönlendirir. 

Roe’nun gereksinim kuramına göre bireyin yaşantıları, ilgi, yetenek ve tutumları arasındaki ilişkiyi ve bu iliş-
kinin meslek seçimi kararına etkisini inceler. Roe’ya göre özel yeteneklerin oluşması psişik enerjinin yöneldiği 
yerde ilgi, tutum ve yeteneklerin de gelişmesiyle olur (Aydın, 2014: 142). Bireyin hayatındaki doyum veya 
hayal kırıklıkları belli bir alana yönelmesini sağlar. Bir alanda çalışma isteği kişinin bilinç dışı ihtiyaçlarına 
bağlıdır. 

Ginzberg ve arkadaşlarına göre meslek seçimi bir anda gerçekleşmeyen, çocukluktan ergenliğe, ergenlikten 
yetişkinliğe uzanan bir süreci kapsar. Ekonomist, psikiyatrist, sosyolog ve psikolog olan Ginzberg, Ginsburg, 
Axelrad ve Herma bireylerin meslek seçimlerini nasıl yaptıkları konusunda bir mesleki gelişim kuramı ileri 
sürmüşleridir. Bu kuramın üç etkeni vardır: Meslek seçimi bir süreçtir, bu süreç geri dönülemezdir ve sürekli 
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bir uzlaşmayı gerektirir. Ginzberg meslek seçiminde fantezi, geçici seçim ve gerçekçi olmak üzere üç dönem-
den bahseder. Bu dönemlerdeki yaş sınırları kesin sınırlar değildir bireyin gelişimine bağlı oalrak değişebilir 
(Yeşilyaprak, 2000: 196-198). Ginzberg’e göre meslek seçimi bireyin hedefleri ve iş hayatındaki gerçekler 
arasında en iyi derecede uyum sağlamak amacıyla hayatı boyunca devam eden bir karar verme sürecini kapsar. 

Super’in benlik kuramına göre mesleki gelişim süreci ile kişilik gelişimi arasında ilişki vardır, mesleki gelişim 
kişilik ve çevre değişkenlerinden etkilenmektedir. Bu kurama göre birey ilgi, yetenek, kişilik özellikleri, değer-
lerine uygun olan mesleği tercih eder. Birey kişisel özelliklerine uygun mesleği seçerken benlik (öz) kavramını 
ortaya koyarak tercihini yapar. Öz kavramının temek bileşenleri; araştırma, kişisel farklılaşma, özdeşleşme, 
rol oynama, gerçeği test etme, öz kavramının mesleki rollere aktarılması ve öz kavramının işletilmesidir. Araş-
tırmada birey bir mesleki alanı denerken kişisel farklılaşmada kendini diğerleriyle kıyaslayarak benzerlik ve 
farklılıkları görür. Özdeşleşmede iletişim halinde bulunduğu kişilerle özdeşleşirken rol oynamada yakın ilişki 
kurdukları bireyleri taklit ederler. Gerçeği test etmede mesleklere uygun bilgi ve becerilere yönelik hazırlıklar 
ve mesleki rollerine yönelirler (Kepçeoğlu, 2004: 64). Öz kavramanın mesleki rollere aktarılmasında kişisel 
farkındalık kazanılarak çalışma hayatına girilir ve öz kavramının işletilmesinde işle ilgili sorumluluklar üstle-
nilir,  meslekle ilgili prestij ve saygınlığın fark edilmesi sağlanır.

Zihinsel yetenekler, özel yetenekler, türlü kişilik özellikleri ve benlik tasarımı, akademik başarı, ilgi, cinsiyet, 
çevresel etmenler, özellikle ailenin sosyal ve ekonomik düzeyi, anne baba mesleği, ailenin değer yargıları, 
vb. bireyin hem meslek seçimini hem de mesleki gelişim düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir (Kepçeoğlu, 
2004: 65). Birey mesleğin gerektirdiği niteliklerin bir kısmını kişisel özelliklerle, bir kısmını eğitimi ve ente-
lektüel becerilerle geliştirir. Kariyer gelişimi ve meslek seçiminde toplumsal özellikler de önemli rol oynar.    

AMAÇ

Mesleki tercihler içinde bulunduğumuz dönem, kişisel gelişim ve toplumsal faktörler gibi birçok unsurdan 
etkilenebilir. Birey geleceğine yön verirken iyi bir mesleki seçim yapmalı ve bu seçimi yaparken tercih ettiği 
mesleğin özelliklerini iyice araştırmalı ve kendine uygun olup olmadığına karar vermelidir. Bu araştırmayla 
Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi son sınıfta okuyan öğ-
rencilerin meslek tercihlerini belirlemek ve bu tercihlerini etkileyen çevresel faktörlerle ilişkisini incelemek 
amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarıyla; öğrencilerin mesleki tercihlerinin çevresel faktörlerle ilişkisinin 
açıklanması, ailelere, öğretmenlere, okul yönetimine ve diğer kişilere konuyla ilgili bilgi verilmesi amaçlan-
mıştır. 

KAPSAM

Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılı Kocaeli ili Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerin-
de Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesinde devlet okullarında 
öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda 525 lise son sınıf öğrencisinin 
mesleki tercihleri ve bu tercihlerinin çevresel faktörlerle ilişkisine yönelik vermiş oldukları cevaplar analiz 
edilmiştir. 
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YÖNTEM

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Literatür taraması sonucu oluşturulan an-
ketin güvenirliğini kontrol etmek amacıyla 30 lise öğrencisine ön çalışma anketi uygulanmıştır. Anket kişisel 
bilgiler ve mesleki tercihlerle ilgili sorular olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Verilerin analizleri kap-
samında anketlere verilen cevaplar SPSS 25.0 istatistik programına girilerek t testi, tek yönlü varyans analizi 
(Anova), scheffe, tukey, koralasyon, yüzde ve frekans sonuçlarına göre incelenmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde SPSS sonuçlarına göre elde edilen bulgulara yer almaktadır. Tablo 1’de cinsiyet ve lise 
türüne göre ankete katılan öğrencilerin frekans değerleri verilmiştir. 

Tablo 1. Cinsiyet ve Lise Türüne Göre Frekans Değerleri

Lise Türü Toplam

Anadolu L. Fen L. Mesleki ve Teknik 
L.

İmam Hatip 
L.

Cinsiyet Kız 115 46 74 43 278

Erkek 74 43 83 47 247

Toplam 189 89 157 90 525

Lise son sınıfta öğrenim görmekte olan 278 kız, 247 erkek toplamda 525 öğrenci ankete katılmıştır. Soru 1’de 
“tercih etmeyi düşündüğünüz mesleki alan sorusuna” verdikleri cevapların analizinde t testine göre p değeri 
0,01<0,05 olduğundan öğrencilerin mesleki tercihleriyle cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. 
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Tablo 2. Lise Türüne Göre Mesleki Tercih Analizi (Tukey) Sonuçları

Lise Türü(I) Lise Türü(II) Ort.Fark Sh. p.

Anadolu Lisesi Fen Lisesi 1,241 ,557 ,118

Mesleki ve Tek.L. -1,637* ,468 ,003

İmam Hatip L. -,535 ,555 ,770

Fen Lisesi Anadolu Lisesi -1,241 ,557 ,118

Mesleki ve Tek.L. -2,878* ,575 ,000

İmam Hatip L. -1,776* ,648 ,032

Mesleki ve Teknik Lise Anadolu Lisesi 1,637* ,468 ,003

Fen Lisesi 2,878* ,575 ,000

İmam Hatip L. 1,102 ,573 ,220

İmam Hatip Lisesi Anadolu Lisesi ,535 ,555 ,770

Fen Lisesi 1,776* ,648 ,032

Mesleki ve Tek.L. -1,102 ,573 ,220

Tablo 2’de lise türlerine göre en çok hangi liseler arasında mesleki alan tercihleriyle ilgili anlamlı fark ol-
duğunu tespit etmek amacıyla Tukey ve Games-Howell sonuçları incelenmiştir. Tukey sonuçlarına göre p 
değeri 0,118 olduğundan Anadolu Lisesi ile Fen Lisesi öğrencilerinin mesleki tercihleri arasında anlamlı bir 
fark gözlemlenmemiştir. P değeri 0,770 olan Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesi mesleki tercihleri arasında 
da anlamlı bir fark yoktur. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fen Lisesi arasındaki ilişki incelendiğinde 
p değeri 0,000<0,05 olduğundan anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ile Anadolu Lisesi arasındaki ilişki incelendiğinde p değeri 0,003<0,05 olduğundan anlamlı bir fark olduğunu 
söyleyebiliriz. İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Lise arasındaki ilişkiye baktığımızda p değeri 0,220 
olduğundan anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir. 

Öğrencilerin mesleki tercihleriyle cinsiyet, lise türü, baba mesleği, annenin eğitim düzeyi arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu tespit edilirken; anne mesleği, babanın eğitim düzeyi, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, kardeş 
sayısı, kardeşlerin üniversite eğitimi alması, kardeş meslekleri ve yaşadıkları sosyal çevre arasında anlamlı bir 
ilişki olmadığı gözlemlenmiştir.

Öğrencilerden mesleki tercihlerini yaparken kendilerini etkileyen ilk üç etkeni yazmaları istenmiş ve sırasıyla 
ilgi ve yeteneklerim, mesleğin prestij ve saygınlığının yüksek olması ve mesleğin kazancı seçeneklerini işaret-
lemişlerdir. Mesleki beklentilerinin ise yeteneklerini kullanabilecekleri bir iş olması, ekonomik gelir ve kolay 
iş bulma yönünde olduğu belirlenmiştir. Meslek seçimiyle ilgili yapılan panel, konferans, kariyer günleri ve 
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mesleki tanıtım toplantısına katılım oranının %45 civarında olduğu tespit edilmiş ve en çok katılımın da Fen 
Lisesi öğrencileri tarafından en az katılımın İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından olduğu sonucuna ulaşıl-
mıştır.  

Öğrencilerin meslek seçimi konusunda görüşme sıklığına baktığımızda 525 öğrencinin 13’ü her zaman, 36’sı 
sık sık, 256’sı ara sıra 220’si hiçbir zaman cevabını vermişleridir. Rehberlik servisinden meslekler hakkında en 
az yardım alan lise türünün mesleki ve teknik lise olduğu saptanmıştır. Bu durum öğrencilerin meslek seçimleri 
konusunda rehberlik servisinden yeterince yardım alamadığını göstermektedir. 

Tablo 3. Meslekleri Tanımaya Etki Eden Faktörlerin Frekans ve Yüzde Değerleri

Meslekleri Tanımaya Etki Eden Faktörler
N %

Aile 110 %21

Arkadaşlar 56 %10,7

Öğretmenler 142 %27

Okuduğum Kitaplar 45 %8,6

Medya 156 %29,7

Mesleği Yapan Kişiler 206 %39,2

Mesleki Tanıtım Seminerleri 72 %13,7

Tablo 3’te öğrencilerin birden fazla yanıt verebildikleri meslekleri tanımada etkili olan faktörler sorusuna 
meslekleri tanımada en fazla mesleği yapan kişilerin etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Sonra sırasıyla medya 
ve öğretmenleri aracıyla meslekleri tanıdıları görülmektedir. Meslek seçimlerinde ailenin tutumu ise en fazla 
öğrencilerin ilgi, yetenekleri ve iş imkanı olan meslekler yönünde olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri lise türünün tercih etmeyi düşündüğü mesleki alana uygun olup olmadığı 
sorusuna öğrencilerin %66’sı evet cevabı verirken lise türünün uygun olmadığını en fazla düşünen öğrencileri 
İmam Hatip Lisesi öğrencileri olmuştur. Ayrıca lise müfredatının mesleki tercihlerine uygunluğu konusunda 
%49,3’ü evet %42,7’si hayır, %8’i fikrim yok seçeneğini işaretlemişlerdir. Lise türüne göre orana baktığı-
mızda müfredatın lise türüne uygun olmadığını söyleyenler %56 oranında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileridir. 

Toplumda en saygın mesleğin hangisi olduğu sorusuna öğrencilerin %28’i doktor, %26’sı öğretmen cevabını 
vermiş %7,6’sı ise her mesleğin saygın olduğunu belirterek hiçbir ayrım yapmadıklarını ifade etmişlerdir. 
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SONUÇ

Araştırmaya katılan öğrencilerin %53’ü kız, %47’si erkek öğrencidir. Sağlık ve eğitim alanındaki meslekleri 
en fazla kız öğrenciler, mühendislik-mimarlık alanındaki meslekleri ise en fazla erkek öğrenciler tercih etmiş-
lerdir. Cinsiyet, lise türü, alan ve annenin eğitim düzeyiyle öğrencinin mesleki tercihleri arasında anlamlı bir 
ilişki gözlemlenirken, anne-baba mesleği, babanın eğitim düzeyi, ailenin geliri, kardeş sayısı, kardeş meslekle-
ri, yaşadıkları sosyal çevre arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öğrencilerin mesleklerini belirledikleri 
zaman kız öğrencilerde 1-2 yıl öncesine kadar olan süre içeresindeyken erkek öğrencilerde genelde liseye baş-
larken veya ortaokuldayken olduğu tespit edilmiştir. Mesleği belirleme yaşının erkek öğrencilerde daha önceki 
yaşlarda olması Bekleviş (2007)’in yaptığı “Öğrencilerin Mesleki İlgi Alanları ve Ailenin Meslek Seçimine 
Etkisi” araştırmada da benzer sonuçlara rastlanmıştır.

Öğrenciler mesleki tercihlerini en çok ilgi ve yetenekleri yönünde yapmışlardır ve ailelerin tutumlarının da bu 
yönde olduğunu görmekteyiz.  İkinci olarak öğrenciler tercih ettikleri mesleğin prestij ve saygınlığına önem 
verirken aileler iş imkanı olan mesleklere çocuklarını yönlendirmektedir. Sağlık alanı tercih eden öğrencilerin 
mesleki beklentileri daha çok kolay iş bulma, statü ve saygınlık; mühendislik alanını tercih eden öğrencilerin 
mesleki beklentileri daha çok yeteneklerini kullanabileceği bir meslek olması, mesleğin ekonomik geliri ve 
ilerleme imkanı sunması; eğitim alanını tercih edenlerin ise çalışma ortamının elverişli olması yönündedir.

Bu araştırmaya göre öğrenciler bir mesleği en çok mesleği yapan kişilerce tanımaktadırlar ve yapılan mesleki 
tanıtım seminerleri mesleki tercihlerini etkilemektedir. Öğrenciler rehberlik servisiyle mesleki tercihleri hak-
kında görüşmekte ve okullarda mesleki tanıtım ve rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Meslek seçimiyle ilgili 
kariyer günleri, bilgilendirme toplantıları yapılarak öğrenciler bilgilendirilmeli ve kendilerine en uygun olan 
mesleği belirlemeleri sağlanmalıdır. Öğrenciler tercih ettikleri meslekler, iş imkanları ve çalışma koşulları hak-
kında detaylı bilgi sahibi olurlarsa meslek seçimi konusunda daha sağlıklı bir karar verebilirler. Öncelikli ola-
rak bireyin kendini tanımasına yardımcı olabilecek çalışmalar ve sonrasında meslekleri tanıtacak faaliyetlerle 
öğrencilerin farkındalık düzeyi artırılmalıdır. Ayrıca öğrencilerin mesleki farkındalıklarının liseye başlamadan 
önce artması sağlanarak seçecekleri mesleklere uygun lise türlerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Ortaöğre-
time başlamadan önce yapılacak bilgilendirme çalışmaları hem öğrencilere hem de ailelere yönelik yapılabilir. 
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA VE GEOGEBRAYA 
YÖNELİK FARKINDALIKLARI

Fatma KABAK1, Ayşe Zeynep AZAK2

1Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya / Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü, Sakarya / Türkiye

Öz: Teknolojideki hızlı gelişmeler eğitimi etkilemekte ve eğitimden etkilenmektedir. Bilgi çağını yaşadığı-
mız günümüzde gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin eğitim teknolojilerine yönelik farkındalıkları büyük 
önem taşımaktadır. Matematik eğitimi gibi teknolojik kaynakların kullanımının uygun ve gerekli olduğu bir 
alanda öğretmen farkındalıkları ise ayrıca incelenmesi gereken bir konudur. Bu çalışmada akıllı tahta ve Ge-
ogebranın matematik eğitiminde kullanımına yönelik öğretmen farkındalıklarını belirlemek amaçlanmıştır. 
Akıllı tahta, FATİH projesi kapsamında okullara sağlanan teknolojiler içerisinde öğretmenler tarafından en 
sık kullanılan ve matematik eğitiminde birçok avantaj sağlaması nedeniyle; GeoGebra ise ücretsiz kullanıcı 
erişimine sahip, matematik disiplinleri arasında köprü görevi gören, Türkçe kullanım özelliği bulunan bir ya-
zılım olması sebebiyle seçilmiştir. Bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. 
Çalışmanın örneklemini; amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilirlik örneklemesine uygun olarak 
İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde görev yapmakta olan 188 ilköğretim matematik öğretmeni oluşturmak-
tadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen likert tipi üç dereceli anket kullanılmıştır. 
Anketin geçerliği uzman görüşü alınarak sağlanmıştır. Veriler, betimsel veri analiziyle frekans-yüzde tablola-
rıyla yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin büyük çoğunluğunun akıllı tahta kullanımını bildiği, 
matematik eğitiminde kullanımının faydalı olduğunu düşündüğü ve kullandıkları görülmüştür. Akıllı tahta 
kullanımını hiç bilmediğini ifade eden öğretmenlerin oranı %1,6, matematik eğitiminde faydalı görmeyen öğ-
retmenlerin oranı %1,1 ve hiçbir şekilde kullanmayan öğretmenlerin oranı %4,3’tür. GeoGebra yazılımını ise 
araştırmaya katılan öğretmenlerin %50 sinin hiç bilmediği, %73,9 unun ise matematik eğitiminde yararlanma-
dığı ve %5,3 ününde faydalı olmadığını düşündüğü ortaya çıkmıştır. Akıllı tahta farkındalığının Geogebraya 
nazaran daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum FATİH projesi çerçevesinde yapılan akıllı tahta kullanımına 
yönelik eğitimlerin etkili olduğunu ve öğretmen farkındalıklarının devlet desteğiyle arttığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Tahta, GeoGebra, Matematik Eğitimi, İlköğretim Matematik Öğretmenleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

1970’lerden sonra hızla gelişen, değişen ve yaygınlaşan teknoloji ‘Bilgi Çağı’ olarak adlandırılan süreci baş-
latmıştır. Bilgi çağı, bilginin üretim için temel kaynak olduğu, bilgi üretimi ve iletiminin yaygınlaştığı, sürekli 
öğrenme ve bilgilenme yoluyla değişme ve gelişmenin kaçınılmaz hale geldiği  yeni toplumsal ve örgütlenme 
dönemini işaret etmektedir. (Öğüt, 2003:5). Bilgiyi hayatın merkezine alan bu çağda, bilgiye erişim gittikçe 
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kolay hale gelmekte, teknoloji olgusunun toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olduğu görülmektedir.  Bu 
durum var olan eğitim anlayışını doğrudan etkilemiş ve öğretim ihtiyaçlarında da ciddi değişimlere neden 
olmuştur.  Günümüz okullarından beklenen bilgiye ulaşma ve onu etkili bir şekilde kullanma becerileriyle 
donatılmış, teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeleridir. (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003). Bu da ancak 
eğitimcilerin kendi çalışma alanlarıyla teknolojiyi birleştirmeleriyle sağlanabilir.   9

Teknolojinin eğitim ortamlarında kullanımı eğitim teknolojisini karşımıza çıkarmaktadır. (Tataroğlu ve Erdu-
ran, 2010) Eğitim teknolojisi, tebeşir ve karatahtadan eğitsel video ve sanal ortam yazılımlarına kadar geniş bir 
yelpazedeki eğitsel materyalleri kapsamaktadır. (Akpınar, 2004:1) Doğduğu andan itibaren teknolojiyle iç içe 
yaşayan ve teknolojik aletleri doğal yaşamın bir parçası sayan günümüz öğrencilerin ilgisini çekebilmek için 
derslerde teknolojiden faydalanmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. (Bilgiç, Duman ve Seferoğlu, 2011) Kaldı 
ki; ülkenin gelişmesi için gereken insan kaynağı, ancak çağdaş bilgiye ulaşıp, yeni teknolojiler üretebildiği 
oranda yeni çağda etkin olabilecektir. Bunda da eğitim teknolojisindeki yeni yaklaşımların uygulanma düzeyi 
ile kullanımındaki başarının rolü büyüktür.(Bölükoğlu, 2002:5)

2010 yılı Kasım ayında tanıtımı yapılan Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının işbirliği içinde yü-
rüttüğü Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi eğitimde teknoloji kullanımının 
gerekliliğinden yola çıkarak başlatılmıştır. Bu proje kapsamında okullara çeşitli teknolojiler sağlanmış ancak 
öğretmenler tarafından en sık kullanılan teknolojinin akıllı tahta olduğu görülmüştür.(Kurt, Kuzu, Dursun, 
Güllüpınar ve Gültekin, 2013) Akıllı tahtanın; web tabanlı bilgi kaynaklarına ulaşım kolaylığı, konu tekrarı, 
görsel sunuların açıklığı, daha önceden kullanılan materyallerin tekrar kullanımı, öğrenme kaynaklarının sınıf 
içerisinde  etkileşimli kullanılması gibi özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir. (Levy, 2002) 1

Eğitim teknolojilerinin eğitimin tüm alanlarında olduğu gibi matematik eğitimine katkısı yadsınamaz bir ger-
çektir. Soyut kavramlar içeren matematik alanının somut işlemler döneminde bulunan ilköğretim öğrencileri 
tarafından anlamlandırılmasında eğitim teknolojileri büyük kolaylık sağlar. Bir eğitim teknolojisi olarak akıllı 
tahtanın matematik eğitimine sağladığı katkılar alanyazında açıkça görülmektedir. Örneğin, Ekici (2008), ma-
tematik derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını olumlu yönde etkile-
diğini ifade etmiştir. Oleksiw (2007) 2, ise akıllı tahtanın matematik becerilerini anlamayı ve dikkati arttıran bir 
motivasyon aracı olarak hizmet ettiğini söylemiştir. Seyitoğlu (2014) akıllı tahta zemininin kareli kağıt olarak 
kullanılabilmesinin matematik ders akışını kolaylaştırabileceğinden bahsetmiştir. Fatih projesinin amaçların-
dan biri olan  her sınıfa akıllı tahta yerleştirilmesi ise matematik öğretmenlerinin derslerinde bu teknolojiden 
faydalanmasında itici güç olmuştur.

Dünyada ise matematik eğitiminde kullanılan eğitim teknolojilerinin içerisinde dinamik geometri yazılım-
ları büyük yer tutmaktadır. GeoGebra, Cabri Geometry, Geometer Geometer’Sketchpad dinamik geometri 
yazılımları arasında en fazla tercih edilenler olarak sıralanabilir. Bu yazılımlar iki ve üç boyutlu geometrik 

9  http://dis.shef.ac.uk/eirg/projects/wboards.htm
 2http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/k12/the_effect_of_the_smart_board_

interactive_whiteboard_on_raising_state_test_scores.
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yapıların oluşturulmasına ve hareket ettirilmesine olanak verir. Dinamik geometri yazılımları arasında yer alan 
GeoGebra ise cebir ve geometriyi birlikte uygulaması, matematik disiplinleri arasında köprü görevi görmesiy-
le dikkat çekicidir. Ayrıca Geogebra anlaşılır ve kullanımı kolay bir yazılım olmasının yanı sıra  55 farklı dille 
kullanım olanağı sağlaması ve ücretsiz erişim imkanıyla matematik sınıflarında yerini almaktadır.

İçinde bulunduğumuz çağın gerekliliği olan eğitimde teknolojiden yararlanma durumu matematik eğitiminde 
de karşılığını bulmuş bütün öğrenciler için kullanılabilir teknolojik araçlar geliştirilmiştir.  Ancak teknolojinin 
eğitime entegre edilmesinde öğretmenler kilit rol oynamaktadır. Öğretmenlerin teknolojiye yönelik farkında-
lıkları; onların derslerinde teknoloji kullanımını ve öğrencilerine teknolojiden faydalanma konusunda rehber-
lik etme durumlarını belirlemektedir. 

AMAÇ

Aaştırmada ilköğretim matematik öğretmenlerinin eğitim teknolojilerine yönelik farkındalıkları belirlenmeye 
çalışılmıştır. Eğitim teknolojisi olarak akıllı tahta ve GeoGebra özel olarak alınmış ve öğretmenlerin bu iki tek-
nolojiyi bilme, faydalı görme ve matematik derslerinde kullanma durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM 

Araştırmanın kapsamını, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yap-
makta olan 188 ilköğretim matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Bu örneklem araştırmacılar tarafından amaç-
lı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilirlik örneklemesine uygun olarak seçilmiştir.

YÖNTEM

Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Veri analiz aracı olarak, 
araştırmacılar tarafından geliştirilen likert tipi üç dereceli anket kullanılmıştır. Anketin geçerliği uzman görüşü 
alınarak sağlanmıştır. Veriler, betimsel veri analiziyle frekans-yüzde tablolarıyla yapılmıştır.

BULGULAR

Öğretmen katılımcıların cinsiyet, eğitim durumları, mezun oldukları kurumlar, şu an görev yaptıkları okul türü 
ve kıdem yılları demografik değişkenlerinin frekans dağılımları ve yüzdelik dilimleri Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Demografik Özellikler

Frekans Yüzde

Cinsiyet
Kadın 131 69,7

Erkek 57 30,3

Eğitim Durumu

Önlisans 2 1,2

Lisans 171 90,2

Yüksek lisans 15 7,5

Mezun Olunan Kurum
Eğitim fakültesi 146 77,7

Diğer 42 22,3

Okul türü
Resmi okul 181 96,3

Özel okul 7 3,7

Kıdem Yılı

1-5 yıl 69 36,7

6-10 yıl 45 23,9

11-15 yıl 32 17,0

16-20 yıl 18 9,6

21-25 yıl 12 6,4

26-… yıl 12 6,4

Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmenlerin % 69,7’si kadın, % 30,3’ü ise erkektir. Eğitim durumları 
incelendiğinde öğretmenlerin % 1,2’sinin önlisans mezunu, % 90,2’sinin lisans mezunu, % 7,5’inin ise yük-
sek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Tabloda mezun oldukları fakültelere bakıldığında öğretmenlerin % 
77,7’si Eğitim fakültesinden, % 22,3’si ise diğer fakültelerden mezun olmuştur. Örneklem grubunu oluşturan 
öğretmenlerin şu an görev yaptıkları okul türleri incelendiğinde ise % 96,3’sinin resmi okulda, % 3,7’inin ise 
özel okulda görev yaptığı görülmektedir. Kıdem yıllarına bakıldığında ise% 36,7’si 1-5 yıl,  % 23,9’u 6-10 
yıl, % 17,0’si 11-15 yıl, % 9,6’sı 16-20 yıl,  % 6,4’ü 21-25 yıl süreyle ve % 6,4’ü ise 26 ve daha fazla süreyle 
öğretmenlik yaptığı görülmektedir.

Öğretmenlerin akıllı tahta ve GeoGebra’yı bilme düzeyine ilişkin frekans dağılımları ve yüzdelik dilimleri 
Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2. Akıllı Tahta ve GeoGebrayı Bilme Düzeyi

Frekans Yüzde

Akıllı Tahta Biliyorum 150 79,8

Kısmen Biliyorum 35 18,6

Bilmiyorum 3 1,6

Geo Gebra Biliyorum 42 22,3

Kısmen Biliyorum 52 27,7

Bilmiyorum 94 50,0

Tablo incelendiğinde Akıllı tahta teknolojisini bilme düzeyine ilişkin öğretmenlerin %79,8’i ‘biliyorum’, 
%18,6’sı ‘kısmen biliyorum’, %1,6’sı ise ‘bilmiyorum’ yanıtını vermiştir. Tabloya göre öğretmenler Geo Geb-
ra teknolojisini bilme düzeylerine % 22,3 oranında ‘biliyorum’ yanıtını verirken % 27,7 oranında ‘kısmen 
biliyorum’ ve % 50,0 oranında ise ‘bilmiyorum’ yanıtını vererek görüşlerini belirtmiştir. 

Öğretmenlerin eğitim teknolojilerinden faydalanma düzeyine ilişkin frekans dağılımları ve yüzdelik dilimleri 
Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8. Akıllı Tahta ve GeoGebradan Faydalanma Düzeyi

Frekans Yüzde

Akıllı Tahta Her zaman 97 51,6

Ara sıra 83 44,1

Hiçbir zaman 8 4,3

Geo Gebra Her zaman 11 5,9

Ara sıra 38 20,2

Hiçbir zaman 139 73,9

Tablo’ya göre Akıllı tahta teknolojisinden faydalanma düzeyine ilişkin öğretmenlerin %51,6’sı ‘her zaman’, 
%44,1’i ‘ara sıra’, %4,3’ü ise ‘hiçbir zaman’ yanıtını vermiştir. Geo Gebra teknolojisinden faydalanma dü-
zeyine bakıldığında öğretmenlerin %5,9’u ‘her zaman’ faydalanırken %20,2’si ‘ara sıra’ faydalanmakta ve 
%73,9’u ise ‘hiçbir zaman’ faydalanmamaktadır. 
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Öğretmenlerin matematik öğretiminde eğitim teknolojilerinin faydalı olacağına yönelik inançlarına ilişkin fre-
kans dağılımları ve yüzdelik dilimleri Tablo 9’da sunulmuştur.

Tablo 9. Eğitim Teknolojilerinin Faydasına ilişkin İnanç Düzeyi

Frekans Yüzde

Akıllı Tahta Katılıyorum 159 84,6

Kararsızım 27 14,4

Katılmıyorum 2 1,1

Geo Gebra Katılıyorum 75 39,9

Kararsızım 103 54,8

Katılmıyorum 10 5,3

Tablo 9 incelendiğinde matematik öğretiminde Akıllı tahta kullanımının faydalı olduğuna ilişkin öğretmenle-
rin % 84,6’sı ‘katılıyorum’, %14,4’ü ‘kararsızım’ ve ‘1,1’i ise ‘katılmıyorum’ şeklinde yanıt vermişlerdir. Tab-
loya göre Geo Gebra kullanımı için öğretmenlerin %39,9’u ‘katılıyorum’ diyerek faydalı olduğunu belirtirken, 
%54,8’i ‘kararsızım’, %5,3’ü ise ‘Katılmıyorum’ yanıtını vermiştir. 

SONUÇ

Araştırma grubunda bulunan öğretmenlerin demografik özellikleri incelendiğinde cinsiyet, eğitim durumları, 
mezun oldukları kurumlar ve kıdem yılları açısından heterojen durumda oldukları söylenebilir. Şu an görev 
yapılan okul türünde ise resmi okulların çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Bu durum özel okullar da gö-
revli öğretmenlerin iş yüklerini sebep göstererek anketi dolduracak zamanlarının olmadığını ifade etmeleriyle 
açıklanabilir.

Araştırma örneklemini oluşturan öğretmenlerin büyük kısmı akıllı tahta kullanmayı bildiğini, matematik ders-
lerinde akıllı tahtayı kullandığını ve faydalı bulduğunu söylemiştir. Bu durum akıllı tahtanın matematik dersle-
rinde kullanımı konusunda alanyazınla uyumludur. Ayrıca Fatih projesi ile başlatılan her sınıfa bir akıllı tahta 
yerleştirilmesi ve öğretmenlere akıllı tahta kullanımı konusunda verilen hizmetiçi eğitimlerin başarılı olduğu-
nu göstermektedir. Yine de akıllı tahta kullanımını hiç bilmeyen öğretmenlerin %1,6, matematik eğitiminde 
faydalı olmadığını düşünen öğretmenlerin %1,1 ve matematik eğitiminde hiçbir şekilde yararlanmayan öğ-
retmenlerin %4,3’lük kısmı oluşturması ihmal edilmemesi ve nedenlerinin araştırılması gereken bir konudur.

GeoGebra , Türkçe kullanım özelliği, ücretsiz erişim imkanı ve matematik eğitiminde  birçok avantaja sahip 
bir dinamik geometri yazılımı olmasına  rağmen araştırmaya katılan öğretmenlerin sadece %50 si tarafından 
kullanımının bilindiği görülmüştür. Diğer %50 lik kısım ise hiçbir şekilde GeoGebra kullanımını bilmediğini 
ifade etmiştir. Örneklem grubunu oluşturan ilköğretim matematik öğretmenlerinin sadece %5,3 ü GeoGebranın 
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faydasız olduğunu düşünürken, %73,9’u bu yazılımdan matematik eğitiminde hiçbir zaman yararlanmadığını 
belirtmiştir. Bu durum bize göstermektedir ki; GeoGebra kullanımını bildiği ve matematik eğitiminde faydalı 
olduğuna inandığı halde öğretmenlerin bir kısmı GeoGebra’dan matematik eğitiminde yararlanmamaktadır. 
Öğretmenlerin bu davranışının sebebinin teknik yetersizliklerden mi; yoksa kişisel sebeplerden mi kaynak-
landığı sorgulanmalıdır. Bu sebeplerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler devlet düzeyinde alınmalıdır.

Araştırma sonucunda örneklem grubundaki ilköğretim matematik öğretmenlerinin; akıllı tahta kullanımını 
bilme, matematik eğitiminde faydalı olduğunu düşünme ve matematik eğitiminde kullanma sıklıklarının Ge-
oGebraya nispeten daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum Fatih projesi kapsamında öğretmenlere verilen 
akıllı tahta kullanımına yönelik hizmetiçi eğitimlerin etkili olduğunu düşündürtmektedir. Yani devlet desteği, 
öğretmenlerin eğitim teknolojilerine yönelik farkındalıklarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle akıllı 
tahtanın ayrı bir başlık altında hizmetiçi eğitimlere konu edildiği gibi, GeoGebra’da hizmetiçi eğitimlerin kap-
samı içine alınabilir. Böylece GeoGebra ilköğretim matematik öğretmenleri tarafından daha fazla tanınabilir, 
matematik eğitimindeki faydaları görülebilir ve matematik eğitiminde yararlanma oranları artabilir.    

KAYNAKÇA

Akkoyunlu, B.,  Kurbanoğlu, S., (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik 
algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24: 1-10. 

Akpınar, Y., (2004)  Eğitim Teknolojisiyle İlgili Öğrenmeyi Etkileyebilecek Bazı Etmenlere Karşı Öğretmen 
Yaklaşımları.  The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET July 2004 ISSN: 1303-65

Bilgiç, G.H., Duman, D., Seferolu, S.S., (2011). Dijital Yerlilerin Özellikleri ve Çevrim İçi Ortamların Tasar-
lanmasındaki Etkileri. İnönü Üniversitesi, Akademik Bilisim Konferansi

Bildirileri, s. 257-263, Malatya.

Bölükoğlu, İ.H., (2002) Bilgi Çağında Eğitim Fakültelerinde Resim-İş Eğitiminin Genel Bir Değerlendirilme-
si. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22(3): 247-259

Ekici, F., (2008). Akıllı Tahta Kullanımının İlkögretim Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kurt, A.A., Kuzu, A., Dursun, Ö.Ö., Güllüpinar, F., Gültekin, M., (2013). Fatih Projesinin Pilot Uygulama 
Sürecinin Degerlendirilmesi: Ögretmen Görüsleri. Journal of Instructional Technolologies &Teacher Edu-
cation 1(2): 1-23

Öğüt, A., (2003). Bilgi Çaginda Yönetim, 2. Baski, Nobel Yayincilik, Ankara

Seyitoğlu, E., (2014) Akıllı Tahta Kullanılan Matematik Dersinden Yansımalar. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

69

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tataroglu, B., Erduran, A., (2010). Matematik dersinde akıllı tahtaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. 
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3): 233-250.

İNTERNET KAYNAKLARI

http://dis.shef.ac.uk/eirg/projects/wboards.htm (E.T. 25.03.2019)

http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/k12/the_effect_of_the_smart_bo-
ard_interactive_whiteboard_on_raising_state_test_scores. (E.T. 15.03.2019)



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

70

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

GELENEKSEL SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİNDEN KONYA- EREĞLİ İLÇESİ: MEHMET 
DEMİREL EVİ ÖRNEĞİ10

Esra AYDIN1, Bahtiyar EROĞLU2

1Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yozgat / Türkiye
2Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Konya / Türkiye

Öz: Ereğli; Konya’nın merkez ilçelerinden sonra en kalabalık ve tarihi açıdan önemli eserlerin bulunduğu bir 
ilçedir. Ereğli’de bulunan geleneksel konutlar; zamanla bilinçsiz olarak yıkılmış, kentsel dönüşümden zarar 
görmüş ve birçoğu sadece resimlerde kalabilmiştir. Konya’nın sayısız eserle dolu tarihinden faydalanılarak, 
günümüze kadar gelebilmiş sivil mimari örneklerin ışığında Konya ili Ereğli ilçesindeki Mehmet Demirel Evi 
incelenmiş ve bu geleneksel konut örneğini literatüre eklemek hedeflenmiştir. Çalışmayla Mehmet Demirel 
Evi örneği ele alınmış, yapının rölevesi alınmak suretiyle planları ortaya çıkarılmış ve mevcut hali fotoğraflar-
la belgelenmiştir. Bu yapı plan özellikleri bakımından Ereğli evleri ile kıyaslanarak geleneksel Türk evi plan 
tipolojisiyle uyumu karşılaştırılmıştır. Çalışmada kütüphane araştırması, yayın ve tezlerin taranması, resmi 
kurum verileri ele alınarak geleneksel konutların özellikleri ortaya konulmuştur. İncelenen yapı; sofa, cumba, 
haremlik, selamlık, gusülhane, müştemilat gibi geleneksel konut ögelerini barındırması, cephe özellikleri ve 
bu evde kullanılan yapı malzemesi bakımından araştırılmaya değer görülmüştür. Mevcut yapının planı iç sofalı 
plan tipi olarak kurgulanmıştır. Kullanılan yapı malzemesi kerpiç olup, hımış tekniğiyle üretilen bu duvarlar 
yer yer sıva dökülmeleriyle gün yüzüne çıkmıştır. Yapı 2 katlı olup zemin kat ahır, üst kat yaşama mekanları 
olarak kullanılmaktadır. Çatı ise kamışlarla güçlendirilmiş, düz toprak damlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ça-
lışma sonucunda mimari değeri olan bu yapının Ereğli’deki sivil mimari örnekleri ile kıyaslanarak geleneksel 
Türk evi plan tipindeki konumu ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konya, Ereğli, Geleneksel konut, Röleve, Türk Evi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Konya’nın merkez ilçelerden sonra en kalabalık şehri olan Ereğli ilçesi birçok medeniyete ev sahipliği yap-
mış ve bunun izlerini günümüze kadar taşıyabilmiştir. Ereğli adı; Antik çağdaki adı Herakleia olan kentin 
adı Yunan mitolojisinde yarı tanrılaşmış bir kahraman olan Herakles’ten (herkül) gelmektedir. Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nde ise Alaaddin Keykubat’ın Ereğli’ den bir sefer dönüşü geçerken Peygamber Pınarı denilen 
(şu anda Akhüyük köyünde bulunan) çamurun, yaralı askerlerinin yaralarına şifa olduğundan dolayı buraya 
ERKİLİ (Ereğli) dediği için adını buradan aldığı rivayet edilir. Gerek su kaynakları gerekse verimli tarım ara-

10  Yazar Notu: Bu çalışma Esra Aydın’ın Konya Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nca Dr. Öğre-
tim Üyesi Bahtiyar Eroğlu danışmanlığında devam etmekte olan yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.
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zileri nedeniyle Cilalı Taş Devrinden Osmanlıya sürekli iskan edilmiş olan Ereğli, İç Anadolu ile Çukurova 
arasında geçit bölgesinde bulunduğu için pek çok devletin egemenliğine geçmiş, tarihte önemli savaşların 
merkezi ve geçit güzergâhı olmuştur.

Hitit Devletinin yıkılmasından sonra kurulan Tuvana Krallığı (Tyana-Herakleia) da bu şehir devletlerinden 
biri olup, 1200-742 yılları arasında merkezi Ereğli olmak üzere hüküm sürmüştür. Bu krallıktan günümü-
ze Kral Warpalavas’a ait İvriz kaya kabartması kalmıştır. Tuvana Krallığı’nın yıkılmasından sonra Asurlu-
ların egemenliğine geçen Ereğli pek çok savaşa şahit olmuştur. Helenistik Çağda Bergama Krallığına bağlı 
önemli bir merkez olan Ereğli M.Ö. 64 yılında bütün Anadolu ile birlikte Romalıların hâkimiyetine geçmiş, 
395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun sınırlan içe-
risinde kalmıştır. Arapların Doğu Roma İmparatoru Heraklius’u yendikleri Yermük savaşından sonra Adana 
ve Tarsus ‘tan Toroslara kadar ilerleyen Hz. Ömer Bizans alanlarına karşılık İç Anadolu ‘ya yapılan akınlar 
sırasında Ereğli’nin gelirinin Beytül Mal’a gönderilmesini Bizans’a kabul ettirmiştir. Abbasi Devletinin zayıf-
lamasıyla tekrar, Bizans hâkimiyetine geçen Ereğli’yi Bizanslılar bir üs olarak kullanmışlardır. Ereğli Malaz-
girt Savaşı’ndan altı yıl sonra (1077) Kutalmışoğlu Süleyman Şah zamanında Anadolu Selçuklularının eline 
geçmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey, 1276 yılında Konya’yı alarak Karamanoğulları Beyliğinin başkenti 
yapmış ve Ereğli bu Beyliğe bağlanmıştır. 1398 ‘de Osmanlı topraklarına katılmışsa da daha sonra ki zaman 
sürecinde Karamanoğulları ile Osmanoğulları arasında el değiştirmiştir. 1457 yılından itibaren kesintisiz ola-
rak Osmanlı yönetimine girmiştir. Türklerin Ereğli’yi fethinden sonra imar faaliyetleriyle Ereğli ‘de birçok 
eser yapılmıştır. Ulu cami, Rüstem Paşa Kervansarayı, Bedesten, Şifa Hamamı halen kullanılmaktadır. Milli 
Mücadele döneminde Adana ve çevresini işgal eden Fransızlar, Akdeniz’i Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde 
bulunan Ereğli’yi işgal etmeyi planlamıştır. Ancak Ereğli Guvarnörlüğü’ne (askeri yönetici) yazılan bir mek-
tubun Ereğli postanesinde ele geçirilmesiyle işgal planı anlaşılmış, Niğde de bulunan 126. Alay Komutanı 
Albay Rüştü Bey Ereğli’de Kuva-i Milliye’ yi kurmuş Ereğli’yi işgale gelen bir Fransız yüzbaşısı ve emrindeki 
askerlere bu fırsatı vermemiştir. Kurtuluş Savaşından sonra Konya iline bağlı bir ilçe olarak örgütlenmiştir.11 
Bu tarihsel özelliklere sahip ilçede bulunan geleneksel konut örneklerinden günümüze kadar ayakta kalabilmiş 
Mehmet Demirel Evi üzerinde çalışılmıştır. 

AMAÇ 

Pek çok medeniyetin tarihi eserlerini barındıran Konya ilinin Ereğli ilçesi, geleneksel konut örnekleriyle de bu 
zenginliğe katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Mehmet Demirel Evi örneği incelenip, rölevesi alınan yapının 
plan tipinin geleneksel konut plan tipolojisindeki yeri belirlenecektir. Bu çalışmayla birlikte gelecek nesillere 
aktarılabilecek bir arşiv oluşturulması hedeflenmektedir. 

KAPSAM

İlçede yer alan konutlardan geleneksel konut özellikleri taşıyan yapılar arasından Mehmet Demirel Evi ince-
lenmeye değer görülmüştür. 

11  http://www.mevka.org.tr/Yukleme/Uploads/Dsy1CSeod7202017115046AM.pdf
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YÖNTEM

İncelenen yapının güncel hali fotoğraflarla belgelenmiş, mevcut halinin planı ise rölevesi alınmak suretiyle or-
taya çıkarılmıştır. Çalışmada kütüphane araştırması, yayın ve tezlerin taranması, çevre sakinlerinden edinilen 
bilgiler ışığında yapıya ait tarihi veriler elde edilip güncellenmiştir. Geleneksel konut özelliklerini taşıyan bu 
yapının Türk Evi plan tipolojisindeki yeri karşılaştırmalı analiz yöntemiyle ortaya konulmuştur.

BULGULAR

Türk Evi tarihsel süreç olarak Türklerin göçebe çadırlarından yerleşik hayata geçişine kadar uzanan bir zamanı 
içine alır. Türkler Orta Asya’dan göç ettiklerinde topak ev ve kıl çadır kavramını Anadolu’ya taşımışlardır. 

Şekil 1.Topak Ev Çizimi (Erel,1985: 30)

Türk evi genellikle tek katlıdır (Eldem, 1955: 11). Geleneksel konutların kat sayısında zaman ve mekân içinde 
ortaya çıkan farklılaşmaya rağmen yaşama mekânı tek kattır ve genellikle üst kattır (Eldem, 1955: 12-14). Bu 
durumda yaşama yeri olarak temel alınan tek katlı Türk evi plan tasarımı iki temel unsurdan oluşur: oda(lar) 
ve sofa (Eldem, 1955: 14; Kuban, 1982; Küçükerman, 1991: 59). Türk evinin çekirdeği odadır ve buradan 
gelişmiştir (Kazmaoğlu ve Tanyeli, 1979; Küçükerman, 1991: 80-81; Ertürk, 1996: 168). Türk evinde oda ayrı 
ve müstakil bir ev veya hanedir (Eldem, 1955: 15). “Türk evi, yekpare, tek parçalı bir hacimdir” (Baykara, 
2003: 167). Bu yönüyle göçebe çadırı ile oda arasında morfolojik benzerlik vardır (Ertürk, 1996: 168). Oda 
bir anlamda çadırın görevlerini yüklenmiştir (Küçükerman, 1991: 59). Göçebe çadırında olduğu gibi oda opti-
mum yaşama koşullarını sağlar ve odalar adasında işlevsel farklılık görülmez (Kazmaoğlu ve Tanyeli, 1979). 
Bütün odalar yatma, oturma, yemek pişirme ve yeme, çalışma ve hatta yıkanma gibi değişik işlevlerin birlikte 
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sürdürülebileceği şekilde donatılmıştır (Kazmaoğlu ve Tanyeli, 1979; Ertürk, 1996: 168). Odanın önünde bir 
hizmet alanı veya odalar arası ortak kullanım alanı vardır ve burası sofadır (Küçükerman, 1991: 59, Kuban 
(1982: 199- 200), Türk evi tipi çekirdek planının oda ve önündeki sofa biriminden oluştuğunu ve bu çekirdek 
planın birbirini kesen iki aksın kenarlarına eklenmesi ile diğer karmaşık Türk evi planlarının geliştiğini iddia 
eder. (Köse, 2005: 164) 

Türk evi” plan tipinin ilk aşaması sofasız tek odalı (ilkel Türk evi) evdir. Bu aşamada çadır düzeni, olduğu gibi 
sabit eve kopya edilmiştir. Sofasız tek odalı plan tipinin bir sonraki aşaması dış sofalı (Yörük evi) ev planıdır. 
Bu plan tipinde, bir önceki modelden farklı olarak “sofa” birimi gelişmiştir.(Köse,2005)

Türk evi plan tipinin gelişim aşamalarının ikincisi olan dış sofalı plan tipi, sadece oda ve önündeki sınırları 
belirlenmemiş açık alandan (veya avlu) oluşan ilk asama tipinden farklı olarak sofa birimi ortaya çıkmıştır. 
Türkiye’nin farklı ekolojik ortamlarında gelişen çeşitli ev planlarının hepsinde var olan ve Türk evi plan tipinin 
ayırıcı özelliklerinden biri olan sofa, göçebelikten yerleşik düzene geçiş süreci içinde yaratılan bir çevresel 
adaptasyon ürünüdür ve geleneksel göçebe Türk kültürü temelinden beslenmiştir.(Köse,2005:173)

Dış sofalı tipten sonra oluşturulmuş olan iç sofalı plân tipi, plânsal düzenlemenin ikinci aşaması olarak nite-
lendirilmektedir. Bu plânsal düzenlemede sofanın her iki yanına odalar yerleştirilmiştir. İç sofalı plân tipinde, 
ana sofaya, yan sofa, eyvan ve merdiven sofası eklenerek, sofanın genişlemesi-ferahlaması sağlanmıştır. 19 
yy.da yapılan evlerde, merdivenlerin sofanın içindeki yerinin değiştirilmesi ile uygun olmayan yerlerde üç 
kollu merdiven şeklinde genişletilerek yapılmış, bu da sofanın daralmasına neden olmuştur (Eldem, 1987; 
Küçükerman, 1988; Günay, 1998). 

İç sofalı plân tipinden sonra yapılan plânsal düzenlemede üçüncü aşama olarak ortaya çıkar. İç sofalı plân 
tipine göre, sofanın dört tarafının tamamıyla odalarla çevrili düzenlenerek sofanın merkezde bulunmasını sağ-
layan plân tipidir. Bu plân tipinde dört taraftan sınırlayan oda duvarlarının arasına, eyvan şeklinde boşluk 
bırakılması, sofanın aydınlık olmasını sağlamak amacıyla yapılır. Burada yapılan eyvan genellikle sofanın 
merkezine yerleştirilerek sofa ile bütünleştirilmektedir (Eldem, 1987).

Türk evi plan tipolojisinde yer alan bu plan tiplerinin ışığında Mehmet Demirel evi incelenmektedir. Yapı 
Konya Ereğli ilçesi bugünkü Cinler Mahallesinde olup medrese müderris evi olarak kullanılmıştır. Yapım 
tarihi edinilen sözlü kaynaklara dayanılarak kesin olmamakla birlikte 19. yy. başları olarak belirtilmektedir. 
Bugün medreseden herhangi bir iz olmamasına rağmen tek kalan kısmı bu binadır. Ev son olarak Bayburdi 
Hasan Efendi’nin müderrisliği döneminde ve ailesinin görevli olduğu dönemde kullanılmıştır. Bugün Mehmet 
Demirel mülkiyetindedir. (Hilmi Erel Arşivi) 
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Fotoğraf 1. Mehmet Demirel Evi ön cephesi (Esra AYDIN,2018)

Fotoğraf 2. Mehmet Demirel Evi arka ve sağ yan cephesi (Esra AYDIN,2018)
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Şekil 2. Mehmet Demirel Evi plan şeması (Hilmi Erel’den işlenerek)

Ev, iki katlı olarak taş temel üzerine kerpiç yapıdır. Sofa kısmında dışardan merdivenle çıkılan ahşap bir cumba 
vardır. Giriş, eyvan şeklinde olup geniş bir bahçeye açılır. Evin üst katına dış kısımda yer alan ahşap bir mer-
divenle çıkılır. Üst katta sağında ve solunda birer oda bulunan sofa mevcuttur. Odalar haremlik selamlık olarak 
kullanılmıştır. Sofanın sağ kısmındaki oda haremlik olup kemerli bir geçişten sonra sedir yer alır. Sedirin orta 
kısmında ocak yer alıp ocağın sağ ve sol tarafında ahşap işlemeli birer dolap, kenarlarında ise nişler ve yük-
lük konumlanmıştır. Yüklük, dolap ve kemerlerin üst kısımlarını işlemeli ahşap raflarla çevrilidir. Haremlikte 
ayrıca girişin solunda yer alan hamamlık kısmı mevcuttur. Oda tavanı ağaçlardan oluşan hasır kaplamadır. 
(Hilmi Erel Arşivi) Selamlık bölümü, haremliğe nazaran daha sadedir. Selamlığa girişten sonra sedir yer alır. 
Ortada bir ocak, iki yanda dolap, sağ ve sol duvarda niş ve yüklükler mevcuttur. Pencere ve dolap üstleri yine 
ahşap raflarla çevrilidir.  Evin üst katında bulunan tüm pencereler mazgal pencere olup korkulukludur. Yan 
kısımlarında yer alan yivli ahşaplar muhafazalık olarak yapılmıştır. Sofanın üst kısmında bulunan bölümde bir 
ocak ve birer dolap mevcuttur. Burada bulunan pencereler küçük ve üstte konumlandırılmış nedeni ise medrese 
avlusuna bakmasıdır. Bina yol güzergahından bakıldığında han görünümü vermektedir. Alt kat; mutfak veya 
zahire (tahıl) ambarı olarak kullanılmıştır. Caddeye bakan kısımda bir de ahır yer alır. Ev bugünkü durumu ile 
bu izlenimleri vermektedir. Ancak kullanan kişilerin evdeki ahşap işlemelerin büyük bir kısmını söktüğü göz 
önüne alınırsa çok değerli bir yapı olduğu anlaşılır. (Hilmi Erel Arşivi)
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Fotoğraf 3-4-5. Haremlik dolap ve sedir detayı (Esra AYDIN,2018)

  

Fotoğraf 6-7. Sofa ocak ve tavan detayı (Esra AYDIN,2018)
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Fotoğraf 8-9-10. Selamlık dolap ve pencere detayı (Esra AYDIN,2018)

SONUÇ

Mehmet Demirel Evi (Bayburdi Hasan Efendi Evi olarak da bilinir) güncel hali ile de Ereğli Medrese Evlerine 
ve Ereğli Osmanlı Evlerine büyük ışık tutmaktadır. (Hilmi Erel Arşivi) Yapı iç sofalı plan tipine uygun olup 
geleneksel konut elemanları olan haremlik, selamlık, gusülhane, sofa, ocak, sedir, cumba, mazgal pencere gibi 
öğeleri içerdiği için geleneksel Türk Evi’ne örnek teşkil etmektedir.

KAYNAKÇA

Baykara, T., (2003). Türk Kültürü. IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.

Eldem, S.H., (1955). Türk Evi Plan Tipleri. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi     Yay., İstanbul.

Eldem, S.H., (1987). Türk Evi III Osmanlı Dönemi ‘Turkish Houses Ottoman Period’, Türkiye Anıt Çevre 
Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yayınları, İstanbul.

Erel, A.H., (1985). Ereğli Tarihi, Konya, s.30

Ertürk, K.İ., (1996). “The Traditional Turkish House Types in Anatolia.” Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim 
ve Konut Uluslararası Sempozyumu, 5-7 Haziran 1996, Bildiriler, Ege Yayınları, İstanbul, s.159- 169.

Günay, R., (1998). Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.

Hilmi Erel Arşivi 

Kazmaoğlu, M., Tanyeli, U., (1979).  Anadolu Konut Mimarisinde Bölgesel Farklılıklar. Yapı: 33, 1979/13, 
İstanbul, s.29-41



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

78

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Köse, A., (2005). Türkiye’de Geleneksel Kırsal Konut Planlarında Göçebe Türk Kültürü İzleri. Afyon Kocate-
pe Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VII, Sayı 2, Afyon, s.165-200.

Kuban, D., (1982). Türk Ev Geleneği Üzerine Gözlemler. Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji 
ve Sanat yay. İstanbul, s. 195- 209.

Küçükerman, Ö., (1991). Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu Yayınları

İNTERNET KAYNAKLARI 

http://www.mevka.org.tr/Yukleme/Uploads/Dsy1CSeod7202017115046AM.pdf 

(E.T. 02.04.2019)



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

79

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

XV. YÜZYIL TOKAT MERKEZ VE İLÇELERİNDEKİ TEK KUBBELİ CAMİ VE MESCİTLERİN 
MİMARİ AÇIDAN İRDELENMESİ12

Sadakat Safiyye MUMCUOĞLU1, C. Nakış KARAMAĞARALI2

1Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yozgat / Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Yerleşim tarihi milattan öncelere dayanan Tokat ilinde yüzyıllar boyu birçok tarihi yapı inşa edilmiş ama 
çok azı günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Bunlardan sayıca fazla olan ve birçok kez çalışmalara konu 
olan yapı türü ise camilerdir. XI. yüzyıl da görülmeye başlanan ve günümüz kadar gelebilen bu yapılara plan 
tipi açısından bakıldığında, özellikle XV. yüzyılda tek kubbeli plan şemasının yaygın olduğu görülmektedir. 
Hatta kapsamlı bir araştırma yapıldığında bu yüzyıla ait, ama literatüre geçmemiş olan bir kaç yapıyla da 
karşılaşılmıştır. Bu çalışmayla, bu yapıların literatüre kazandırılması ve XV. yüzyıl Tokat merkez ve ilçele-
rindeki camilerin incelenerek benzer tipteki erken Osmanlı yapılarının mimari özellikleri ile karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. Çalışmada, sağlıklı bir şekilde günümüze gelmeyen yapılar hariç tutulmuş olup, orijinal haliyle 
günümüze ulaşabilmiş Merkez, Zile ve Artova ilçelerindeki yedi eser dâhil edilmiştir. Yapıların, plan, form ve 
cephe özellikleri karşılaştırmalı analiz yöntemiyle incelenmiş, bir tipoloji oluşturularak tek kubbeli camilerin 
dönem özellikleri ve gelişim çizgisindeki yerleri tespit edilmiştir. Genel anlamda yapılara bakıldığında, plan 
bazında tek kubbeli, tek mekânlı, kimisinde son cemaat yeri olan, kubbeye geçiş elemanı olarak Türk üçgeni, 
pandantif ve sivri kemerli trompun kullanıldığı, cephe düzeninde ise çoğu birbirine benzemekle birlikte fark-
lılık gösteren cephelerle karşılaşılmaktadır. Böylece bu çalışma neticesinde yapıların benzer plan ve cephe 
özelliklerinden yola çıkarak Tokat merkez ve ilçelerindeki tek kubbeli camilerin bölgesel nitelikleri ortaya 
konulmuş ve tarihi bilinmeyenlere tarihlendirme önerisi getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tokat, XV. yy, Tek Kubbeli, Cami,  Mescit, Tipoloji

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bölgedeki ilk yerleşim tarihini belirlemek için yapılan kazı çalışmalarında Tokat ve çevresinin M.Ö. 5400-
3000 yılları arası tarihlendirilen Kalkolitik Çağ ile başlayıp sonrasında M.Ö. 3000-2000 arası Tunç Çağı, 
daha sonrada M.Ö.1650-1170 arası Tunç Çağının son evresine denk gelen Hitit Dönemi ile devam ettiği be-
lirlenmiştir. MÖ 1200’li yıllardan itibaren kronolojik sırayla Frig’lerin, Kimmer’lerin, İskit’lerin Med’lerin 
Pers’lerin, Pontus Krallığının, Roma İmparatorluğunun egemen olduğu bir bölge olan il merkezi ve ilçeleri, 
Emir Danişmend Gazi’nin bölgeyi fethetmesi sonucu Türk İslam yurdu haline gelmiştir (Açıkel, 2012: 219). 

12  Yazar Notu: Bu çalışma Sadakat Safiyye Mumcuoğlu’nun Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nca 
Prof. Dr. C. Nakış Karamağaralı danışmanlığında devam etmekte olan yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.
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Daha sonraki dönemlerde 1175 yılında Selçuklu devletinin, 1304 yılında İlhanlı devletinin,  1340 yılında Erte-
na Beyliğinin, 1381 yılında Kadı Burhaneddin Beyliğinin, 1392 yılında da Osmanlı devletinin yönetimi altına 
girmiştir (Yavi, 1986: 14).

Bu denli medeniyete ev sahipliği yapan Tokat İl’inde çok sayıda tarihi yapı inşa edilmiştir. Bu yapılardan 
sayıca fazla olan ve birçok çalışmaya konu olan yapı türü ise camilerdir. XI. yüzyılda Tokat’ta da görülmeye 
başlanan bu yapı türünü ele alan çalışmalar incelendiğinde, ağırlıklı olarak merkez ilçe olmak üzere siyasi ve 
sosyal hayat üzerinde durulup, tarihi camilerden kısaca bahsedildiği görülür. Bunun yanı sıra yapıları bütünüy-
le ele alan, plan ve cephelerini analiz eden bir tipoloji çalışmasıyla karşılaşılmamıştır.  Ayrıca il genelindeki 
bu tarihi camilere dönemsel olarak bakıldığında, özellikle XV.yy’da tek kubbeli kare mekânlı plan tipinin 
özelleştiği görülmektedir. 

AMAÇ 

Çalışmada, XV. yüzyıl Tokat merkez ve ilçelerindeki tek kubbeli camilerin restitüsyon planları dikkate alına-
rak yapıların bölgesel özelliklerinin belirlenmesi ve yapım tarihi bilinmeyen yapıların benzer tip ve dönemde 
Anadolu’daki camiler ile kıyaslanarak tarihlendirme önerisi getirilmesi ve tek kubbeli tek mekanlı camilerin 
gelişim çizgisindeki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM 

İl genelinde XV. yüzyılda inşa edilmiş tek kubbeli plan tipine sahip yedi cami çalışmaya kapsamına girerken, 
bunların içinde herhangi bir çalışmada yer almayan ama vakıflarda tescil kaydı olan ve plan özeliklerinden 
yola çıkılarak aynı yüzyılda inşa edildiği anlaşılan yapılar da yer almaktadır. 

YÖNTEM

Çalışma kapsamına giren yapılardan özgünlüğünü büyük oranda koruyanlar mevcut halleri fotoğraflanarak ve 
rölöveleri yerinde kontrol edilerek incelenecek, koruyamayanlar ise Ankara ve Tokat Vakıflar Genel Müdür-
lüğü arşivlerinden ve literatür taramasından elde edilen veriler ve restitüsyon planlarına göre değerlendirile-
cektir. Bu bağlamda XV.yy Tokat Merkez ve ilçelerindeki tek kubbeli camiler, plan, form ve cephe özelikleri 
karşılaştırılarak tipoloji tabloları oluşturulacaktır.

BULGULAR

Anadolu’da tek kubbeli camilerin öncüsü olarak 1215 tarihli Konya Hacı Ferruh Cami kabul edilmektedir.  
Minaresiz ve tonoz örtülü son cemaat yeri olan yapının daha sonraki yıllarda minare ve son cemaat yerinin 
durumuna göre farklılaşan tekrarları bulunmaktadır. Bunlara aynı yüzyılda Konya’da inşa edilen, minaresi ol-
mayan fakat son cemaat yeri olan Beşerabey Mescidi, minaresi ve son cemaat yeri olmayan Şekerfuruş Cami, 
sadece minaresi olan Hoca Hasan Cami, minaresi ve son cemaat yeri olan İnce Minareli Medrese Cami örnek 
verilebilir. (Eyice, 1993, 70).
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İleriki dönemlerde de bu şema tekrar etmiş ve XIV. yüzyılda Bursa Alâeddin Cami, İznik Hacı Özbek Cami ve 
Yeşil Cami ve Bilecik Orhan Cami, XV. yüzyılda Balat Menteşeoğlu İlyas Bey Cami, İznik Mahmud Çelebi 
Cami, İstanbul Firuz Ağa Cami, Edirne Darülhadis Cami ve Şah Melek Cami, İzmir Selçuk Alparslan Mescidi, 
Kayseri Melik Arslan Cami, Gubaroglu Cami ve Fatih Cami inşa edilmiştir (Eyice, 1993, 71, 79; Öney, 1989, 
5-6; Uğur,2006, 70; Bayrakal, 1998, 116; Bozkurt, 2013, 303).

XV. yüzyılda Tokat genelindeki tek kubbeli camilere bakıldığında; yapı kitabelerinden 1473 tarihinde Hacı 
Turhan Mescidi, 1475 tarihinde Zile Hoca İshak Camii, 1497 tarihinde Zile Boyacı Hasan Ağa Camii’nin 
inşa edildiği anlaşılmaktadır. Benzer plan ve cephe mimarisine sahip olmalarından yola çıkarak Merkezdeki 
Dodurga Köyü Camii, Behram Köyü Camii, Çubuklu Köyü Eski Camii ve Artova’daki Salur Köyü Camii XV. 
yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Batı cephesindeki basık kemerli kapıdan girilen Hacı Turhan Mescidi, minaresiz olup tuğla sivri kemerlerden 
oluşan pandantiflerle kubbeye geçiş sağlanmıştır. Yapı, alt sıradaki kesme taş söveli dikdörtgen, üst sıradaki 
tuğla söveli mazgal pencere ile aydınlatılmaktadır. Köşelerde düzgün olmayan kesme taş kullanılarak moloz 
taştan inşa edilen yapının beden duvarları üç ve beş sıra tuğla dizisinin üzerinde bulunan saçak ile sonlanmak-
tadır.

Mevcut durumuna bakarak iki kubbesi olan Zile’deki Hoca İshak Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan 
restitüsyon planı göz önüne alındığında aslında tek kubbeli olduğu daha sonra ikinci kubbeli bölümün eklen-
diği belirtilmiştir (VGM Arşivi). Bu restitüsyon dikkate alındığında doğu cephesindeki basık kemerli kapıdan 
girilen cami, minareli olup kesme taş söveli sivri kemerlerden kubbeye geçişte pandantif kullanılmıştır. Yapı, 
alt sırada kesme taş söveli dikdörtgen, üst sırada ise tuğla söveli yuvarlak kemerli pencereler ile aydınlatılmak-
tadır. Köşelerde düzgün olmayan kesme taş kullanılarak moloz taştan inşa edilen yapının beden duvarları bir 
sıra kirpi saçak ile sonlanmaktadır.

Kaynaklarda Zile’deki Boyacı Hasan Ağa Cami’nin son cemaat yerinin olması gerektiği ama günümüze ori-
jinal olarak gelmediği belirtilmiştir (Seçgin, 1997: 97). Bu durum dikkate alındığında minaresi ve son cemaat 
yeri olan yapıya güney cephesindeki basık kemerli kapıdan girilmektedir. Yapıda taş sivri kemerlerden kubbe-
ye geçişte taş tromp kullanılmıştır. Cami, alt sıradaki taş lentolu pencerelerin üzerinde yer alan tuğla kemerli 
pencereler ve en üst sıradaki tuğla sivri kemerli pencereler ile aydınlatılmaktadır. Köşelerde düzgün olmayan 
kesme taş kullanılarak moloz taş – tuğla almaşık duvar tekniği ile inşa edilen yapının beden duvarları bir ve üç 
sıra kirpi saçak ile sonlanmaktadır.

Güney cephesindeki ahşap lentolu kapıdan girilen Dodurga Köyü Cami, minaresiz olup kubbeye geçişte pan-
dantif kullanılmıştır. Yapı, üst sıradaki kesme taş söveli mazgal pencereler ile aydınlatılırken, köşelerde düz-
gün olmayan kesme taş kullanılarak moloz taştan inşa edilmiştir.

Doğu cephesindeki kesme taş söveli kapıdan girilen Behram Köyü Cami, orijinalinde minaresiz olup kubbeye 
geçişte Türk üçgeni kullanılmıştır. Yapı, alt sıradaki kesme taş söveli dikdörtgen, üst sıradaki kesme taş söveli 
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mazgal pencereler ile aydınlatılmaktadır. Köşelerde düzgün olmayan kesme taş kullanılarak moloz taştan inşa 
edilen caminin kuzey ve batı cephesindeki pencereler muhdestir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan eski resimleri göz önüne alındığında özgünlüğünü büyük oranda kay-
bettiği anlaşılan Çubuklu Köyü Eski Cami’nde minare ve güney cephedeki kemerli bölüm yakın dönemde 
eklenmiştir (VGM Arşivi). Bu durum dikkate alındığında güney cephesindeki son cemaat yerinden girilen 
yapının kubbeye geçişinde pandantif kullanılmıştır. Köşelerde düzgün olmayan kesme taş kullanılarak moloz 
taştan inşa edilen yapının pencere ve kapı açıklıkları günümüze özgün olarak ulaşamamıştır.

Doğu cephesindeki sivri kemerli kapıdan girilen Artova’daki Salur Köyü Cami, minaresi ve son cemaat yeri 
olmayıp kubbeye geçişte sivri kemerli tromp kullanılmıştır. Üst sıradaki yuvarlak kemerli mazgal pencereler 
ile aydınlatılan yapı, köşelerde düzgün olmayan kesme taş kullanılarak moloz taştan inşa edilmiştir.

Yapıların mimari özeliklerinden yola çıkılarak yapım tarihi bilinmeyenlerin aynı yüzyılda Anadolu’da inşa 
edilmiş olan tek kubbeli camilerle kıyaslandığında Çubuklu Köyü Eski Cami, son cemaat yeri olması ve aynı 
malzemeden inşa edilmesinden yönünden Kayseri Gubaroğlu Cami’ne benzer bir mimariye sahip olduğu an-
laşılmaktadır. Minaresi ve son cemaat yeri olmaması yönünden Dodurga Köyü Cami, Behram Köyü Cami ve 
Artova Salur Köyü Cami ise Balat İlyas Bey Cami’nin ve İzmir Selçuk Alparslan Mescidi’nin sadeleştirilmiş 
bir örneği niteliğindedirler. 

a)  b) c) 

Resim 1. a) Balat İlyas Bey Cami Planı (Durukan, 2000: 165), b) İzmir Selçuk Alparslan Mescidi Planı 
(Uğur, 2006, 70), c) Kayseri Gubaroğlu Cami (Bozkurt, 2013: 227)

İl genelinde XV. yüzyıl tek kubbeli camilerin genel özeliklerini tespit etmek için yapıların plan ve cephe fotoğ-
raflarını içeren bir tablo oluşturulmuştur. Hazırlanan bu tabloda yer alan planlardan Çubuklu Köyü Eski Cami 
ve Behram Köyü Cami’nin rölöveleri çıkartılmış,  diğerleri ise Vakıflar Genel Müdürlüğün Arşivinden alınıp 
yerinde kontrol edilerek işlenmiştir. Tabloda yapıların güncel hallerini yansıtan cephe fotoğrafları yer alırken, 
Zile Hoca İshak Cami’nin dış duvarları sıvandığı için, Çubuklu Köyü Eski Cami’nin ise cepheleri özgünlüğü-
nü yitirdiği için onarım öncesine ait fotoğrafları tabloda yer almaktadır. Tablo incelendiğinde yapıların plan ve 
cephe elemanlarında benzerliklerin olduğu gibi farklılıkların da olduğu görülmektedir.
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Tablo 1. XV. Yüzyıl Tokat merkez ve ilçelerindeki tek kubbeli camilerin plan ve cepheleri

Yapı Plan Kuzey Cephe Doğu Cephe Güney Cephe Batı Cephe
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Çalışma kapsamına giren tek kubbeli camilerin tipolojilerini belirlemek için yapıların restitüsyonlarına göre 
plan ve taşıyıcı elemanlarını içeren Tablo 2, cephe elemanlarını içeren ise Tablo 3 oluşturulmuştur.  Tablo 2’de 
yapıların son cemaat yeri ve minare gibi yardımcı mekânları dışında duvar ve kemer gibi taşıyıcı elamanları 
ve kubbeye geçiş elemanları analiz edilmiştir. Cephe elemanlarını analiz etmek için hazırlanan Tablo 3’de ise 
yapılarda kullanılan pencere ve kapı açıklıkları, bunların türleri ve malzemeleri incelenmiştir. Çalışmada ele 
alınan Çubuklu Köyü Eski Cami’nin cepheleri özgün durumunu yitirdiği için cephe tipolojisine dâhil edilme-
miştir. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

84

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 2. XV. Yüzyıl Tokat merkez ve ilçelerindeki tek kubbeli camilerin plan ve taşıyıcı elemanları ti-
poloji tablosu 

Yapının Adı Yılı

Plan Elemanları Taşıyıcı Elemanlar

Özgünlük 
Durumu

Yapıda 
Bulunan 

Mekânlar
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Hacı Turhan Mescidi 1473  1    1  1 1 1   1  1  1  

Hoca İshak Cami 1475  1   1 1  1 1    1 1   1  

Boyacı Hasan Ağa Cami 1497  1  1 1 1 1 1 1 1   1 1    1

Dodurga Köyü Cami 15.yy 1     1  1 1  1 1  1   1  

Behram Köyü Cami 15.yy 1     1  1 1    1 1  1   

Çubuklu Köyü Eski 
Cami 15.yy   1 1  1  1 1   1  1   1  

Salur Köyü Mescidi 15.yy 1     1  1 1    1 1    1

Toplam 3 3 1 2 2 7 1 7 7 2 1 2 5 6 1 1 4 2
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Tablo 3. XV. Yüzyıl Tokat merkez ve ilçelerindeki tek kubbeli camilerin cephe elemanları tipoloji tab-
losu

Yapının Adı Yılı

Cephe Elemanları

Pencere Açıklığı Kapı Açıklığı
Saçak

Türü Malzeme Yeri Türü Malzemesi
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Hacı Turhan Mescidi 1473 1 1   1 1   1 1    1   1  

Hoca İshak Cami 1475  1 1  1 1 1   1    1     

Boyacı Hasan Ağa Cami 1497  1  1 1 1  1  1   1   1  1

Dodurga Köyü Cami 15.yy 1    1   1    1   1    

Behram Köyü Cami 15.yy 1 1   1  1      1 1     

Çubuklu Köyü Eski Cami 15.yy                   

Salur Köyü Mescidi 15.yy 1    1  1    1   1     

Toplam 4 4 1 1 6 3 3 2 1 3 1 1 2 4 1 1 1 1

SONUÇ

Anadolu’da XIII. yüzyılda görülmeye başlanan tek kubbeli camiler, Tokat genelinde de aynı dönemde inşa 
edilmeye başlanmış, XV. yüzyılda yoğun olarak görülmüştür. Bu dönemdeki yapıların plan ve cephe tipoloji-
lerinin oluşabilmesi ve yapım tarihi bilinmeyenlerin tarihlendirilebilmesi için hazırlanan tablolar neticesinde, 
Tokat’taki tek kubbeli camilerin genel özellikleri belirlenmiştir. Plan elemanları olarak yapılara bakıldığında 
tek mekânlı kubbeli kare mekândan oluşan kimsin de son cemaat yeri ve minare bulunan kimisinde ise ikisin 
de bulunmayan plan şeması karşımıza çıkmaktadır. Sadece harim bölümünden oluşan yapılardan farklı ola-
rak Zile Hoca İshak Cami’de minare, Çubuklu Köyü Eski Cami’de son cemaat yeri, Zile Boyacı Hasan Ağa 
Cami’nde ise hem minare hem de son cemaat yeri bulunmaktadır. Yapıların son cemaat yerleri günümüze ori-
jinal olarak gelmediği için bu bölümün plan ve örtü elemanları hakkında çıkarım yapılamamaktadır.

Taşıyıcı elemanları açısından yapılar kıyaslandığında ağırlıklı olarak kubbeyi taşımada yardımcı olan ve beden 
duvarların içine yerleştirilen hafifletme (tahfif) kemerleri kullanılmıştır. Dolayısıyla bu tahfif kemeri kullanı-
lan yapıların kubbeye geçişinde tromp yerine pandantif kullanılması gerekmiştir. Buna karşın taşıyıcı olarak 
sadece duvarların kullanıldığı yapıların kubbeye geçiş elemanları Zile Boyacı Hasan Ağa Cami ve Artova 
Salur Köyü Mescidi’nde sivri kemerli tromp, Behram Köyü Cami’nde ise Türk üçgeni kullanılmıştır.
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Cephe elemanları olarak yapılara bakıldığında, çoğunlukla dikdörtgen ya da kemerli pencere ve kapı açıklıkla-
rı kullanıldığı, kimi yapılarda ise saçak altı frizi kullanıldığı görülmektedir. Yapılarda kullanılan pencerelerden 
alt hizadakiler kesme taş söveli dikdörtgen formdayken, üst hizadakiler mazgal ya da tuğla kemerli pencere 
olacak şekilde cephelere yerleştirilmiştir. Cephelerin sağırlık oranları incelendiğinde; alt hizada beş adet dik-
dörtgen, üst hizada üç adet kemerli pencereye sahip olmasıyla en fazla açıklığı olan yapı Zile Boyacı Hasan 
Ağa Cami olup, peşinden sırayla Zile Hoca İshak Cami, Behram Köyü Cami, Hacı Turhan Mescidi, Salur 
Köyü Cami ve en az açıklığı olan Dodurga Köyü Cami gelmektedir. Paralel olarak duvar kalınlığı en fazla ve 
kubbe çapı en geniş olan Zile Boyacı Hasan Ağa Cami iken, en küçük olan Salur Köyü Cami’dir. Görüldüğü 
üzere duvar kalınlığı ve kubbe çapının artmasına rağmen pencere açıklıklarının sayısı da artmaktadır.

Kapı açıklıklarının konumları incelendiğinde; kapılar genel olarak yapıların doğu cephesinde yer alırken Zile 
Boyacı Hasan Ağa Cami ve Dodurga Köyü Cami’nde kuzeyde, Hacı Turhan Mescidi’nde batıda olacak şekilde 
yerleştirilmiştir. Buna ilaveten kapıların cephedeki eksenleri sağa ya da sola kaydırılmışken Zile Boyacı Hasan 
Ağa Cami ve Behram Köyü Cami’nde orta eksende yer almaktadır. Kapı açıklıklarının formlarına bakıldığında 
lentolu olan Dodurga Köyü Cami dışındakilerin hepsi kemerli forma sahiptir. İlçe merkezlerindeki yapıların 
saçak altında görülen tuğla dizisi ve kirpi saçak, kırsalda kalan yapılarda görülmemektedir. Bu duruma göre 
yapıların konumlarından yola çıkarak kent merkezindeki Zile Boyacı Hasan Ağa Cami, Zile Hoca İshak Cami, 
Hacı Turhan Mescidi’nin cepheleri daha özenli inşa edilirken, kırsalda kalan diğer yapıların ise daha özensiz 
inşa edildiği görülmektedir. Bunun dışında yapıların hiç birinde süsleme unsuru bulunmamaktadır.

Yapım tekniği ve malzeme açısından bakıldığında yapılar genel olarak köşelerde kesme taş kullanılarak moloz 
taştan inşa edilmiştir. Buna karşın Zile Boyacı Hasan Ağa Cami’nde tuğla-moloz taştan almaşık duvar tekniği 
görülmektedir. Yapıların beden duvarlarıyla birlikte kubbeyi taşıyan tahfif kemerlerin hemen hemen hepsi kes-
me taştan inşa edilirken, Hacı Turhan Mescidi’nde tuğladan inşa edilmiştir. Cephelerde yer alan pencerelerin 
sövelerinde çoğunlukla kesme taş kullanılırken, Zile Hoca İshak Cami, Zile Boyacı Hasan Ağa Cami ve Hacı 
Turhan Mescidi’nin üst hizadaki pencerelerin sövelerinde tuğla kullanılmıştır. Kemerli kapı açıklıkları genel-
likle kesme taştan oluşurken, Zile Boyacı Hasan Ağa Cami’nde iki renkli mermerden oluşmaktadır. Saçak altı 
frizlerinde ise tuğla malzeme kullanılmıştır.

Aynı yüzyılda inşa edilen erken Osmanlı dönemi tek kubbeli camilerle bu yapılar kıyaslandığında Çubuklu 
Köyü Eski Cami, son cemaat yeri, kubbeye geçiş elemanı ve yapım malzemesi yönünden Kayseri Gubaroğlu 
Cami’ne benzer bir mimariye sahipken, sekizgen kubbe kasnaklı cephe düzeniyle Gubaroğlu Cami’den farklı-
laşmaktadır. Dodurga Köyü Cami, plan şeması, cephe düzeni ve kubbeye geçiş elemanı açısında İzmir Selçuk 
Alparslan Mescidi ile aynı özellikleri barındırırken, yapım malzemesi olarak karşılaştırıldığında Alparslan 
Mescidi tuğla-kesme taş duvar örgüsü ve kirpi saçak kullanımıyla daha özenli inşa edilmiştir. Plan tipi ve cep-
helerde sekizgen kasnaklı kubbe düzeniyle Behram Köyü Cami ve Artova Salur Köyü Cami,  Balat İlyas Bey 
Cami’nin sade bir örneği gibiyken, yapım malzemesi, süsleme ve kubbeye geçiş elemanı kıyaslandığında İlyas 
Bey Cami’nin farklılaştığı görülmektedir.
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Bütün bu özeliklerden yola çıkarak yapım tarihi bilinmeyen Dodurga Köyü Cami, Behram Köyü Cami, Çu-
buklu Köyü Eski Cami ve Artova Salur Köyü Cami, 1473 tarihli Hacı Turhan Mescidi ile benzer plana sahip 
olmalarının yanı sıra, köşelerinde kesme taş kullanılarak moloz taştan inşa edilmiş olmaları, mazgal pencere-
lerin üst sıradaki konumu ve cephelerde sekizgen kasnaklı kubbe düzeniyle de benzerlik gösterdiği anlaşılmak-
tadır. Bu benzer mimari özelliklere sahip olmasından yola çıkarak yapıların XV. yüzyılın son çeyreğinde inşa 
edilmiş olduğu sonucuna varılmaktadır. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE İNGİLİZCE KONUŞAMAMA NEDENLERİ

Sekine GÜL ÇAY1, Ömer Faruk ERDOĞAN2, Kaya YILDIZ3

1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Y.Lisans Öğrencisi, İstanbul / Türkiye 
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Y.Lisans Öğrencisi, İstanbul / Türkiye

3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin İngilizce konuşamama nedenlerini saptamaktır. Araştır-
mada nitel araştırma modellerinden olgu bilim (fenomenoloji) modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma 
grubunu, 2018-2019 Öğretim yılı 1. Yarıyıl İstanbul ili Küçükçekmece ve Esenler ilçesindeki 1 resmi, 1 özel 
kurumda görev yapan 30 öğretmen ve 61 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, öğretmen ve öğrenci-
lerden, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma 
grubunda yer alan öğrencilerin demografik özelliklerinin frekans ve yüzde dağılımları çıkartılmıştır. Araştırma 
kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. 
Öğrencilerin yaşadığı genel sorunlar derslerin her yıl aynı formatta işlenmesi, öğretmenlerin yetersiz olması, 
sınıf içinde çok fazla gürültü olması, İngilizce dersinin günlük hayatta işlerine yaramaması, dersleri yeterince 
anlayamamaları sınıfların kalabalık olması ve özgüven sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin 
yaşadığı genel sorunlar ise sınıf mevcutlarının kalabalık olması, öğrencilerin derse karşı ilgilerinin düşük ol-
ması, ders kitaplarının yetersiz olması, çok fazla ünitenin olması, ders saatlerinin yetersiz olması gibi sorunlar 
tespit edilmiştir. Yapılan araştırmanın sonuçlarından yola çıkılarak öğrencilere yönelik olarak İngilizce sözlük, 
İngilizce kitaplar, gazete, kanalları vb. araçlar ile İngilizce öğrenmeleri için çaba göstermesi, öğretmenlerle 
daha fazla iletişim kurmalarının yolları açılması gibi önerilerde bulunulmuştur. Öğretmenlere yönelik olarak 
ise derslerin daha eğlenceli şekilde işlenmesi, dil bilgisinden mümkün olduğunca uzak durulması, seviyesi 
düşük öğrenciler için ek çalışmalar yapılması, ek ödevler verilmesi, öğrencinin kendini güvende hissedeceği 
bir ortam oluşturulması gibi önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İngilizce Öğrenimi, İngilizce Konuşamama, Konuşamama Nedenleri 

GİRİŞ

Dünden bugüne her milletin, devletin, kültürün kendine ait bir dili vardır. İnsanların kendi kültüründe kulla-
nılan, doğuştan gelen konuşma yetisiyle ilk öğrendikleri dil ana dildir. Başka kültür ve toplumların kullandığı 
ana dil dışında kalan tüm dillere ise yabancı dil denir. Dil öğrenmek, dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak, 
diğer milletlerden insanlarla iletişim kurabilmek, küreselleşen dünyayı yakabilmek, dünyanın başka bir ye-
rinde çalışma ve yaşama imkânı elde edebilmek gibi pek çok açıdan gerekli görülmektedir (Kolaç, 2008). 
İnsanlar günümüzde teknoloji ve bilim günden güne arttığı için daha çok bilmek, öğrenmek istemektedir. Bu 
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da yabancı dillerin öğrenilme isteğini arttırmaktadır (Köse,2012).  Buna bağlı olarak da günümüzde özellikle 
çocuklara ve gençlere İngilizce öğretmenin yeri günden güne önem kazanmaktadır (Çocuk,2016). 

Verilen derslerin verimli olması için çeşitli unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar sınıf ortamla-
rı, öğretmen yeterlilikleri, müfredatın içeriği ve yöntemi, sınıfta kullanılan materyaller gibi birçok etkenden 
oluşmaktadır. Bu etkenler ne kadar iyi düzeyde olursa İngilizce öğretimi de o kadar iyi olmaktadır (Özer ve 
Korkmaz, 2016). 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri birçok değişkenden etkilenmektedir. Bu değişkenler öğrenci merkezli ve öğret-
men merkezli etkenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Öğretmenin alanlarındaki bilgi ve beceriye hâkim olması, 
sınıf içi kullanılan yöntemler ve materyaller, öğretmenin çocuklara ve derse olan yaklaşımı gibi birçok sebep 
bulunmaktadır. Öğrencinin ilgi düzeyi, motivasyonu, sınıf içi arkadaş ortamı gibi değişkenler ise öğrenci mer-
kezlidir (Engin, 2006).

Bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda çeşitli İngilizce konuşma ölçütlerine göre Türkiye sürekli ola-
rak çok düşük sıralarda yer aldığı görülmektedir. Örneğin, English First tarafından geliştirilen 2013 İngilizce 
Yeterlilik Endeksi (EPI) Türkiye’yi 60 ülke arasında 41. sıraya yerleştirmektedir.  2012 yılında hem anadili 
Türkçe olanların, hem de Türkiye’de yerleşik olanların ortalama toplam Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL) puanı, Sudan ve Etiyopya gibi Latin alfabesi kullanmayan ülkelere benzer bir biçimde 120 üzerin-
den 75’tir (British Council ve TEPAV, 2013). Türkiye’de öğrencilerin bu kadar yıl öğrenim görmesine rağmen 
İngilizce düzeyinin ortalama olarak bu kadar düşük olması göz ardı edilmemektedir.

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin İngilizce konuşamama nedenlerini saptamaktır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Öğrencilerin İngilizce konuşamama sebeplerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma model-
lerinden olgu bilim (fenomenoloji) modeli kullanılmıştır. Olgu bilim;  Kocabıyık’a (2015) göre bir olguyu 
bireylerin yaşantıları temel alınarak, o olguya karşı tutumlarını ve yükledikleri anlamları ortaya çıkartmaktır. 
Bu doğrultuda, bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin ve İngilizce öğretmenlerinin konuya ilişkin görüşleri 
araştırılmıştır. 

Çalışma Grubu

 Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 1. Yarıyıl İstanbul ili Küçükçekmece ve 
Esenler ilçesindeki 1 resmi, 1 özel kurumda görev yapan 30 öğretmen ve 61 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma 
grubunda yer alan öğrencilerin ve öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Öğrenci ve Öğretmenlerin Demografik Bilgileri

    Cinsiyet              Öğretmen                   Öğrenci

        f        %           f          %

  Kadın
  Erkek
  Toplam

      25 
       5
      30  

    83.3
    16.6
    100

        31
        30
        61

       50.9
       49.1
       100

Tablo 1. incelendiğinde araştırmanın çalışma grubundaki 30 öğretmenin %83.3’ü “kadın”, %16.6’sı “erkek”tir. 
61 öğrencinin ise %51’i “kadın”lardan oluşurken, %49’u “erkek”lerden oluşmaktadır. 

Ayrıca araştırma grubundaki öğretmenlerin %50’si Eğitim Fakültesi mezunuyken, %50’si Fen Edebiyat Fa-
kültesi mezunudur. Öğretmenlerin çalıştığı kurum türüne ise %33.3 devlet okuluyken, %66.6 özel okuldan 
oluşmaktadır.

Tablo 2. Öğrencilerin Sınıf Seviyesi

Öğrencilerin Sınıfı                f %

6.sınıf
8.sınıf
Toplam

             31
             30
             61

50.9
49.1
100

Çalışma grubundaki öğrencilerin sınıf seviyesini gösteren Tablo 2. İncelendiğinde öğrencilerin yarısı 6. Sınıf 
öğrencisi yarısı 8. Sınıf öğrencisidir.

Verilerin Toplanması

Bu araştırmada veriler öğretmen ve öğrencilerden, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırıl-
mış görüşme formu ile 2018-2019 yılı 1. yarıyılda toplanmıştır. Öğrenci ve öğretmenlere verilen görüşme for-
mu hazırlanıp, uzman görüşüne sunulmuştur. 1 öğretim üyesi ve 2 öğretmen görüşleri doğrultusunda görüşme 
formuna son hali verilmiştir. Görüşme formu araştırmacılar tarafından elden dağıtılıp elden toplanmıştır. 46 
öğretmene dağıtılan görüşme formundan 16 tanesinden geri dönüt sağlanamamıştır. 100 öğrenciye dağıtılan 
görüşmen formundan ise 39 tanesi okunamadığı için değerlendirmeye alınamamıştır.

Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz 
kullanılmıştır. Tümevarımcı analiz 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada yazılı olarak elde edilen 
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veriler bilgisayar ortamına geçirilmiştir. İkinci aşamada araştırmacılar yazılı verileri ayrı ayrı kodlamıştır. 
Kodlar öğretmenler için ÖK1(Öğretmen Kadın 1), ÖE1 (Öğretmen Erkek 1) şeklinde kodlanmıştır. Öğrenciler 
de 5ÖK1(5. Sınıf Öğrenci Kadın 1), 8ÖE1 (8. Sınıf Öğrenci Erkek 1) şeklinde kodlanmıştır.  Son olarak kod-
lamalarda uyuşum gösteren kodlar temalara ulaşmada temel alınmıştır. Bulgular temalara göre düzenlenmiş 
ve açıklanmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik

Güvenirlik, ölçmelerin aynı şekilde uygulanmasıyla birbirine benzeyen sonuçların alınması durumudur. Ge-
çerlik ise ölçülmek istenen verilerin doğru ve başka ölçümlerle kıyaslanmadan ölçülebilmesidir (Karasar, 
2018). Bu doğrultuda araştırmanın geçerlik ve güvenirlik derecesini arttırmak için bazı önlemler alınmıştır.

Araştırmanın inandırıcılığını ( iç geçerliği) arttırmak için literatür taraması sonucunda konuyla ilgili kavramsal 
veriler alınmıştır. Bu verilere göre görüşme formu hazırlanmıştır. Yapılan içerik analizinde temalar, kodlar ve 
temaları açıklayan alt temalar oluşturulmuştur. Bir temanın ve alt temalarının diğerleriyle olan ilişkisi kontrol 
edilerek bütünlük sağlanmıştır. 

Araştırmanın aktarılabilirliğini (dış geçerliği) arttırmak için her bir bölüm detaylarıyla açıklanmıştır.  

Araştırmanın tutarlığını (iç güvenirliği) arttırmak için bulguların tamamı yorum katılmadan açıklanmıştır. 
Kodlamalar iki farklı araştırmacı tarafından yapılmış ve karşılaştırılmıştır.

Araştırmanın teyit edilebilirliğini (dış güvenirliği) arttırmak için yapılanlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 
Elde edilen veriler, kodlamalar ve bulgular başkaları tarafından incelenebilecek şekilde saklanmaktadır.

BULGULAR

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular tema başlıkları altında verilmiştir.

Tema: Okullardaki İngilizce Dersinin Yeterli Bulunup Bulunmaması

Çalışma grubundaki öğrencilere sorulan ‘Okullarda öğretilen İngilizceyi yeterli buluyor musunuz?’ sorusuna 
ilişkin öğrenci görüşleri bu tema altında toplanmıştır. 1. temanın alt temaları tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Okullardaki İngilizcenin Yeterli Bulunması

Tema 1
Alt temalar  f Sebepler

        
                       f

Evet buluyorum 18

Hayır bulmuyorum 43               - Sınıfın kalabalık olması
                   -Öğretmen kaynaklı
                   -Diğer

25
13
5

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin okullarda öğretilen İngilizce derslerini çoğunlukla yeterli bulmadığı 
görülmektedir(n=43). Bu öğrencilerin çoğu sınıfların çok kalabalık olmasından dolayı yeterli bulmadığını(n=25), 
bazıları ise öğretmenden kaynaklanan problemlerden dolayı yeterli bulmadığını bildirmiştir(n=13). Öğrencile-
rin 18’i ise dersleri yeterli bulmaktadır.

Tema: Öğrenilen İngilizcenin Okul Dışında Kullanılması

Çalışma grubundaki öğrencilere sorulan ‘Okullarda öğretilen İngilizceyi okul dışında kullanabiliyor musu-
nuz?’ sorusuna ilişkin öğrenci görüşleri bu tema altında toplanmıştır. 2. Temanın alt temaları Tablo 4’te veril-
miştir. 

Tablo 4. Okullarda Verilen İngilizcenin Okul Dışında Kullanılması

Tema 2
Alt temalar f                      Sebepler f

Evet kullanıyorum 25

Hayır kullanmıyorum 36                   Uygun ortam  
                       Diğer                       

26
10

Tablo 4 incelendiğinde çalışma grubundaki öğrencilerin çoğu okullarda gördükleri İngilizce derslerini okul 
dışında kullanmadığı görülmektedir(n=36). Bu öğrencilerin çoğunluğu kullanabilecekleri uygun ortam olma-
masını sebep olarak göstermiştir(n=26). Kullananların ise 25 kişi olduğu görülmektedir.
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Tema: Öğrencilerin İngilizce Konuşamama Nedenleri

Çalışma grubundaki öğrencilere sorulan ‘İngilizce konuşamama nedenleriniz nelerdir?’ sorusuna ilişkin öğren-
cilerin cevapları bu tema altında toplanmıştır. 3. Temaya ilişkin alt temalar Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Öğrencilerin İngilizce Konuşamama Nedenleri

Tema 3
Alt Temalar                     f

Çok çalışmama
Kelime bilmeme, cümle 
kuramama
Biraz konuşabilen
Heyecanlanma
İngilizcenin zor olması

                  24
                 22

                14
                 7
                 5

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin çoğunun çok ders çalışmama(n=24) ve kelime bilmeme cümle 
kuramama(n=22) nedenleriyle İngilizce konuşamadığı görülmektedir. Diğer sebepler ise heyecanlanma ve 
dersin zor olmasıdır. 

Tema: Cümle Kurarken Yaşanan Zorluklar

Çalışma grubundaki öğrencilere yöneltilen ‘İngilizce konuşurken ne tür zorluklar çekiyorsunuz?’ sorusuna 
ilişkin cevaplar bu tema altında toplanmıştır. 4. Temanın alt temaları Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Cümle Kurarken Yaşanan Zorluklar

Tema 4
Alt Temalar f

Kelime eksikliği
Dil bilgisi eksikliği
Cümle kuramama
Telaffuz
Diğer

32
28
18
8
4

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin en çok kelime eksiği sebebiyle İngilizce konuşamadığı görülmektedir(n=32). 
Kelime eksiğini, dil bilgisi eksikliği takip etmektedir(n=28). Cümle kuramama ve telaffuz da konuşamama ne-
denleri arasındadır.
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Tema: Neler Yapmak Gerekir

Çalışma grubundaki öğrencilere sorulan ‘Daha rahat İngilizce konuşabilmek için neler yapmak gerekir?’ so-
rusuna ilişkin öğrenci görüşleri bu tema altında toplanmıştır. 5. Temanın alt temaları Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Neler Yapmak Gerekir

Tema 5
Alt Temalar                       f

Daha fazla çalışmak
Daha fazla kelime öğrenmek
Pratik yapmak
Diğer

                     51
                     47
                       9
                       5

Tablo 7 incelendiğinde araştırma grubundaki öğrencilerin çoğu daha fazla çalışmak gerektiği görüşünü 
bildirmiştir(n=51). Öğrencilerin diğer bir çoğunluğu daha fazla kelime öğrenmek gerektiği düşünmektedir(n=47). 
Öğrenciler en çok kelime öğrenmek ve daha fazla çalışmak gerektiği görüşündedir. 

Tema: Öğrencilerin Kendini İfade Etmekte Zorlanma Nedenleri

Çalışma grubundaki öğretmenlere sorulan ‘Öğrenciler neden kendini ifade etmekte zorlanıyor?’ sorusuna iliş-
kin öğretmen görüşleri bu tema altında toplanmıştır. 6. Temanın alt temaları Tablo 8’ de verilmiştir

Tablo 8. Öğrencilerin Kendini İfade Etmekte Zorlanma Nedenleri

Tema 6
Alt Temalar f

Öğrenci Kaynaklı
Yeterli Pratik Yapılmaması 
Kelime-Dil bilgisi eksiği
Ders Saatlerinin Yetersizliği
Öğretmen Kaynaklı 

9
8
7
4
3

Tablo 8 incelendiğinde, çalışma grubundaki öğretmenlerin çoğunluğu öğrenci kaynaklı(utanma, çekinme, 
kendine güvenememe) problemlerin sebep olduğunu bildirmiştir (n=9). Diğer sebepler de bu alt temayı ta-
kip etmektedir. Öğretmenlerin çoğu yeterli pratik yapılmadığından dolayı kendilerini ifade edemediklerini 
söylemektedir(n=8). 
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Tema: Öğrencilerin Cümle Kurarken Karşılaştıkları Zorluklar

Araştırma grubundaki öğretmenlere sorulan “Öğrenciler İngilizce cümle kurarken ne gibi zorluklarla kar-
şılaşmaktadır?” sorusuna ilişkin cevaplar bu tema altında toplanmıştır. 7. Temanın alt temaları Tablo 9’da 
verilmiştir.

Tablo 9. Öğrencilerin Cümle Kurarken Karşılaştıkları Zorluklar

Tema 7
Alt Temalar f

Dil bilgisi-kelime yetersizliği
Türkçe düşünme
Yanlış yapma korkusu
Pratik yapmama

20
9
6
5

Tablo 9. incelendiğinde öğrencilerin karşılaştıkları zorlukların başında dil bilgisi ve kelime eksikliği geldiği 
görülmektedir. Öğretmenlerin çoğu kelime bilgisi ve dil bilgisini başlıca zorluk olarak görmektedir(n=20). 
Türkçe düşünmenin problem olduğunu bildiren öğretmenler ikinci sırada gelmektedir(n=9). Dil bilgisi ve 
Türkçe düşünme sebepleriyle öğrencilerin zorluk çektiğini söyleyen öğretmen 3 görüşü şu şekildedir:

Tema: Konuşma Becerilerini Geliştirmek İçin Yapılan Aktiviteler

Çalışma grubundaki öğretmenlere sorulan “Konuşma becerilerini geliştirmek için ne gibi aktiviteler yapıyor-
sunuz?” sorusuna ilişkin cevaplar bu tema altında toplanmıştır. 8. Temanın alt temaları Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Konuşma Becerilerini Geliştirmek İçin Yapılan Aktiviteler

Tema 8
Alt Temalar f

Konuşma aktivitesi
Diğer

18
8

Tablo 10 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğu konuşma becerilerini geliştirmek için sınıf içi konuşma ak-
tivitesi yaptırmaktadır (n=18). Konuşma aktivitesi yapan öğretmen 1 görüşü şu şekildedir.

Tema: Müfredat, Sınıf Mevcudu, Sınıf Seviyesinin Etkileri

Çalışma grubundaki öğretmenlere sorulan “Müfredat, sınıf mevcudu, sınıf seviyesi İngilizce öğrenimini nasıl 
etkiler?” sorusuna ilişkin görüşler bu tema altında verilmiştir. Tema 9’un alt temaları Tablo 11’de verilmiştir. 
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Tablo 11. Müfredat, Sınıf Mevcudu, Sınıf Seviyesinin Etkileri

Tema 9
Alt Temalar f

Olumsuz etkiler
Olumlu etkiler
Etkilemez 

17
7
2

Tablo 11 incelendiğinde öğretmenlerin 17’si müfredatın, sınıf mevcudunun ve sınıf seviyesinin İngilizce öğre-
nimini olumsuz etkilediğini düşünmektedir. 

Tema: Daha İyi İngilizce Konuşmak İçin Neler Yapılmalı

Çalışma grubundaki öğretmenlere sorulan “Daha rahat İngilizce konuşmak için öğrenciler neler yapmalı? 
Öğretmenler neler yapmalı?” sorusuna ilişkin cevaplar bu tema altında toplanmıştır. 10. Temanın alt temaları 
Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12. Daha İyi İngilizce Konuşmak İçin Neler Yapılmalı

Tema 10
Alt Temalar f

Pratik yapılmalı
Film, dizi, video izlenmeli
Öğrenciler motive edilmeli
Ders sayısı arttırılmalı
Diğer 

11
10
6
3
1

Tablo 12 incelendiğinde öğretmenlerin çoğu öğrencilerin bol bol pratik yapması gerektiğini düşündüğü 
görülmektedir(n=11). Film, dizi, video gibi özgün materyalleri kullanması gerektiğini düşünenler ikinci sırada 
gelmektedir(n=10). 

SONUÇ ve TARTIŞMA

Öğrencilerin Yaşadığı Sorunlara İlişkin Sonuçlar

- Derslerin her yıl aynı formatta sıkıcı işlenmesi,
- Öğretmenlerin yetersiz olması, 
- Sınıf içinde çok fazla gürültü olması,
- İngilizce dersinin günlük hayatta işlerine yaramaması,
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- Sınıfların kalabalık olması ve özgüven sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir.
 Dersler sıkıcı işlendiğinde, eğlenmeden, konuşmadan kendilerini öğrenmeye kapattıkları görülmektedir. 

Anşin’in (2006) araştırması da gösteriyor ki öğretmen faktörü dil öğretiminde çok önemlidir. Öğretmen ne 
kadar iyi yetiştirilmiş olursa, ne kadar açık olursa öğrenciler o kadar donanımlı yetişmektedir. Ayrıca An-
şin sınıf mevcudunun da aynı şekilde öğrenimi olumsuz etkilediğini söylemektedir. Özer ve Korkmaz’ın 
(2016) araştırma sonuçları da öğrencilerin öğrendikleri dili kullanacak bir alanlarının olmadığını göster-
mektedir.

Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Sonuçlar
- Öğrenciler ders dışı pratik yapmaması,
- Ders saatleri az olması,
- Öğrencilerin motivasyon düşüklüğü,
- Sınıfların kalabalık oluşu ve müfredat yetiştirme kaygısı,
- Öğrenilen İngilizcenin okul dışında kullanılmaması,
- Müfredat, sınıf mevcudu, sınıfların düşük seviyede olması gibi sonuçlar tespit edilmiştir.
Engin’in (2006) araştırması ise bu görüşlerle örtüşmemektedir. Engin’in araştırma sonuçlarına göre öğret-
menler ders saatlerini yeterli görmektedir. Sebep olarak da kendilerinin de bu sayıda ders görerek öğretmen 
olduklarını, ders saatinin başarıyı etkilemediğini göstermektedirler. Cihan ve Gürlen’in (2013) araştırması ise 
ulaşılan sonuçlara paralel nitelikte sonuçlara sahiptir. Cihan ve Gürlen de ders saatlerinin yetersizliğinin ve 
öğrencilerin öğrendikleri dili kullanamamasının önemli problemlerden biri olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araş-
tırma sonuçlarından öğrencilerin motivasyonunun düşük olmasını Paker’in (2012) sonuçları da desteklemek-
tedir. Paker, öğretmenlerin öğrencinin motivasyonunu arttırması gerektiğini, stresi ve sınıf içi olumsuzlukları 
azaltması gerektiği görüşündedir.
 
ÖNERİLER
Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda ortaya konan öneriler süreçteki uygulayıcıları ilgilendiren 
“Öğrencilere Öneriler”, “Öğretmenlere Öneriler” şeklinde iki başlık altında sunulmuştur.

Öğrencilere Yönelik Öneriler
- Öğrencilerin İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirilmeleri sağlanması,
- Öğrencilerin İngilizce sözlük, İngilizce kitaplar, gazete, kanalları vb. araçlar ile İngilizce öğrenmeleri için 

çaba göstermesi,
- Öğrencilerin öğretmenlerle daha fazla iletişim kurmalarının yolları açılması,
- Öğrencilerin okul sonrası pratik yapabileceği etkinlikler yapılması, bu araştırmanın sonuçlarından yola 

çıkarak önerilmektedir.

Öğretmenlere Yönelik Öneriler
- Öğrenciler için eğitim-öğretim yılı başında İngilizce yeterlilik ve düzey belirleme sınavları yapılması ve 

öğrenciler düzeyleri belirlenmeden öğretime başlatılmaması,
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- Derslerin daha eğlenceli şekilde işlenmesi, dil bilgisinden mümkün olduğunca uzak durulması,
- Seviyesi düşük öğrenciler için ek çalışmalar yapılması, ek ödevler verilmesi, bu ödevlerin takibi ve dö-

nütleri yapılması,
- Öğrencinin kendini güvende hissedeceği bir ortam oluşturulması, 
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STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN KÜÇÜK İŞLETMELERİN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ 
ALGILAMA DÜZEYİ: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ

Şaban ESEN1, Gülbin Hilal TİTİZ 2

  1Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bartın / Türkiye
2Bartın Üniversitesi, SBE, İşletme ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, Bartın / Türkiye

Öz 21.yüzyılda kurumlar, küreselleşme, gelişen hızlı teknoloji, yeni pazar ortamları, insanların ihtiyaçlarının 
ve beklentilerinin değişmesi sonucunda ortaya çıkan değişim ve devamlı artan rekabet ortamı karşısında, eski-
sinden daha stratejik düşünmekte ve stratejik planlama yapma, stratejik kararlar alma faaliyetlerine daha fazla 
önem vermek zorunda kalmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, esnek üretim yapabilmeleri, değişiklik-
lere kolay uyum sağlayabilmeleri, istihdam olanakları yaratarak işsizliği azaltmaları bakımından ekonomiye 
canlılık kazandırma gibi özelliklere sahiptirler. Fakat KOBİ’ler ekonomide önemli yer edinmesine rağmen 
rekabet koşullarında etkin olamamaktadırlar. Gerek iç çevre gerek ise dış çevre unsurlarının küçük ve orta 
ölçekli işletmeler üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Bu çalışmada stratejik yönetim açısından Bartın ilindeki 
kayıtlı küçük ve orta ölçekli (KOBİ) niteliğindeki işletmelerin genel çevre faktörleri ve sektör çevresi unsur-
larından etkilenme düzeyleri analiz edilmektedir. Analiz sürecinde toplam 236 ankete geri dönüş sağlanmış 
ve araştırmaya dâhil edilmiştir. SPSS istatistik programı kullanılmış ve hipotezlerin sınanması için tek yönlü 
varyans analizi (OneWay Anova) testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda işletmelerin türleriyle  genel çevre 
ve sektör çevresi unsurlarını algılama düzeyleri arasında fark olduğu hipotezleri doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Strateji, Stratejik Yönetim, Genel Çevre Faktörleri, Sektör Çevresi, KOBİ 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüz dünyasında işletmelerde temel amaç,  en iyi hizmeti en verimli ve etkin bir şekilde sunacak strateji 
ve yöntemlerinin geliştirilmesi ve böylece hedef ve amaçlara ulaşılmasıdır. Bu da ancak çok hızlı değişen 
dünyada bu değişimlere karşı işletmelerin ayak uydurabilmesi için uzun dönemli vizyona sahip olmaları ve 
bu uzun dönemli perspektif ile gerekli stratejilerin belirlenerek uygulamaya konmasıyla mümkündür. Herhan-
gi bir stratejisi olmayan örgüt, ileriyi göremeyen ve yönü olmayan örgüttür. Stratejik düşünme, değişimleri 
tahmin etmeyi, ürün ve üretim süreçlerini müşteri taleplerinde beklenen değişime uygun olarak tasarlamayı 
gerektirir.

Strateji yüzyıllar boyunca askeri literatürde kullanılmış bir terimdir. Strateji Latince yol, çizgi, yatak anlamın-
da kullanılmasının yanı sıra “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme, gütme” anlamlarını da içerisine alan 
bir kelime olduğu belirtilmektedir (Şentürk, 2005: 16).
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Köken itibariyle askeri kurumlarda yapılan operasyonların tasarlanması anlamına gelen strateji terimi, örgütün 
kendi kapasitesi ve dış çevresiyle ilgili analiz ve öngörülere dayanılarak hedef ve önceliklerinin belirlenerek 
başarılması için planların tasarlanması ve uygulanması, gerekli yöntemlerin kullanılması, insan ve insan dışı 
tüm araçların kullanılması sürecidir (Nohutçu, 2007:106). Strateji kelimesi Türkçe bir karşılığa sahip değildir. 
Fransızcadan Türkçe’ye geçmiştir ve 1970’li yıllardan itibaren sosyal bilimler alanında kullanılmaya başlan-
mıştır. Yönetim boyutuyla stratejiyi tanımlamak gerekirse, örgütün çeşitli fonksiyonları arasında meydana 
gelen karışıklıkları açıklığa kavuşturan ve genel amaçları belirleyen özellikleri düzenleyen, ekonomik bir or-
tamda örgütün uygun değerlere ulaşması ile ilgili seçimsel kararlar bütünüdür (Eren, 2000: 552).

Stratejik yönetim konusunda önemli bir yeri bulunan Ansoff,  stratejiyi farklı şekillerde tanımlamıştır. Saf 
strateji ve genel (karma) strateji olarak adlandırmıştır. Ansoff’a göre saf strateji; “işletmenin bir hareketi veya 
belirli hareketler dizisi”dir. Genel veya karma strateji ise, işletmenin belirli bir durumda hangi tür saf stratejiyi 
seçeceğini gösteren istatistiki bir karar kuralıdır. Chandler ise stratejinin tanımını, “İşletmede uzun dönemli 
amaç ve hedefleri belirleme ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis ederek 
uygun faaliyet programlarını hazırlama” olarak yapmıştır (Güçlü, 2003: 67). Stratejik yönetim düşüncesinin 
gelişimi üç ana dönem olarak ele alınmaktadır (Barca, 2009: 35);

1. Stratejik planlama anlayışı dönemi (1960-1980)

2. Rekabet stratejisi dönemi (1980-1990) 

3. Temel yetkinliklere dayalı strateji anlayışı dönemi (1990’dan günümüze). 

Stratejik planlama ilk kez 1960’larda özel sektör tarafından gündeme getirilmiş olup, 1980’li yıllardan sonra 
kar amacı gütmeyen örgütler tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. 1980’lere gelindiğinde stratejik planla-
ma örgütün dört duvarı dışında neler olup bittiğini araştırmaya başlamıştır. Stratejik planlama bir örgütün ne 
olduğu, neler yaptığı ve neyi niçin yaptığına şekil veren ve yol gösteren temel kararları ve eylemleri üretmek 
için disipline edilmiş bir çabadır. Bu kapsamda stratejik planlamanın bazı (stratejik yönetimin) özellikleri şöy-
le belirtilebilir (Eryiğit, 2013: 154);

•	 Sonuçların ve değişimin planlanmasıdır. 

•	 Gerçekçidir ve kalite yönetim aracıdır.

•	 Katılımcı bir yaklaşımdır ve hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.

•	 Günü kurtarmaya yönelik olmadığı gibi bir şablon da değildir. 

•	 Salt bir belge değildir ve sadece bütçeye dönük değildir.

•	 Tepe yönetiminin bir fonksiyonudur.

•	 Bütünü kapsayan, bütünleştirici ve birleştiricidir; aynı zamanda esnektir.
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•	 Net ve iyi tanımlanmış hedeflere sahiptir. 

•	 Öngörülmeyenin yanı sıra bilinmeyen ile de ilgilenir. 

•	 Gelecek odaklı uzun dönemli amaçlar ile ilgilenir ve ekip çalışmasına dayalıdır. 

•	 Örgütü bir sistem olarak ele alır ve organizasyonun faaliyet sahasını belirler.   

Stratejik planlama çalışmaları birbirinden doğrudan etkilenen aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar;  ör-
gütsel değerler ve ilkeler, vizyon, misyon, iç çevre analizi, dış çevre analizi, SWOT, kritik başarı etmenleri, 
amaçlar, hedefler, stratejiler ve politikalar, eylem planları, kaynak dağılımı, performans ölçümü olarak belir-
lenmektedir (Küçüksüleymanoğlu, 2008: 404). 

İşletmenin, bütün olarak mevcut durumunun ve tecrübesinin incelenmesi üstün ve zayıf yönlerinin tanımlan-
ması ve bunların çevre şartlarıyla uyumlu hale getirilmesi sürecine etkileşim analizi (SWOT Analizi) adı ve-
rilmektedir. Fırsatlara yaklaşmak ve tehditlerden uzak durmak anlayışına dayanan bu bakış açısı ve yaklaşım, 
genellikle stratejik planlama modellerinin birçoğunda temel alınmaktadır. SWOT yaklaşımı çevre temelli bir 
yaklaşım olarak ifade edilmektedir (Eryiğit, 2013: 159).  

SWOT kelimesinin açılımları aşağıdaki gibidir  (Ersungur ve Aslan, 2014: 216); 

S (Strength) : Organizasyonun veya yörenin güçlü/üstün olan yönlerinin tespit edilmesini ifade etmektedir.

W (Weaknesses) : Organizasyonun veya yörenin güçsüz/zayıf olan yönlerinin tespit edilmesini ifade etmek-
tedir. 

O (Opportunities) : Organizasyonun veya yörenin sahip olduğu fırsat veya olanakları ifade etmektedir.

T (Threats) : Organizasyonun veya yörenin karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.

İç çevre analizi, işletmenin sahip olduğu kaynaklar, süreçler, var olan uygulama ve başarı durumunun değer-
lendirilmesidir. İşletmenin iç çevre analizinin yapılması, işletme niteliğinin ve performansının artırılmasının 
yanı sıra maliyetlerin azaltma yoluna gidilmesine yardımcı olmaktadır. Dış çevre analizinde bir işletmenin 
varlığını sürdürmesini ve gelişmesini engelleyici dış çevreden kaynaklanan tehditler ve gelişmesini sağlayacak 
fırsatlar belirlenmektedir (Küçüksüleymanoğlu, 2008: 406). 

Hızla artan rekabet ortamında, teknolojik gelişmelere daha çabuk ayak uydurma, ekonomiye dinamizm kazan-
dırma, işsizliği azaltma ve işgücü yaratma gibi özellikleriyle rekabet edebilirliği sağlamada, “Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler”in, daha çok kullanılan adıyla KOBİ’lerin önemi oldukça artmaktadır. 

24.06.2018 Tarihinde yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandı-
rılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile KOBİ tanımı değişmiştir. Buna 
göre 125 Milyon TL’nin altında net satış hâsılatına veya mali bilançoya sahip olan işletmeler KOBİ tanımı kap-
samına girmiştir. Böylece KOBİ tanımı kapsamına girmediği için KOBİ’lere sağlanan KOSGEB, TÜBİTAK 
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ve Kalkınma Ajansları gibi pek çok kurumun verdiği desteklerden yararlanamayan pek çok işletme, artık bu 
desteklerden yararlanabilme imkânı elde etmiştir. 

 Türkiye’de tanımı “ iki yüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bi-
lançosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 
büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca “KOBİ” olarak adlandırılan ekonomik birimler” KOBİ 
olarak tanımlanmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük bir çoğunluğu dünya genelinde pek çok 
ülke ekonomisinin de temelini oluşturan aile şirketi (aile işletmesi) niteliğindedir. Bu özellikleri KOBİ’lere bir 
takım avantaj ve dezavantajlar getirmektedir. Örneğin aile şirketi niteliğindeki KOBİ’ler ekonomik krizlere 
karşı daha fazla direnç sağlarken, kurumsallaşamama gibi bir sorunu beraberinde getirmektedir (Sucu, 2010: 
12).

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin stratejik yönetim açısından genel çevre ve sek-
tör unsurlarını algılama düzeyleri arasında bir fark olup olmadığını ortaya koymaktır.  Bu amaçla şu iki hipotez 
test edilecektir. 

H1: İşletme türlerine göre genel çevre faktörlerini algılama arasında fark vardır. 

H2: İşletme türleriyle sektörel faktörleri algılama arasında fark vardır.

KAPSAM

Çalışma kapsamında faaliyet alanlarına göre (üretim, ticaret ve her ikisi birden) ayrımları yapılan KOBİ türün-
deki işletmelerin genel çevre unsurları ve sektör unsurlarından etkilenme düzeyleri incelemeye alınmaktadır. 
Literatürde yer alan politik, hukuki, ekonomik, demografik, teknolojik ve doğal çevre unsurları (genel çevre) 
kullanılmaktadır. Aynı zamanda Porter’in stratejik yönetim alanındaki beş kuvvet modelinden yola çıkarak 
işletmelerin sektör unsurlarından hangi düzeylerde etkilendikleri analiz edilmektedir.

YÖNTEM

Çalışmada araştırma konusu olan çevresel faktörler (genel çevre ve sektör) ile stratejik yönetim unsurları ara-
sındaki ilişkiyi ölçmek için veri elde etmede anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket formları işletmelere 
elden ulaştırılıp, yüz yüze anket yapılmıştır. 

Çalışma evrenini, TESK verilerine göre Bartın ilinde kayıtlı bulunan 6386 işletme oluşturmaktadır. Bartın 
merkezdeki KOBİ niteliğindeki işletmelere 280 anket ulaştırılmakla birlikte, incelendiğinde 50 tanesinin ana-
liz için uygun olmadığı tespit edilmiş ve analiz dışında tutulmuştur.  

Sonuç olarak 236 anket verileri analiz edilmiştir. Çalışmada 5’li likert ölçeği ölçüm olarak kullanılmaktadır. 
Elde edilen verilerin çözümlenmesinde sosyal bilimlerde sıkça kullanılan SPSS programından yararlanılmıştır. 
Hipotezlerin test edilmesinde tek yönlü varyans analizi (One Way Onova) kullanılmıştır.  
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BULGULAR

Araştırmamız kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizi yapılmıştır. Cronbach Alfa Katsayısı 0,620 
olarak bulunmuştur. İstatistik tutum ölçeğine ilişkin elde edilen Cronbach Alfa Katsayısı değeri, ölçme aracı-
nın homojenliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmekte olup, hesaplanan Cronbach Alfa Katsayısı 1’e yak-
laştığı derecede ölçme aracının tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu düşünülebilir. Özdamar (1999) güvenirlik 
katsayısına ilişkin ölçüt değerleri aşağıda olduğu gibi ifade etmektedir. 

0.00<α<0,40 olduğu zaman ölçek güvenilir değildir.

0,41<α <0,60 olduğu zaman ölçek düşük güvenirliktedir.

0,61<α <0,80 olduğu zaman ölçek orta düzeyde güvenilirdir.

0,81<α < 1,00 olduğu zaman ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir.

Bu verilere göre ölçeklerin güvenirliği orta düzeydedir. 

Tablo 1. Genel Çevre Faktörlerine Ait Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri  

Politik  Hukuki Ekonomik Demografik Teknolojik  Doğal Çevre

  N Geçerli 
Değer 

   236    236     236    236    236   236

Kayıp     0      0      0     0      0     0

             Ortalama   3,57    3,86     4,35    4,23    3,98   3,72

       Standart Sapma   1,258    1,054    ,940   ,971   1,091  1,317

Ankete katılan tüm işletmelerin genel çevre faktörlerine bakış açısı hesaplanmıştır. Ekonomik unsurlar (vergi 
düzenlemeleri, işyeri açma ve kapama vb.) 4,35 ortalama ile ‘ tamamen katılıyorum’ şeklinde en fazla ortalama 
saptanmıştır.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

104

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 2. Sektör Çevresi Faktörlerine Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 S1   S2   S3    S4   S5

    N Geçerli Değer   236    236   236    236   236

Kayıp    0     0     0     0    0

              Ortalama   4,19    4,23    4,23   3,59   3,24

             Standart Sapma   ,986    ,904   ,909   1,165  1,474

S1: Sektörde mevcut firmalar arasında yoğun rekabet vardır. S2: Sunduğumuz mal veya hizmetin alternatifleri 
fazladır. S3: Sektörümüze yeni firma girişi ihtimali her zaman vardır. S4: Tedarikçilerimizin üzerimizdeki 
pazarlık gücü yüksektir. S5: Müşterilerimizin ürünlerimiz/hizmetlerimizle ilgili pazarlık imkânı vardır. Sektör 
çevresi analiz bulgularında S2 ile S3 unsurları ortalamaları 4,23 şeklinde eşit çıkmaktadır. En fazla diğer orta-
lama ise 4,19 ile S1 yani yoğun bir rekabetin olduğu bulgusu saptanmaktadır. 

HİPOTEZLERİN SINANMASI 

Tablo 3’de hem genel çevre faktörleri hem de sektör çevre faktörlerini kapsayan oneway anova sonuçları yer 
almaktadır. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

105

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 3. Sektörlere Göre Genel ve Sektör Çevresi Algılamaları  

 N Mean Std. Deviation p

Genel 
Çevre 
Faktörleri
Toplam

Gıda ve Market 63 25,8730 3,10303 ,000

Restoaran, Pansiyon, 
Kuaför vb.

        91 22,3626 4,23088

Beyaz eşya, mobilya 
iletişim

34 23,7353 3,84793

Diğer 48 23,3958 2,81893

Total 236 23,7076 3,87838

Genel 
Çevre 
Faktörleri 
Ortalama

Gıda ve Market 63 4,3122 ,51717 ,000

Restoaran, Pansiyon, 
Kuaför vb.

91 3,7271 ,70515

Beyaz eşya, mobilya 
iletişim

34 3,9559 ,64132

Diğer 48 3,8993 ,46982

Total 236 3,9513 ,64640

Sektörel 
Çevre 
Faktörleri 
Ortalama

Gıda ve Market 63 3,9873 ,68521 ,001

Restoaran, Pansiyon, 
Kuaför vb.

91 3,7297 ,59358

Beyaz eşya, mobilya 
iletişim

34 4,1941 ,64851

Diğer 48 3,8833 ,52808

Total 236 3,8966 ,63204

Sektörel 
Çevre 
Faktörleri 
Toplam

Gıda ve Market 63 19,9365 3,42605 ,001

Restoaran, Pansiyon, 
Kuaför vb.

91 18,6484 2,96788

Beyaz eşya, mobilya 
iletişim

34 20,9706 3,24257

Diğer 48 19,4167 2,64038

Total 236 19,4831 3,16021
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One-Way ANOVA analizi sonucunda da görüleceği üzere, hem genel çevre faktörleri hem de sektörel çevre 
faktörlerine ait P değeri, P<0,05 olduğundan hipotezlerin ikisi de kabul edilmektedir. Yani işletme türleri ile 
genel çevre faktörlerini algılama derecesi arasında fark vardır. Aynı şekilde işletme türleri ile sektörel faktörleri 
algılama arasında fark vardır. 

SONUÇ

Stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramlarıyla ilgili son zamanlarda ortaya çıkan yeni fikirler veya yeni 
yaklaşımlar bu kavramlar açısından yenilenmeyi sürekli beraberinde getirmektedir.  Zamanla sürekli şekilde 
değişim ve gelişim gösteren bu durum küçük ve orta işletmeler için gelişen bir olgudur. KOBİ niteliğindeki 
birçok işletme stratejik bir plan hazırlama konusunda önemli birtakım problemler ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Stratejik plan hazırlama sürecinin nasıl başlayacağı ve işleyeceğinin bilinememesi bu problemlerin ilk sırasını 
oluşturmaktadır. SWOT yaklaşımı, iç ve dış çevre yaklaşımları, stratejik planlama yaklaşımları vb. küçük ve 
orta ölçekli işletmeler açısından ön plana çıkan bazı alternatif yaklaşımlardır.

 Çalışma kapsamında mümkün olduğunda çok sayıda işletmenin katılımı sağlanmaya çalışılmış ve mümkün 
olmamıştır. Bu açıdan araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde ankete katılan işletme sayısının araştırma 
evreninin büyüklüğüne oranının düşük olması sebebiyle elde dilen bulguların örneklem dışında tüm evreni 
temsil etmediği hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

Çalışma sonucunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin stratejik yönetim açısından değerlendirildiğinde ge-
nel çevre unsurları ve sektör çevresinden etkilendikleri tespit edilmektedir. KOBİ’ler üzerinde genel çevre 
kapsamında en fazla ekonomik faktörlerin etkisi vardır. Sektör unsurları olarak da KOBİ’ler en fazla mevcut 
firmalar arasındaki rekabetten etkilenmektedirler. Aynı zamanda sektördeki sunulan mal ve hizmetlerin başka 
alternatiflerinin fazlaca olması ve sektöre yeni firma girişlerinin her zaman bir ihtimal olması KOBİ’leri etki-
leyen sektör faktörleri arasındadır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler hem Türkiye’de hem de dünya genelinde stratejik yönetim açısından perfor-
mans değerlendirmeleri ve elde ettikleri sonuçlar bakımından önemli örgütlerdir. Bu bakımdan birçok örnek 
modeller doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri yaparak her biri rekabet güçlerini arttırabilirler.
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COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER  BEKLENEN EKONOMİK KATKIYI SAĞLIYOR MU?

Şaban ESEN 1, Gülbin Hilal TİTİZ2

1Bartın Üniversitesi, İİBF Fakültesi, Bartın / Türkiye
2Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü YL Öğrencisi, Bartın / Türkiye

Öz: 27.06.1995 Tarih ve 555 Sayılı Coğrafi İşaretli Ürünlerin Korunması hakkındaki Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile başlayan Coğrafi İşaret serüveni, Sınai Mülkiyet Kanunu içinde yeniden düzenlenerek 6769 sayı 
ve 22.12.2016 tarihinde yasalaşmıştır.  Sınai Mülkiyet Kanununda coğrafi işaret; “belirgin bir niteliği, ünü 
veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gös-
teren işarettir” şeklinde tanımlanmaktadır.  Sınai Mülkiyet Kanunun  amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, 
patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekono-
mik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır, denilmektedir.  Türkiye’nin coğrafi işaret 
potansiyeli olan ürün sayısının 2500 civarında olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur.  Bu amaca 
yönelik olarak, özellikle son yıllarda coğrafi işaretli ürünlerin tescilinde büyük bir artış meydana gelmiştir. 
Coğrafi işaret tescilli ürün sayısı an itibarı ile 414 adete ulaşmıştır. 408 adet ürünün de tescil süreci devam et-
mektedir.  Bu çalışmanın temel amacı, sınai mülkiyet kanunu içinde yer alan coğrafi işaretli ürünlerden, menşe 
olarak adlandırılan ve sadece ilgili yöreye has özellikleri barındıran ürünün, tescil öncesi ve sonrası ekonomik 
değerinde beklenen artışın sağlanıp sağlanmadığını incelemektir. Bu amaçla, coğrafi işaret türlerinden biri 
olan ürünleri menşe adı tescil ettiren kurum ve kuruluşlar üzerinde anket tekniği ile veri elde edilmiştir. Elde 
edilen verilerden coğrafi işaret sonrası genel olarak ürün fiyatlarında bir artış olduğu ifade edilmiştir. Ankete 
atılanların %70’i ürün fiyatlarında  ortalama %20ile %39 oranında bir artış sağlandığını ifade etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaret, Menşe İşareti, Mahreç İşareti, Geleneksel Ürün

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik 
özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili 
ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne ka-
vuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. 

Coğrafi işaretler, araştırmacılar tarafından farklı açılardan incelenmiştir. Tepe (2008) coğrafi işaretli ürünlerin 
ekonomik etkilerini;  Demirer (2010), yöresel coğrafi ürünler ve işaretlerin Fransa Türkiye karşılaştırması-
nı;  Kan, Gülçubuk ve Küçükçongar (2012), coğrafi işaretlerin kırsal turizmde kullanım olanakları; Mercan 
ve Üzülmez (2014), coğrafi işaretlerin bölgesel turizm gelişimindeki rolü; Yenipınar, Köşker ve Karacaoğlu 
(2014), coğrafi işaretlerin yerel  yiyeceklerle ilgisini; TPE, Ulusal Coğrafi İşaret ve Stratejisi Belgesi ve 2015-
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2018 yılları Eylem planı; Gökovalı (2007), coğrafi işaretlerin ekonomik etkileri; Tanrıkulu (2012), Türkiye’de 
coğrafi işaretlerin tespitinin önemi; Durlu-Özkaya, Sünnetçioğlu ve Can(2013), coğrafi işaretlerin Gastrono-
mi turizmindeki rolü; Doğan (2015), coğrafi işaretlerin gelişmekte olan ülkeler açısından incelenmesi, Esen 
(2016), coğrafi işaretlerin bölgesel farklılaştırma yaratmadaki rolünü; Esen (2017a) coğrafi işaretlerin turizm-
de sürdürülebilirlik rolünü ortaya koyan çalışmalar ile incelemişlerdir. 

Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılır.

Menşe Adı

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özel-
liklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü 
bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe adıdır. Menşe adları sadece ait 
oldukları coğrafi bölgede üretilirler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde 
kazanabilir. Menşe adına Finike Portakalı ve Malatya Kayısısı örnek gösterilebilir(Tepe, 2008).

Mahreç İşareti 

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer 
özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belir-
lenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar mahreç işaretidir. Mahreç işaretlerinin, 
ürünün özelliklerinden en az biri o yöreye ait olmakla birlikte, yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. 
Ürünün yöre ile bağı sadece ünü de olabilir. Mahreç işaretine Antep Baklavası, Hereke İpek Halısı örnek gös-
terilebilir. Coğrafi bir yer adı içermese dahi menşe adı ve mahreç işaretinde yer alan şartları taşıyan bir ürünü 
belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da 
menşe adı veya mahreç işareti olabilir (Gökovalı, 2007). 

Geleneksel Ürün Adı

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel 
olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması halinde 
geleneksel ürün adı olarak tanımlanır13

• Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.

 • Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

 Geleneksel ürün adına örnek olarak, baklava, lokum, höşmerim, pastırma vb. ürünler verilebilir.

13  https://www.ci.gov.tr/sayfa/co%C4%9Frafi-i%C5%9Faret-nedir
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Coğrafi İşaret Neden Önemli?

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili tek bir üreticinin haklarını değil, tescil belgesindeki şartlara uygun 
üretim yapan ve pazarlayanların tümünün haklarını korur. Çünkü tescil yöresel, bölgesel ve ülkesel genelliğe 
sahip olup, sağladığı haklar belli bir kişiye veya bazı kişilere bağlanamaz. Coğrafi işaretin ve geleneksel ürün 
adının amacı, tescile konu olan ürünün üretimi, kaynağı gibi bir takım genel niteliklerine bağlı özelliklerden 
ötürü belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır. Örneğin leblebi için “Çorum Leblebisi” iba-
resi, halı için “Kars El Halısı” ibaresi, kaymak için “Afyon Kaymağı” ibaresi belirli bir kalitenin işareti olarak 
ortaya çıkmaktadır. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yöre adına duydukları güven nede-
niyle, diğer yerlerde üretilenlere tercih edebilirler. Bu nedenle bir ürün için belirli bir kalite ve aitlik işareti 
haline gelmiş yer adlarının coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak koruma altına alınmasında o yöre 
halkının menfaatlerinin korunması açısından büyük fayda vardır. Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları, 
ayrıca, ürüne pazarlama gücü katar ve ürünün gerçek üreticilerini koruyan kolektif bir hak olduğundan kırsal 
kalkınmaya aracılık eder ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Ayrıca bu koruma ile sahte üretimlerin engellen-
mesi mümkün olduğundan, ürünün gerçek üreticisinin yaşayabileceği olası kazanç kayıpları da önlenmiş olur. 
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adını tescil ile korumanın amaç ve faydalarından biri de, bu tescil ibarelerinin 
gerekli özelliklere haiz olmayan sahte ürünler üzerinde kullanılmasının önüne geçilerek, tüketicinin yanıltıl-
masına engel olunması ve tescilli ürünün ününden faydalanılmaması, dolayısıyla tüketicinin korunmasına yar-
dımcı olmaktır. Yukarıda dile getirilen ekonomik faydalarının yanı sıra coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, 
kültürün korunması açısından da yüksek öneme sahiptir. Bölgelere özgü üretimleri tescil yoluyla korumayı ve 
yok olmalarını önlemeyi amaçlar14. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı coğrafi, işaretlemeden beklenen ürün bilinirliği ve tanınırlığının ilgili ürüne olan talebi 
dolayısıyla da ürünün ekonomik değerini nasıl etkilediğini ortaya koymak olacaktır. Coğrafi işaretli bir ürünün 
(bu ürün menşe adıyla tescillenmişse) ilgili coğrafyada rakibi yok demektir. Bu nedenle ürünün yüksek fiyatla 
alıcı bulması gerekir. 

KAPSAM

Coğrafi işaret kapsamı mahreç işareti ve menşe adı olmak üzere iki şekilde tescil edilmektedir. Çalışma anı 
itibarı ile tecilli coğrafi işaretli ürün sayısı 414 adettir. Bunlardan 264 adedi mahreç işareti, 150 adedi ise menşe 
adı ile tescil edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın kapsamında 414 adet tescilli coğrafi işaret vardır. Bu çalışma 
kapsamında zaman kısıtı nedeniyle sadece coğrafi işaretli ürünlerden menşe adı ile tescili yapılmış ürünlerin 
ekonomik etkisi incelenmeye çalışılmıştır. 

14  https://www.ci.gov.tr/sayfa/co%C4%9Frafi-i%C5%9Faret-nedir
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YÖNTEM

Veri elde etmede anket yöntemi kullanılmıştır. Coğrafi işaret sahibi kurumlara 4 adedi Likert ölçeğinde, (1-Ta-
mamen katılıyorum ve 5-Hiç katılmıyorum şeklinde) 4 önerme sunulmuştur. Son olarak ise ürün fiyatının % 
kaç arttığını öğrenmek amacıyla, (%20 ile %100’den fazla şeklinde) 5 adet alternatif sunulmuştur.  Veri elde 
etmek amacıyla, menşe belgeli  coğrafi işaretli ürün sahipleri, Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarından 
derlenmiş olup, hazırlanan anket formları ilgili kuruluşların e-mail adreslerine  gönderilmiştir.  Türk Patent ve 
Marka Kurumu verilerine göre menşe belgeli ürün adedi 150’dir. Gerek  bazı kuruluşların birden fazla belgesi 
sahibi olması ve gerekse bazı kuruluşların mail adreslerinin olmaması  gibi nedenlerle  toplam anket gönderi-
len adres sayısı 133 adettir. Gönderilen 133 e-mail anketlerine sadece 14 adet geri dönüş olmuştur. Geri dönüş 
oranının az olması nedeniyle bu kez ilgili kurumlara telefon aracılığıyla ulaşılmaya çalışılmıştır. 45  Kurumla 
telefonla irtibat sağlanmış olmasına rağmen, telefon anketi davetini kabul eden kurum sayısı  16 ile sınırlı 
kalmıştır. Bu nedenle, toplam 30 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilerin sadece  frekans 
ve yüzde  analizi yapılmıştır. 

BULGULAR

Anket verilerinden elde edilen frekans analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1. Tescil Sonrası Ürünümüzün Bilinirliği Arttı

Ci Sonrası ürün bilinirliği arttı n Yüzde Toplam 
Yüzde

Tamamen katılıyorum 15 50,0 50,0

Kısmen katılıyorum 14 46,7 96,7

Kararsızım 1 3,3 100,0

Toplam 30 100,0

Tablo 1’de görüldüğü üzere Cİ sonrası ürün bilinirliğinin  %96,7 oranında arttığı ifade edilmiştir. Bu oran 
oldukça yüksek gözükmektedir. 
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 Tablo 2. Tescil Sonrası Ürünümüzün Pazarlanması Daha Kolay Oldu

Cİ sonrası pazarlama 
kolaylaştı

n Yüzde Toplam 
Yüzde

Tamamen katılıyorum 7 23,3 23,3

Kısmen katılıyorum 11 36,7 60,0

Kararsızım 11 36,7 96,7

Katılmıyorum 1 3,3 100,0

Toplam 30 100,0

Tablo 2’de, Cİ sonrası ürünün pazarlamasının %60 oranında kolaylaşma olduğu ifade edilmiştir. %36,7 si ise 
kararsız ve %3,3 ise katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. 

Tablo 3. Tescil Sonrası Ürünümüzün Fiyatları Hissedilir Derecede Arttı 

Cİ sonrası ürün fiyatları 
hissedilir derece arttı

n Yüzde Toplam 
Yüzde

Tamamen katılıyorum 6 20,0 20,0

Kısmen katılıyorum 11 36,7 56,7

Kararsızım 4 13,3 70,0

Katılmıyorum 4 13,3 83,3

Hiç katılmıyorum 5 16,7 100,0

Toplam 30 100,0

Tablo 3’de, Tescil sonrası ürünümüzün fiyatları hissedilir derecede arttı şeklindeki ifadeye katılım oranı %56,7 
olarak ifade edilmiştir. %13,3 karasız, %13,3 katılmıyorum ve %16,7 si ise hiç katılmadıklarını beyan etmiş-
lerdir. 
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Tablo 4. Genel Olarak Ürünümüzün Tescil Sonrası Gelişmelerden Memnunum

Cİ sonrası gelişmelerden 
memnunum

n Yüzde Toplam 
Yüzde

Tamamen katılıyorum 8 26,7 26,7

Kısmen katılıyorum 8 26,7 53,3

Kararsızım 13 43,3 96,7

Katılmıyorum 1 3,3 100,0

Toplam 30 100,0

Tablo 4’de, Cİ sonrası gelişmelerden memnuniyet oranları ise, %53,3 seviyesindedir. %43,3 ise karasız %3,3  
ise Cİ sonrası gelişmelerden memnun olmadığını beyan etmiştir. 

Tablo 5. Ürün Fiyatları % Kaç Arttı

Cİ sonrası ürün fiyatı 
%kaç arttı

n Yüzde Toplam 
Yüzde

%20-39 18 60,0 69,2

%40-59 7 23,3 96,2

&100 den 
fazla

1 3,3 100,0

Toplam 26 86,7

Kayıp 
Veri 

4 13,3

Toplam 30 100,0

Son olarak ise Tablo 5’de, Cİ sonrası ürün fiyatlarındaki artış oranın %20-39 arasında olduğunu ifade edenlerin 
oranı %60, %40-69 arasında arttığını ifade edenlerin oranı %23,3 ve %100’den fazla arttığını ifade edenlerin 
oranı ise %3,3 düzeyinde olmuştur. Bu soruya 4 tescilli ürün sahibi cevap vermek istememiştir. 

SONUÇ

Genel olarak değerlendirildiğinde, coğrafi işaretli ürünlerin tescili sonrası ürün bilinirliğinin arttığı noktasında  
ankete cevap verenlerin hemfikir oldukları söylenebilir. Diğer taraftan pazarlama, fiyat artışı gibi hususlarda 
ise kısmen bir iyimserlikten bahsedilebilir. Özellikle tescil sonrası fiyat artışından beklenti oranın çok daha 
yüksek çıkması beklenirken, ankete katılanların %30’u tescil sonrası fiyat artışından memnun olmadıklarını 
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ifade etmektedirler. Bu orana kararsız cevap oranlarını da eklediğimizde %43,3 gibi bir orana ulaşılır ki, bu 
sonuç ayrıca incelemeye değer.  

Çalışmanın giriş bölümünde de ifade edildiği üzere, Türkiye’de coğrafi işaret potansiyeli olan 2500 üründen 
bahsedilmektedir. Özellikle son yıllarda ilgili kişi ve kurumların bu ürünleri tescil ettirme oranı artmaktadır. 
Bunun temel nedeni olarak, özellikle menşe adlı ile tescil edilen ürünlerin belirli bir bölgeye ait olduğunun 
garanti altına alınmasıdır. Böylece ilgili ürünün ekonomik getirisinden sadece o bölge üreticileri istifade ede-
cektir. 
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KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

İlkay KARAOSMANOĞLU

Sakarya Üniversitesi, Sakarya /  Türkiye

Öz: 1980 yılı itibariyle küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki ticari ve siyasi sınırlar kalkmış işletmeler 
arası rekabet uluslararası piyasalara doğru kaymıştır. Her alanda yaşanan bu rekabet ve değişimle birlikte iş-
letmeler yaşamlarını sürdürmek için uluslararası pazarlara ihtiyaç duymaya başlamıştır. Uluslararası pazarlara 
girişte, geleneksel uluslararasılaşma süreçlerinde anlatılan pasif ihracatla başlayıp, pazarlama ve üretim gibi 
çeşitli deneyimsel aşamalar yaşayarak uluslararasılaşan işletmelerin yanı sıra, kuruluşlarından itibaren 2-3 
yıl içinde uluslararasılaşan, bütüncül bir yaklaşımla dünyayı tek ve sınırları olmayan bir pazar olarak gören 
“küresel doğan işletmeler” de artmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı araştırmaya konu dört şirketin ulusla-
rarasılaşma süreçlerini ortaya koyarak literatürdeki uluslararasılaşma süreçleriyle karşılaştırmasını yapmaktır. 
Araştırmaya konu dört işletmenin uluslararasılaşma süreçleri nasıl gelişmiştir? araştırma sorusudur. Araştır-
maya konu dört işletmenin uluslararasılaşma süreçleri nasıl gelişmiştir ? sorusu derinlikli olarak anlaşılması 
ve araştırılması gereken konu olduğundan metodolojik olarak nitel bir araştırma deseni uygun görülmüştür. 
Araştırma kapsamında, 1988 -2018 dönemi aralığında şirketlerin kuruluşundan bugüne faaliyet gösterdiği sek-
törlerdeki çalışmaları incelenmiş bu süre zarfındaki işlemleri yıllar itibariyle ele alınmıştır. Araştırmamız bize 
araştırmaya konu işletmelerin ortaklarının sahip oldukları network ağları ve aktif girişimcilikleri sayesinde 
kısa sürede uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren güçlü birer işletme konumuna geldiğini göstermektedir. 
Ayrıca işletmelerin kuruluşuyla birlikte yurtdışı pazarlara yönelip ihracata başladıktan sonra sektörlerde yatay 
büyümelerinin hızlandığını ve global müşteri ağlarının genişlediğini göstermiştir. Araştırmamız işletmelerin 
uluslararasılaşma süreçlerinin değerlendirilmesinde özelliklede sosyal network bağlantıları kuvvetli yabancı 
bireyler/şirketler ile kurulacak ortaklıkların işletmelerin uluslararasılaşma hızı ve büyümesi üzerinde olumlu 
etkide bulunabileceğini göstermektedir. Analimizin sonuçları itibariyle dört işletmede gerek stratejileri, gerek 
uluslararasılaşma hızları, gereksede ortaklarının aktif girişimciler olması ve oluşturdukları network ağlarıyla 
global doğan birer işletmedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma, Uluslararasılaşma Süreçleri, Küresel Doğan İşletmeler

GİRİŞ

1980 yılı itibariyle küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki ticari ve siyasi sınırlar kalkmış işletmeler arası 
rekabet uluslararası piyasalara doğru kaymıştır. Her alanda yaşanan bu rekabet ve değişimle birlikte işletmeler 
yaşamlarını sürdürmek için uluslararası pazarlara ihtiyaç duymaya başlamıştır.
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Uluslararası pazarlara girişte, geleneksel uluslararasılaşma süreçlerinde anlatılan pasif ihracatla başlayıp, pa-
zarlama ve üretim gibi çeşitli deneyimsel aşamalar yaşayarak uluslararasılaşan işletmelerin yanı sıra, kuruluş-
larından itibaren 2-3 yıl içinde uluslararasılaşan, bütüncül bir yaklaşımla dünyayı tek ve sınırları olmayan bir 
pazar olarak gören “küresel doğan işletmeler” de artmıştır. 

Bu bağlamda araştırmanın amacı araştırmaya konu dört şirketin uluslararasılaşma süreçlerini ortaya koya-
rak literatürdeki uluslararasılaşma süreçleriyle karşılaştırmasını yapmaktır. Araştırmaya konu dört işletmenin 
uluslararasılaşma süreçleri nasıl gelişmiştir? araştırma sorusudur.

Bu çalışmada, uluslarasılaşma kavramına kısaca değinildikten sonra literatürdeki uluslarasılaşma süreç mo-
delleri özetlenecek sonrasında dört işletmenin uluslararasılaşmasına ilişkin analizler yapılarak literatürdeki 
süreçlerle benzeyen yönleri anlatılarak sonuca gidilecektir. 

Uluslararasılaşma Kavramı

İşletmelerin doğduğu pazarların ötesinde yeni pazar arayışları ve mevcut faaliyetlerini sınır ötesine taşımak 
istemeleri uluslararasılaşma kavramının da ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Uluslararasılaşma, işletmelerin milli sınırlar ötesinde faaliyet göstermesi anlamına gelmektedir. Uluslararası-
laşma, işletmelerin ihracat, joint venture, lisans anlaşmaları, doğrudan yatırım, franchising, stratejik işbirlikleri 
gibi uluslararası pazarlarda faaliyet göstermelerini ifade etmektedir.(Koçak, 1997: 467) 

Uluslararasılaşma Süreci

İşletmelerin çeşitli aşamaları sırasıyla katederek uluslararasılaştıklarını açıklayan yaklaşımlar geleneksel yak-
laşımlar olarak ifade edilmektedir. Geleneksel yaklaşımlarda uluslararasılaşma belli aşamalardan oluşan bir 
süreç olmakla birlikte, her işletmenin mevcut süreçte aynı aşamalardan geçmesi umulmamalıdır. Bununla 
birlikte geleneksel yaklaşımların açıkladığı aşamaları yaşamadan kurulduktan kısa bir süre içinde uluslararası-
laşan işletmeleri küresel doğan işletmeler teorisi açıklamaktadır. 

Geleneksel Uluslararasılaşma Modelleri

 Literatürde temelde üç uluslararası model bulunmaktadır. Uppsala Modeli, Yenilik Modeli ve Şebeke Ağı 
Modeli olmak üzere isimlendirilen bu modellerin her biri kendi içlerinde çeşitli aşamaları barındırmaktadır. 
(Güllü, 2006: 143).

Uppsala Uluslararasılaşma Modeli

Uppsala teorisiyle alakalı ilk araştırmalar İskandinav ülkeleri araştırmacıları tarafından ortaya koyulmuştur.
(Alvaro 2008:  139)  Jhonson, Weisdersheim (1975) ve Vahlne (1977-1990) tarafından geliştirilerek son 30 
yılda geniş ölçüde kabul görmüştür. Söz konusu araştırmacıların yaptıkları çalışmalar aynı zamanda doğuştan 
global şirketler modelinin de ortaya atılmasında esin kaynağı olmuştur.  Bu modelde işletmelerin uluslarara-
sılaşması ihracat faaliyetleri ile başlamaktadır. Uluslarasılaşma için öngörülen süreç birbirini takip eden dört 
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aşamadan oluşmakta, bir aşamadan diğerine geçmekle uluslaraslaşmanın daha güçlü bir düzeyde gerçekleşe-
ceğini belirtmektedir. Bu aşamalar (Andersen, 1993: 210, Cavusgil & Knight, 1996: 13):

1. Aşama: Düzenli olmayan ihracat faaliyetleri
2. Aşama: İhracat bağımsız acentalar vasıtasıyla yapılmak
3. Aşama: Yabancı ülke satış temsilciliğiyle ihracat
4. Aşama: Yabancı ülke üretim/imalat birimlerinin kurulması

Uppsala modeli temel olarak uluslararasılaşma bir kez başladıktan sonra sürecin her şekilde ilerleyeceği dü-
şüncesiyle dış pazarlarla ilgilenen işletmedeki kişilerin pazarda oluşabilecek fırsatları ve problemleri göreceği 
ve problemlerin çözümlerini araştırarak bunlara çözümler sunacağını varsaymaktadır.  Ayrıca model daha dış 
pazar mevcut değilken uluslararasılaşmanın ihracatla başladığını ve nihayetinde bölgesel üretimin yapıldığı 
birbirini izleyen aşamalarla sistematik bir gelişimin öngörüldüğü süreci ifade etmektedir. 

Johanson ve Vahlne (1977), uppsala modelini anlatırken “psikolojik yakınlık faktörü’nüde ele almıştır. Ona 
göre işletmeler kültür, dil, gelenek ve politik sistemler olarak uluslararasılaşma sürecinde kendilerine yakın 
olan yerleri seçer. (Johanson & Vahlne, 1977, s. 24) Psikolojik olarak yakın yerler uluslararasılaşmaya daha 
elverişli bölgeler olmaktadır.  (Coviello & Mc Auley, 1999:  227)

Yenilik Uluslararasılaşma Modeli

Uppsala modeliyle benzer şekilde yenilik modelinde işletmelerin uluslararasılaşma süreci aşamalı olarak 
gerçekleşir ve pazar seçiminde psikolojik yakınlık faktörü etkili olmaktadır. İşletmeler yurtdışında daha çok 
tecrübe edindikçe “psikolojik uzaklık” azalır. Fakat uppsala modelinden farklı olarak uluslararasılaşma süre-
ci işletmede uygulanmakta olan yönetim yeniliklerinin sonucundan kaynaklanmaktadır.(Çavuşgil & Knight, 
1996, s. 14). Uluslararasılaşma sürecini yenilik modeli olarak kabul eden çoğu araştırmacı aşamaları farklı 
işlemişlerdir. (Andersen, 1993: 213).

Alttaki tabloda sıralanan modellerin ortak çok fazla özelliği olmasına rağmen aralarındaki asıl fark aşamaların 
sayısında ve tanımlanmasında bulunmaktadır. Kimi yazarlar işletmenin yabancı pazarlarda kazandığı tecrübe 
ile karar vericilerin pazar değişikliğindeki karlılık ve maliyet algısına bağlı olarak bir aşamadan diğerine geçi-
şin meydana geldiğini belirtmektedirler. (Erkutlu ve Eryiğit, 2001:  159 )
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Kaynak: Andersen, 1993, s. 213

Şebeke Ağı Uluslararasılaşma Modeli

Bu modelde örgütler ve kişiler arasındaki ilişkiler ağına odaklanılmakta olup örgütsel sınırlar formel ve infor-
mel ilişkilerle tespit edilmektedir. (Coviello & Martin, 1999, s. 44) .Johanson ve Mattsson (1988)’a göre bağ-
lantı ağlarını bir iş ağında aktör olarak isimlendirilen müşteriler, dağıtıcılar, tedarikçiler, rakipler ve hükümetle 
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olan ilişkiler olarak tarif etmiştir.  İlişki ağındaki faaliyetler, işletmelere ilişkileri şekillendirme, kaynaklara 
erişim ve pazarlara ulaşım desteği sağlamaktadır. (Chetty & Holm, 2000:  80).

Uluslararası ilişkilerin kurulmasında en önemli görevi üstlenen faktörlerden biri bireyleri kapsayan sosyal 
şebeke ağıdır. Buna bakarak.

1 Bireyler arasında güvene dayalı tesis edilen uluslararası faaliyetler başarıldıkça, sosyal ilişkiler de artarak 
güçlenir.

2 Yeni bir uluslararası şebeke ağına dahil olunduğunda uluslararasılaşma yolu, işletmenin şebeke ağındaki 
durumunu güçlendirir, merkezileşme derecesini belirler ve odak aktör olarak rol almasını sağlar. 

3 Merkezi veya odak aktör rolü oynayan işletme, hiyerarşik bir gücü elinde bulunduruyorsa kaynakları 
dolaysız olarak kullanabilir veya tersine uzun süreli sıkı ilişkiler sonucunda kaynaklar yaratılmışsa bu 
kaynakların kullanımı üzerinde dolaylı bir kontrol yetkisi olur.

4 İşletmelerin bahse konu aşamaları geçebilmeleri ve uluslararasılaşmayı gerçekleştirebilmeleri kuracakları 
ileriye dönük ilişkilere bağlı olarak aşamaların herhangi birinde vuku bulabilir. (Ecer & Canıtez, 2005:  18)

Küresel Doğan İşletmeler Teorisi

Daha önce açıklanan geleneksel modeller uluslararasılaşma süreçlerini belli aşamalardan oluşan bir öğrenme 
süreci veya ilişkiler ağı olarak tanımlarken işletmelerin birçoğunun uluslararasılaşma süreçlerinde belirtilen 
aşamaları yaşamayıp küresel olarak doğduğu, uluslararası pazarlarda faaliyet gösterdiği bilinmektedir. 

İngilizcede  “Born Global”, “Global Start-ups”, “International New Venture”, “Leapfrogging Firms”, “In-
fant Multinational Corporations” olarak çeşitli isimlerle anılan küresel doğan işletmeler teorisinde, işletme-
ler, geleneksel teorilerde anlatılan aşamaları yaşamadan uluslararası pazarlara kısa bir zamanda girmektedir. 
(Rasmussen & Madsen, 2002, s. 13) Küresel doğan işletmeler kuruluşlarından itibaren kısa bir zaman içinde 
uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren küçük ve teknoloji odaklı işletmeler olarak ifade edilebilir. (Çavuşgil 
& Knight, 1996:  11). 

Küresel Doğan İşletmelerin özellikleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir.  (Çavuşgil & Knight, 1996:  18)

1. Birden fazla ülkenin kaynaklarına (işgücü,finansman,malzeme, zaman gibi) bağımlı olduğundan kökeni 
ulusal değil uluslararasıdır. Yönetim işletmenin kuruluşundan itibaren dünyayı kendi pazarı olarak görür.

2. Kuruluşlarının iki yılı içinde ihracat faaliyetleri başlar, en az tam üretiminin %25’ini ihraç etme eğilimin-
dedir.

3. Ortalama yıllık satış ortalamaları yüz milyon doları geçmeyen küçük işletmelerdir.

4. Küresel doğan işletmelerin çoğu aktif girişimcilerdir, yeni bir sürecin, teknolojinin veya buluşun sonu-
cunda oluşurlar.

5. Eşsiz bir fikri veya yeni bir iş yöntemi geliştirmek için üstün teknolojiye başvurabilirler.
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6. Küresel doğan işletmelerin ürünlerinin birçoğu endüstride kullanılan değerli ürünlerdir.  

Küresel doğan işletmelerin kendine has bu özellikleri haricinde geleneksel işletmelerden ayrı olarak bazı yapı-
sal özellikleri bulunmaktadır. Küresel doğan işletme modeliyle geleneksel süreç modellerinin karşılaştırılması 
Tablo 2 ‘de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Küresel Doğan İşletme Modeliyle Geleneksel Süreç Modellerinin Karşılaştırması

Uluslararasılaşma Özellikleri Küresel Doğan İşletme Modeli Geleneksel Süreç Modelleri

Ana ülke Yerel pazarlar genelde gözardı 
edilir. 

Yerel pazarlarda öncelikli 
gelişme

Uluslararasılaşma öncesi 
tecrübe

İlgili uluslararası pazarlarla yüksek 
tecrübe 

Tecrübe yoktur

Uluslararasılaşma boyutu Çoğu uluslararası pazar aynı anda 
geliştirilir.

Uluslararası pazarlar sırayla 
geliştirilir.

Uluslararasılaşma hızı Hızlı bir uluslararasılaşma Aşama Aşama 
uluslararasılaşma

Psikolojik mesafe Psikolojik mesafenin önemi yok Yakından uzağa doğru 

Uluslarasılaşmayı öğrenme Uluslararasılaşmanın getirdiği 
yüksek tecrübelerden dolayı hızlı 
bir şekilde ortaya çıkan öğrenme

Elde edilen tecrübelerden 
öğrenme

Firma stratejisi Rekabetçi avantajların kazanılması 
hızlı bir biçimde uluslararasılaşma 
gerektirmektedir. Ürün ve Pazar 
daha çok niş pazarlarda ve bellir bir 
alanda yoğunlaşmıştır. 

İşletmenin uluslararasılaşma 
motivasyonunda önemli bir 
role sahip değil

Bilgi kullanımı ve iletişim 
teknolojisi

Küresel pazarlara ulaşma ve 
öğrenmede önemli bir rolu vardır.

Uluslararasılaşmada çok bir 
önemi yoktur.

İş ortaklarının oluşturduğu 
şebeke/network

Küresel pazarlara hızlı bir şekilde 
ulaşmak için önemli bir network ve 
ortaklıklar gerektirmektedir. 

İlk aşamalarda kullanılır 
sonrasında firma tecrübesi 
ön plandadır. 

Uluslararasılaşmada 
zamanlama

İşletmenin kuruluşundan itibaren 
birkaç yıl içindeki başarısında 
önemlidir. 

Daha yavaştır. İşletmenin 
başarısında çok fazla önemi 
bulunmamaktadır.

Kaynak: Chetty ve Campbell-Hunt, 2004, s. 66
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AMAÇ

Çalışmamızın temel amacı; ülkemizde ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren 4 farklı sektörden 
işletmenin uluslararaslaşma süreçlerini araştırmaktadır.

ÖNEM

Araştırma bizlere mobilya, giyim, gıda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işlemelerin nasıl bir ulusla-
rasılaşma yolu izlediğini göstermektedir. Kısa zamanda büyüyen Türk şirketleri üzerine araştırma yapmak 
isteyecek araştırmacılar için bu yapacağımız çalışmanın referans kaynak niteliğinde olması beklendiğinden 
önem arzetmektedir.  

YÖNTEM

İncelenen şirketlerin uluslararasılaşma sürecindeki aşamaları nelerdir? sorusu derinlikli olarak anlaşılması ve 
araştırılması gereken konu olduğundan metodolojik olarak nitel bir araştırma deseni uygun görülmüştür 

 Araştırma kapsamında, 1988 -2018 dönemi aralığında şirketlerin kuruluşundan bugüne faaliyet gösterdiği 
sektörlerdeki çalışmaları incelenmiş bu süre zarfındaki işlemleri yıllar itibariyle ele alınmıştır. Bu süre zar-
fında şirketlerin Ceo’larının basına verdiği demeçler toplanarak söylem analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 
Bununla birlikte internette şirketlere ve sektörlere ilişkin haber ve röportajlara ulaşılarak çoklu veri toplama 
teknikleri kullanılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle yorumlanmıştır. 

BULGULAR ve ANALİZ 

Tablo 3. Dört Farklı Sektörden Dört Farklı İşletme Hakkında Bilgiler

1. İşletme 2. İşletme 3. İşletme 4. İşletme

Sektör Mobilya Hazır Giyim-Tekstil Gıda Finans-Hizmet

Kuruluş Tarihi 1995 1988 1989 1996

Kuruluş Yeri İnegöl İstanbul Gaziantep İstanbul

İlk İhracat Yılı 1996 1991 1991 1997

Kaynak: Tablo işletmelerin kurumsal web sitelerinden ve internet kaynaklarından derlenerek oluşturulmuş 
şirket isimleri gizlenerek anonim hale getirilmiştir.

Araştırmaya konu edilen şirketlerin genel olarak kendisine yükledikleri misyonlarında uluslararasılaşmayı 
hedefleyerek birer global marka olmak istedikleri işletmelerin kuruluş yıllarındaki gerek hedeflerinden gerek 
faaliyetlerinden ve gereksede söylemlerinden anlaşılmaktadır. Birinci İşletme 1995 yılında kurulmuş 1996 
yılında ilk yurtdışı fuarına katılarak ihracatını Ukrayna’ya gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde İkinci İşletmede 
1988 yılında kurulmuş 1991 yılında ilk ihracatını Avusturya’ya gerçekleştirmiştir. Üçüncü İşletme 1989 yılın-
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da Gaziantep’te kurulmuş 1991 yılında Türki Cumhuriyetlerine ihracata başlamıştır. Dördüncü İşletme 1996 
yılında İstanbul’da kurulmuş 1997 yılında Finlandiya’ya ilk hizmet ihracını yapmıştır.  Genel olarak bakıldı-
ğında işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin yaşadığı şehirler üzerinde kurulmasının işletmelere üretim, 
tecrübe, pazarlama alanlarında olumlu yansımaları olduğu söylenebilir. Araştırmamız bizlere dört işletmenin 
kısa zamanda uluslararası alanda söz sahibi olmalarında şirket ortaklarının tecrübelerinin ve sosyal ağlarının 
kuvvetli olmasının etkili olduğunu göstermiştir. Üç işletmenin aile şirketi olması işletmelere yönetimde hızlı 
karar alabilmeyi, rekabete odaklanabilmeyi risk alabilmeyi ve biz bilinciyle hareket ederek kısa zamanda 
büyümeyi ve gelişmeyi sağlamış, Dördüncü İşletmenin yabancı ortaklı kurulması ve yabancı ortağının sosyal 
network bağlantılarının kuvvetli olması işletmenin uluslararasılaşma hızı ve büyümesi üzerinde işletmeye ayrı 
bir değer katmıştır.

Literatürdeki uluslararasılaşma süreçlerini incelediğimizde Çavuşgil & Knight ‘in Küresel İşletmelerin özel-
likleriyle ilişkilendirebileceğimiz 4 işletmenin ulusal değil uluslararası pazar politikası izleyerek dünyayı ken-
di pazarları olarak gördükleri, faaliyet gösterdikleri pazarlarda aldıkları hızlı aksiyonlarda bize aktif girişimci 
olduklarını göstermektedir. Dört İşletmeninde kurulmasından çok kısa süre sonra ihracata başladıklarını söyle-
biliriz. Bu durum Rasmussen & Madsen’nında küresel doğan işletmeler hakkındaki tanımıylada uyuşmaktadır. 
Ayrıca işletmelerin yaşadıkları uluslararasılaşma süreçleri Chetty ve Campbell-Hunt’ın moduylada ilişkilen-
direbilir. Birinci ve İkinci İşletmenin uluslararası pazarlarda genişlemek için öncelikle mağazalar açtığı ayrıca 
yurtdışında franchise vererek faaliyetlerini büyüttükleri farkedilmiştir. Araştırmaya konu olan işletmelerin bü-
yüme evreleri incelendiğinde Ar-Ge’ye önem verdikleri artan talebe ve büyümeye paralel daha büyük üretim 
tesislerini faaliyet soktukları ve işletmelerin marka yönetimine önem vererek markalaşmayı olmazsa olmazları 
olarak gördükleri anlaşılmıştır.

SONUÇ

Günümüzde küreselleşmenin hız kazanması ve teknolojideki baş döndürücü değişim ve gelişimlerle birlikte 
işletmelerin uluslararası pazarlara katılması elzem olmaktadır. Nitekim ilk üç işletmede kısa sürede gerçekleş-
tirdikleri mobilya, hazır giyim ve gıda mallarının ihracıyla uluslararası pazarlara katılmıştır. Ancak bu ulusla-
rarasılaşma sadece mal üreten işletmelerle sınırlandıramayacağı gibi hizmet işletmeleride uluslararasılaşabilir. 
Nitekim 4. İşletme’de hizmet işletmelerinden olup kısa zamanda uluslararasılaşan işletmelerdendir. Şirket 
kuruluşundan çok kısa süre sonra hizmet ihracına başlamıştır. 

Araştırmamız bize araştırmaya konu işletmelerin ortaklarının sahip oldukları network ağları ve aktif girişim-
cilikleri sayesinde kısa sürede uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren güçlü birer işletme konumuna geldiğini 
göstermektedir. Ayrıca dört işletmenin doğdukları sektörlerde direk yurtdışı pazarlara yönelip ihracata başla-
dıktan sonra sektörlerde yatay büyümelerinin hızlandığını ve global müşteri ağlarının genişlediğini göstermiş-
tir. Araştırmamız işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerinin değerlendirilmesinde özelliklede sosyal network 
bağlantıları kuvvetli yabancı bireyler/şirketler ile kurulacak ortaklıkların işletmelerin uluslararasılaşma hızı ve 
büyümesi üzerinde olumlu etkide bulunabileceğini göstermektedir. 
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Analimizin sonuçları itibariyle dört işletmede gerek stratejileri, gerek uluslararasılaşma hızları, gereksede or-
taklarının aktif girişimciler olması ve oluşturdukları network ağlarıyla global doğan birer işletmedir. İşletmeler 
geleneksel uluslararasılaşma süreçlerinin aksine kuruluşları itibariyle belli aşamaları yaşamadan uluslararası-
laşmıştır. 
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ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Sema Nur KENANOĞLU

Hitit üniversitesi, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Çorum / Türkiye

Öz: Altına dayalı kira sertifikası, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık 
Kiralama A.Ş. tarafından ihracı gerçekleştirilen ve fiziki altını olan vatandaşların bu altınları üzerinden getiri 
elde edebilmelerini sağlayan bir yatırım aracıdır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, faiz getirisi elde etmek 
istemeyen yatırımcılar için 2012 yılından itibaren kira sertifikaları ihraç etmektedir. Altına Dayalı Kira Ser-
tifikası yurt içi piyasada ihraç edilen diğer Kira Sertifikalarında olduğu gibi gayrimenkul alım satımına ve 
söz konusu gayrimenkulün kiralanmasına dayalı bir yatırım aracıdır. Geleneksel yatırımcıların yatırım aracı 
olarak tercih ettikleri fiziki altınların ekonomiye kazandırılması ve hem yatırımcıların kazanması hem de ülke 
ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla faiz getirisi elde etmek istemeyen yatırımcılar için dü-
zenlenmiş bir kira sertifikasıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşlara 
altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı olarak sunulmuştur. Bu kapsamda çalışmanın amacı altın tahvili 
ve altına dayalı kira sertifikasının ne olduğundan bahsederek, devletin altına dayalı kira sertifikasına yönelme 
sebeplerini incelemektir. Yapılan araştırmalar sonucunda; tahmini rakamlar yaklaşık 2 bin 500 ton ile 5 bin ton 
civarında, yaklaşık 100 milyar dolar ila 200 milyar dolara denk gelen yastık altı altın var olduğu söyleniyor. 
Altına dayalı kira sertifikasının ne ve nasıl bir yatırım aracı olduğu yeterince iyi anlatılırsa atıl olan bu altınlar 
ekonomiye kazandırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Altına Dayalı Kira Sertifikası, Altın Tahvili, Yatırım

GİRİŞ

Sermaye piyasası araçlarından olan kira sertifikaları, faizsiz borçlanma araçlarından biri sayılmaktadır. Kira 
sertifikası, her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla Varlık Kiralama Şirketi ( VKŞ) tara-
fından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi 
olmalarını sağlayan menkul kıymettir ( Korkmaz, Ceylen 2017:306). T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. yapmış olduğu çalışmalarla altındaki kur artışını da vatan-
daşlara kazanç olarak geri dönmesini sağlayacak altına dayalı kira sertifikalarını ihraç etmeye başlamıştır. 
Böylelikle hem faiz geliri istemeyen hem altın kur artışı bekleyen hem de kira sertifikası almak isteyen yatı-
rımcıların isteklerine cevap verilmiş olacaktır. Finansal sistemden çekilmiş olan muhafazakar yatırımcılar ve 
atıl fonlar da ekonomiye kazandırılacaktır.

AMAÇ

Bu çalışmada, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. 
tarafından ihracı gerçekleştirilen ve fiziki altını olan vatandaşların bu altınları üzerinden getiri elde edebil-



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

127

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

melerini sağlayan bir yatırım aracı olan altına dayalı kira sertifikasının ne olduğu hakkında bilgi verilmesi 
amaçlanmıştır.

KAPSAM

Çalışma kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanı ve yatırım uzmanlarının yapmış oldukları değerlendirme-
ler incelenmiştir.

YÖNTEM

Çalışmada konuyla ilgili literatür tarandıktan sonra altına dayalı kira sertifikası hakkında teorik derleme bir 
çalışma oluşturulmaya çalışılmıştır.

BULGULAR

Birikimlerinden gelir sağlamak isteyen yatırımcılar aslında alışılagelmiş klasik yatırım araçlarına yönelirler. 
Birçok yatırımcı ise faiz hassasiyeti sebebiyle finansal bir aracı kuruluşla işlem yapmak yerine yastık altı diye 
tabir ettiğimiz yatırım türlerini tercih etmektedir. Bu durum var olan fonların ekonomiden çekilmesi anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle faizsiz finansal yatırım araçları tam olarak anlatılır ve yatırımcı ile tanıştırılırsa bu 
fonlar ekonomiye kazandırılabilir.

SONUÇ

Altına Dayalı Kira Sertifikası da yurt içi piyasada ihraç edilen diğer Kira Sertifikalarında olduğu gibi gayri-
menkul alım satımına ve söz konusu gayrimenkulün kiralanmasına dayalı bir yatırım aracıdır. Altına Dayalı 
Kira Sertifikası, sertifika sahiplerine, gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen kira gelirini, payları oranın-
da dağıtmaktadır. Altına Dayalı Kira Sertifikasında kira geliri kira sözleşmesi uyarınca altın fiyatına endeksli 
olarak belirlenmekte olup yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi bir kira getirisi sağlamaktadır. 

Altına dayalı kira sertifikası yatırımcılarına aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

Devlet güvencesi: Altınlar çalınma, kaybolma riski ve saklama masrafı olmaksızın Devlet güvencesinde 1 
kilogramlık külçelere dönüştürülerek saklanacaktır. 

Ek getiri imkanı: Yastık altında ya da banka kasalarında hiçbir getiri olmaksızın tutulan altınlara 6 ayda bir 
%1,20 (yıllık %2,40) ek getiri verilmektedir.

Vergi avantajı: Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasından elde edilecek getiriler için stopaj oranı Bakan-
lar Kurulu Kararı ile %0 olarak belirlenmiş olup elde edilecek olan getirilerden stopaj vergisi alınmayacaktır.  
 
Vadeden önce nakit imkanı: Nasıl ki yastık altındaki altınlar piyasada satılarak nakde dönüştürülebiliyorsa vatan-
daş dilediği zaman Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını satarak ihtiyaç duyduğu nakde ulaşabilecektir.  
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Vade sonunda fiziki altın imkanı: Yatırımcı vade sonunda, rafineri tarafından üretilen “1 kilogramlık 995/1000 
saflıkta külçe altın” veya Darphane tarafından üretilen “Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını” alma hakkına 
sahip olacaktır.

Böylece altına dayalı kira sertifikasına yapılacak yatırımlar sonucunda; atıl olan altınların (yaklaşık 2 bin 
500 ton ile 5 bin ton civarında, yaklaşık 100 milyar dolar ila 200 milyar dolar) ekonomiye kazandırılması, 
ekonomiye soluk aldıracak altınlarla uzun vadede enflasyonun düşürülmesi, Türkiye dış finansman için döviz 
rezervlerini kullanmak zorunda kalmayarak bunun da lira üzerinde olumsuz etkisi ortadan kaldırılması bek-
lenmektedir.
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KÜRESEL KRİZDEN SONRAKİ SÜREÇTE BDDK’NIN UYGULAMIŞ OLDUĞU MAKRO 
İHTİYATİ DÜZENLEMELER

Mehmet Ali POLAT

D.H.M.İ. Gaziantep Havalimanı, Gaziantep / Türkiye

Öz: Haziran 1999’da 4389 sayılı Bankacılık Kanunu ile kurulan ve Ağustos 2000’de faaliyete başlayan 
BDDK’nın temel vazifeleri; kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına katkıda bulunmak, tasarruf sahiple-
rinin haklarını korumak ve böylece finansal sisteme güven duyulmasını sağlamaktır. BDDK, bankacılık siste-
mine yönelik denetim ve gözetim faaliyetlerini sürdürürken bir yandan Avrupa Birliği ile olan koordinasyon 
çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmakta, diğer yandan da Basel I, II, III düzenlemeleri çerçevesinde risk 
odaklı denetim vazifesini yerine getirmektedir. 15 Eylül 2008’de Küresel Kriz’in patlak vermesiyle birlikte 
BDDK da diğer düzenleyici kurumlar gibi bir takım önlemler almaya başlamıştır. Araştırmanın amacı, Küre-
sel Kriz’den sonraki süreçte BDDK’nın makro ihtiyati politikalar kapsamında yapmış olduğu düzenlemeleri 
incelemektir. Bu kapsamda, bankacılık sektörünün özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, 31 Ekim 
2008’de bankaların kâr dağıtımlarında sınırlamaya gidilmiş ve bu konuda bankaların BDDK’dan onay almala-
rı zorunluluğu getirilmiştir. BDDK tarafından, 23 Ocak 2009’da yayınlanan yönetmelikle; kredilerin ve diğer 
alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemede geçici süreliğine bir esnetme yapılmıştır. 2013 yılı 
ise, BDDK için görev ve yetki alanının genişlediği, düzenleme ve denetim çerçevesinin yeni araç ve yakla-
şımlarla güçlendirildiği ve konjonktürün gerektirdiği makro ihtiyati önlemlerin yoğun biçimde alındığı bir yıl 
olmuştur. Çalışmada, BDDK’nın, tüketici kredilerine, konut kredilerine, taşıt kredilerine, kredi kartından nakit 
çekimine, kredi kartlarının toplam limitine ve kredi kartı alışverişlerine yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: BDDK, Makro İhtiyati Düzenlemeler, Küresel Kriz, Krediler

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

15 Eylül 2008’de Küresel Kriz’in patlak vermesiyle birlikte BDDK konuyla ilgili olarak bir takım önlemler 
almaya başlamıştır. Bu kapsamda, bankacılık sektörünün özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, 31 
Ekim 2008’de bankaların kâr dağıtımlarında sınırlamaya gidilmiş ve bu konuda bankaların BDDK’dan onay 
almaları zorunluluğu getirilmiştir. BDDK tarafından, 23 Ocak 2009’da yayınlanan yönetmelikle; kredilerin 
ve diğer alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemede geçici süreliğine bir esnetme yapılmıştır. 
Bu kapsamda, kredi taksit ödemelerinde meydana gelen gecikmenin yakın izlemedeki krediler kapsamına 
alınmasına ilişkin süre 30 gün olarak belirlenmiştir; firmaların aldıkları krediler için yaptıkları ödemelerin-
de sorun yaşanmaması durumunda özel karşılık uygulaması 01.03.2010 tarihine kadar bankaların tercihine 
bırakılmıştır; ödemesi geciken tutarın ödenmesi halinde, bunların “donuk alacak” sınıfından çıkarılıp, “canlı 
kredi” olarak sınıflandırılabilmesi imkânı tanınmıştır; donuk alacak olarak sınıflandırılan bazı kimi kredilerin 
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yeniden yapılandırılabilmesine imkân tanınmıştır. 15 Nisan 2009’da BDDK tarafından çıkartılan tebliğ ile 
leasing, faktoring ve finansman şirketlerinin, bir borçludan birbirinden bağımsız birden fazla alacağa sahip 
olması ve bu alacaklardan herhangi biri için özel karşılık ayrılması halinde, aynı borçluya ait bir diğer borçtaki 
ödeyememe durumuna karşılık ayrılması, 1 Mart 2010’a kadar isteğe bağlı hale getirilmiştir. Yeni düzenleme 
ile; söz konusu firmalar, sadece ödenmeyen kısım için karşılık ayırmak zorunda bırakılırken ödemeleri düzenli 
olan kısım için 1 Mart 2010’a kadar karşılık ayırıp ayırmamakta özgür bırakılmıştır ve şirketlerin öz serma-
yelerindeki serbest kaynak miktarı artırılmıştır (Elele, 2009). Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 
Sayılı Karar’da 16.06.2009 tarihinde yapılan ve hanehalkı borçlanmasında kur riskinin ortadan kaldırılmasını 
amaçlayan değişiklikle; Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin döviz cinsi ve dövize endeksli kredi kullanımına 
son verilmiştir (Eroğlu, 2018: 56). BDDK 2011 yılı 3. çeyreğinden başlayıp, 2013 yılı son çeyreğine kadar yo-
ğun ve kapsamlı bir şekilde uyguladığı makro ihtiyati önlemlerle bireysel kredi arz ve talebini sınırlandırmaya 
çalışmıştır (Eroğlu, 2018: 32). 2013 yılı BDDK için görev ve yetki alanının genişlediği, düzenleme ve denetim 
çerçevesinin yeni araç ve yaklaşımlarla güçlendirildiği ve konjonktürün gerektirdiği makro ihtiyati önlemlerin 
yoğun biçimde alındığı bir yıl olmuştur (Öztekin, 2014: 11).

Çalışma; tüketici kredileri, konut kredileri, taşıt kredileri ve kredi kartı alışverişleri bağlamında TCMB ve 
BDDK’dan alınan güncel verilerle daha da somut hale getirilmiştir.

AMAÇ

Çalışmanın amacı; 2010-2015 döneminde BDDK tarafından alınan makro ihtiyati önlemlerin başarılı bir şekil-
de uygulandığını göstermek ve bu bağlamda, ülkenin finansal risklerinin azaldığını ispatlamaktır. 

KAPSAM

Çalışma, BDDK’nın Küresel Kriz’den sonraki süreçte almış olduğu tedbirlerin günümüze yansımalarını oluş-
turmaktadır. Bu bağlamda, BDDK ve TCMB’den alınan sayısal veriler araştırmanın kapsamını oluşturmakta-
dır. 

YÖNTEM

Çalışmada, TCMB ve BDDK’dan alınan sayısal veriler kullanılmıştır. Bu veriler, tablolara aktarılarak daha net 
bir şekilde durum değerlendirmesi yapılabilmiştir.

BULGULAR

Tüketici Kredilerine Yönelik Düzenlemeler

BDDK, 18 Haziran 2011’de aldığı kararla, tüketici kredileri15 içinde en hızlı büyümenin olduğu ihtiyaç kredi-
leri için bankaların ayırması gereken zorunlu karşılık miktarını ve sermaye yeterliliği hesaplamasında ihtiyaç 

15  Tüketici Kredileri; ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri, konut kredileri, kredili mevduat hesabı ve kredi kartları olarak beş başlık altında 
sınıflandırılmaktadır (Ertaş, Kaban ve Sobacı, 2016: 129).
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kredilerinin girdiği risk ağırlıklarını artırmıştır. Buna göre; tüketici kredisi tutarının toplam kredilere oranı 
%20’den fazla olan bankalar ile donuk kredi olarak sınıflandırılmış ihtiyaç kredisi tutarının toplam ihtiyaç 
kredilerine oranı %8’den fazla olan bankalar, kullandırdıkları sorunsuz kredi niteliğindeki (1. grupta yer alan) 
ihtiyaç kredileri için %1 yerine %4, yakın izleme sınıfındaki (2. grupta yer alan) ihtiyaç kredileri için %2 yeri-
ne %8 oranında genel karşılık ayıracaktır. Ayrıca, kredi sözleşmesinde ilk ödeme planının uzatılması şeklinde 
değişiklik yapılan krediler için bu oranların sırasıyla 2.5 ve 1.25 katı olacak şekilde genel karşılık ayrılacaktır. 
Böylece ilk ödeme planının uzatıldığı krediler için %5 olan genel karşılık oranı, bu düzenleme sonrasında 
%10 olarak değiştirilmiştir (TCMB, 2011b: 35-36). Ayrıca, 31 Aralık 2013 tarihinde yaptığı düzenleme ile 
BDDK, konut finansmanı dışındaki tüketici kredilerinin vadesinin en fazla 36 ay olabileceğini karara bağ-
lamıştır (TCMB, 2014a: 55). Eylül 2016’da bu karar biraz gevşetilmiş ve ihtiyaç kredilerinin vadesi 48 aya 
kadar uzatılmıştır; borç bakiyesi bulunan ihtiyaç kredilerinin 72 aya kadar yeniden yapılandırılmasına izin 
verilmiştir (Baziki, 2017). 

2007-2009 döneminde, döviz cinsi tüketici kredilerinde yüksek bir artış oranı yaşanırken, 2010 yılından itiba-
ren bu oranlar önemli ölçüde azalmıştır. Özellikle BDDK’nın almış olduğu makro ihtiyati önlemlerle birlikte 
2011 yılında döviz cinsinden kredi kullanımı negatife dönmüştür. Bu noktada, BDDK’nın almış olduğu makro 
ihtiyati önlemlerin döviz cinsi kredi kullanımını sınırlandırma konusunda 2011 yılında başarılı olduğu söyle-
nebilir. Ancak 2012 yılında, düşük seyreden döviz kurlarının da etkisiyle, döviz cinsinden kredi kullanımında 
anormal bir artış gözlenmiştir. 2014 yılı ortalarında alınan ek önlemlerle döviz cinsinden tüketici kredisi kulla-
nımı sınırlandırılmıştır. 2015’teki dönemsel bir yükselmenin ardından ise 2016 yılı ortalarından itibaren, artan 
döviz kurlarının da etkisiyle, döviz cinsi kredi kullanımı azalmıştır. Türkiye’de kullanılan döviz cinsi tüketici 
kredileri, toplam tüketici kredilerinin %1’inin altında olmakla birlikte, bu krediler döviz kuru riskini üzerinde 
taşıdığı için önemli olup, kontrol altında tutulmasında yarar vardır (BDDK, 2018a).  

TL ve döviz cinsi tüketici kredilerinin toplamından oluşan toplam tüketici kredileri artış hızı; Küresel Kriz 
ile birlikte düşmüş, krizden çıkış sürecinde uygulanan genişletici para ve maliye politikalarının etkisiyle 
2009:Q3’ten16 itibaren yükselmeye başlamıştır. Ancak, Haziran 2011’de BDDK tarafından alınan makro ih-
tiyati önlemlerle birlikte toplam tüketici kredileri artış hızı önemli ölçüde düşürülmüştür. 2012 yılında düşen 
ekonomik büyüme oranını artırabilmek için gevşetilen para politikalarının etkisiyle 2013 yılında tüketici kre-
dileri artış hızında göreceli bir artış olsa da 2016 yılında bu oran tekrar düşmüştür. 2017 yılında uygulamaya 
konulan Hazine Garantili Kredi Fonu’nun da yardımıyla tüketici kredilerinde artış başlamıştır. BDDK’nın al-
dığı makro ihtiyati önlemlerin, tüketici kredilerini sınırlandırmada genel olarak başarılı olduğu ifade edilebilir. 
BDDK’nın aldığı önlemlerin önemli bir yansıması da bireysel kredilerin azaltılıp, firmaların yatırım ve üretim 
amacıyla kullandıkları kredilerin artmasıdır (TCMB, 2018b: 2). 

2013 yılı ortalarına kadar bireysel krediler daha yüksek iken, BDDK’nın aldığı önlemlerin etkisiyle bu tarihten 
sonra bireysel kredilerde bariz bir düşme yaşanmış, bunun yerine firmaların kullandığı yatırım ve işletme ser-

16 Türkiye ekonomisi Küresel Kriz’in etkisiyle 2008:Q4, 2009:Q1, 2009:Q2 ve 2009:Q3’te negatif büyüdükten sonra, 2009:Q4’te 
pozitif büyümeye geçmiştir. 
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mayesi şeklindeki kredilerde artış gözlenmiştir. Bir manada, BDDK burada selektif (seçici) kredi uygulaması 
gerçekleştirmiştir ve bu politikasında da başarılı olmuştur. Tüketici kredilerinin alt kalemleri olan konut, taşıt 
ve ihtiyaç kredilerine ait sayısal veriler Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Tüketici Kredilerinin Alt Kalemleri

 Tüketici 
Kredileri 
(Nominal, 
Milyar 
TL)

Konut 
Kredileri 
(Nominal, 
Milyar 
TL)

Konut 
Kredilerinin 
Payı (%) 

Taşıt 
Kredileri 
(Nominal, 
Milyar 
TL)

Taşıt 
Kredilerinin 
Payı (%) 

İhtiyaç 
Kredileri 
(Nominal, 
Milyar 
TL)

İhtiyaç 
Kredilerinin 
Payı (%) 

2003 2.5 0.2 9.7 0.5 19.4 - -

2004 9.1 1.2 13.3 2.9 32.4 - -

2005 17.7 4.0 22.3 4.6 26.1 6.4 36.0

2006 37.7 17.3 46.1 6.6 17.5 10.8 28.7

2007 51.6 23.4 45.4 6.0 11.5 17.8 34.5

2008 74.8 33.4 44.6 5.7 7.7 28.7 38.3

2009 83.7 35.9 42.9 4.7 5.6 34.1 40.7

2010 102.5 46.9 45.7 4.2 4.1 41.9 40.9

2011 145.2 65.4 45.0 6.2 4.2 53.4 36.8

2012 173.7 75.0 43.2 7.3 4.2 63.3 36.4

2013 211.2 93.5 44.3 8.0 3.8 74.5 35.3

2014 253.7 111.9 44.1 7.7 3.0 88.4 34.8

2015 295.4 133.8 45.3 6.4 2.2 154.8 52.4

2016 311.9 148.0 47.4 6.4 2.0 157.2 50.4

2017 357.7 176.0 49.2 6.5 1.8 175.0 48.9

2018 418.9 199.8 47.6 7.2 1.7 212 50.6

Kaynak: BDDK (2018a, 2018b, 2018c, 2018d). 

Not: 2018 yılı verileri ilk 6 aylık dönemi kapsamaktadır (26.08.2018 tarihinde yayınlanmış olan en son veriler, 
2018 yılı Haziran ayına aittir. Bu nedenle tabloya en son 2018 yılı ilk 6 aylık verileri yansıtılabilmiştir). 

Tablo 1’den görüldüğü üzere; 2003 yılında konut kredilerinin, toplam tüketici kredileri içindeki payı %9.7 
iken, son 16 yılda uygulanan inşaat sektörü liderliğindeki ekonomik büyüme modeli kapsamında konut kre-
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dilerinin toplam tüketici kredileri içindeki payı 2017 yılında %46.2’ye yükselmiştir. BDDK’nın konut kre-
dilerine getirdiği %75 sınırlamasının etkisiyle 2010 yılında %45.7 olan konut kredilerinin payının, 2012’de 
%43.2’ye kadar gerilediği görülmektedir. Bu veriye dayanarak BDDK’nın almış olduğu makro ihtiyati önlem-
lerin konut kredilerini frenleme noktasında etkin olduğu ifade edilebilir. Aynı dönemde taşıt kredilerinin payı 
ise %19.4’ten %1.8’e gerilemiştir. Taşıt kredilerinde 2012 sonrası dönemdeki düşüşün arkasında BDDK’nın 
bu konuda almış olduğu makro ihtiyati önlemlerin olduğu düşünülmektedir. İhtiyaç kredilerine bakıldığında; 
2005 yılında tüketici kredilerinin %36’sını oluşturan bu kredilerin, 2010 yılında %40.9’a kadar yükseldiği, 
BDDK tarafından getirilen sınırlandırmalarla birlikte 2014 yılında %34.8’e kadar gerilediği görülmektedir. 
BDDK’nın bu dönemde ihtiyaç kredilerini sınırlandırma konusunda başarılı olduğu, ancak 2015 yılından iti-
baren bu alanda ciddi bir bozulmanın yaşandığı görülmektedir. 

Konut Kredilerine Yönelik Düzenlemeler

Finansal istikrarı sağlayabilmek, bankacılık sektörünü riskli işlemlerden uzak tutabilmek ve kredi riskini önle-
mek adına BDDK, 18 Ekim 2010’da yaptığı ve 1 Ocak 2011’den itibaren geçerli olacak şekilde, tüketici konut 
kredilerini, teminat altındaki mülkün değerine oranı en çok %75 olacak şekilde düzenlemiştir. Ticari gayri-
menkul amaçlı kredilerde ise LTV oranı %50 olarak belirlenmiştir (TCMB, 2011a: 28). Daha sonra BDDK ta-
rafından konut kredilerinde uygulanan kredi-değer oranı üst sınırı Eylül 2016’da %75’ten %80’e çıkarılmıştır 
(Baziki, 2017). Konut kredilerinde yaşanan gelişmeler Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2. Konut Kredilerinde Yaşanan Gelişmeler

 Konut Kredileri 
(Nominal, Milyar 
TL)

Konut Kredileri 
(Nominal, % 
Değişim)

Konut Kredileri 
(Reel, Milyar TL)

Konut Kredileri 
(Reel, % 
Değişim)

2003 0.2 - 0.2 -

2004 1.2 401.9 1.1 362.1

2005 4.0 227.6 3.4 202.9

2006 17.3 338.0 13.5 299.6

2007 23.4 35.1 16.7 24.2

2008 33.4 42.5 21.6 29.0

2009 35.9 7.7 21.9 1.3

2010 46.9 30.5 26.3 20.2

2011 65.4 39.3 34.4 30.9

2012 75.0 14.8 36.3 5.4

2013 93.5 24.6 42.0 16.0

2014 111.9 19.7 46.2 10.0

2015 133.8 19.6 51.4 11.1

2016 148.0 10.6 52.7 2.6

2017 176.0 19.0 56.4 7.0

2018 193.9 10.2 57.3 1.6

Kaynak: BDDK (2018b); EVDS (2018b). 

Not: Reelleştirme işlemi, TÜFE (2003=100) serisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı verileri ilk 6    
aylık dönemi kapsamaktadır.

Tablo 2’den de görüldüğü üzere nominal konut kredileri 2004-2008 döneminde çok ciddi artış göstermiş, 
Küresel Kriz’in etkisiyle %7.7’ye kadar düşmüş, 2010-2011 döneminde uygulanan genişletici para ve maliye 
politikalarının etkisiyle tekrar artmaya başlamıştır. Benzer bir değişimi reel konut kredilerinde de görmek 
mümkündür. BDDK tarafından 2010 yılında alınan konut kredisi önlemlerinin 2011 yılında çok işe yaramadı-
ğı; 2012 yılında TCMB’nin kredi hacmini %15 ile sınırlandırma politikasının bu noktada daha etkin olduğu ve 
bu sayede 2012 yılında reel konut kredileri artış hızının %5.4’e kadar düşürüldüğü görülmektedir. 2012 yılında 
düşen ekonomik büyüme oranını tekrar artırabilmek için uygulanan genişletici para ve maliye politikalarının 
etkisiyle konut kredilerinin artış hızı 2013-2014 yıllarında yükselmiş olsa da 2016 ve 2018’de konut kredile-
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rinin artış hızında belirgin bir düşüş olduğu görülmektedir. Ancak bu düşüşte BDDK’nın etkisini ayrıştırmak 
güçtür.    

Taşıt Kredilerine Yönelik Düzenlemeler

BDDK, 31 Aralık 2013 tarihinde yaptığı düzenleme ile taşıt kredilerini 48 ay ile sınırlandırmıştır. 2014 yılında ta-
şıt kredilerinde yaşanan hızlı artış, BDDK’yı taşıt kredileri LTV oranlarında düzenleme yapmaya yönlendirmiştir. 
Taşıt kredileri üzerindeki riski azaltabilmek için BDDK; değeri 50.000 TL veya altında olan taşıtlar için LTV’yi 
%70 olarak belirlemiştir. Değeri 50.000 TL üzerinde olan taşıtlar için ise LTV oranı; 50.000 TL’ye kadar bölüm 
için %70, kredinin 50.000 TL’yi aşan kısmı için %50 olarak düzenlenmiştir (TCMB, 2014a: 55). BDDK bu yolla 
kredi kullanımını sınırlandırıp, varlık fiyatlarını azaltarak, bankacılık sektörünü sağlamlaştırmayı ve finansal 
istikrarı sağlamayı hedeflemiştir. Taşıt kredilerinde yaşanan gelişmeler Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3. Taşıt Kredilerinde Yaşanan Gelişmeler

 Taşıt Kredileri 
(Nominal, Milyar 
TL)

Taşıt Kredileri 
(Nominal, % 
Değişim)

Taşıt Kredileri 
(Reel, Milyar 
TL)

Taşıt Kredileri 
(Reel, % 
Değişim)

2003 0.5 0.5

2004 2.9 507.9 2.7 459.8

2005 4.6 57.8 3.9 45.9

2006 6.6 42.3 5.1 29.8

2007 6.0 -9.6 4.3 -16.9

2008 5.7 -3.7 3.7 -12.8

2009 4.7 -18.2 2.9 -23.0

2010 4.2 -10.5 2.4 -17.6

2011 6.2 46.6 3.2 37.7

2012 7.3 18.8 3.5 9.1

2013 8.0 9.8 3.6 2.1

2014 7.7 -4.3 3.2 -12.1

2015 6.4 -16.3 2.5 -22.2

2016 6.4 -1.2 2.3 -8.3

2017 6.5 2.8 2.1 -7.5

2018 7.3 11.4 2.2 2.7

Kaynak: BDDK (2018c); EVDS (2018b). 
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Not: Reelleştirme işlemi, TÜFE (2003=100) serisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı verileri ilk 6 
aylık dönemi kapsamaktadır.

  Tablo 3’ten de görüldüğü üzere; 2003 yılında 0.5 milyar TL olan taşıt kredileri, 2004 sonrasında ciddi bir artış 
göstererek, 2006 yılında 6.6 milyar TL’ye kadar yükselmiştir. 2007 ve sonrasında azalmaya başlayan konut 
kredileri 2010 yılında 4.2 milyar TL’ye kadar geriledikten sonra tekrar artmaya başlamıştır. BDDK’nın Aralık 
2013’te aldığı makro ihtiyati önlemin etkisiyle 2014 yılı ve sonrasında taşıt kredilerinde gözle görünür bir 
azalma yaşanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında reel taşıt kredilerindeki değişim %-22.2 olmuştur. Bu açıdan 
bakıldığında BDDK’nın taşıt kredilerine yönelik olarak aldığı makro ihtiyati önlemlerin, taşıt kredilerini kont-
rol altına alma ve bu yolla finansal istikrarı sağlama konularında başarılı olduğu söylenebilir. 

Kredi Kartlarına Yönelik Düzenlemeler

BDDK tarafından 17 Aralık 2010 tarihinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te deği-
şiklik yapılarak, kredi kartı asgari ödeme oranları yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklik öncesinde kredi kartı 
limitinden bağımsız olarak %20 olan asgari ödeme oranı, bankalar tarafından yeni verilen kredi kartlarında 
%40’a çıkartılırken, mevcut kartlarda ise kredi kartı limitine göre farklılaşan şekilde ve 3 yıllık zaman dili-
mine yayılı olarak yukarı doğru yeniden düzenlenmiştir. 2015 yılına kadar yapılan kademeli artışlarla birlikte 
mevcut kredi kartlarının asgari ödeme oranları; limiti 15000 TL’ye kadar olanlar için %30, 15000-20000 TL 
arasında olanlar için %35, 20000 TL üzerinde olanlar için de %40 olarak belirlenmiştir (TCMB, 2014a: 52). 
Kredi kartı asgari ödeme oranlarının artırılması ile faizlendirilen tutarın düşürülerek hanehalkı borçluluk sevi-
yesinin aşağı çekilmesi amaçlanmıştır. 

17 Aralık02010’da yapılan ve 170Haziran 2011’de uygulanmaya başlanan değişiklikle, aynı takvim yılı içinde 
en fazla üç defa borcun %50’sine kadar ödenen kredi kartlarından nakit çekilemeyeceği karara bağlanmıştır. 8 
Ekim 2013 tarihinde yapılan değişiklikle aynı takvim yılı içinde asgari ödeme tutarının üç defa ödenmemesi 
halinde kredi kartının nakit çekimine kapatılacağı, art arda üç defa kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde 
ise kredi kartının alışverişe ve nakit çekimine kapatılacağı kararlaştırılmıştır (TCMB, 2014a: 53). Kredi kart-
ları kullanılarak çekilen krediler (nakit kullanımları) Tablo 4’te yer almaktadır.
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Tablo 4. Kredi Kartları Kullanılarak Çekilen Krediler

 Kredi Kartlarından 
Çekilen TL Cinsi Krediler 
(Milyar TL)

Kredi Kartlarından Çekilen 
Döviz Cinsi Krediler (Milyar 
TL)

Kredi Kartlarından 
Çekilen Toplam 
Krediler (Milyar TL)

2003 4.8 0.03 4.8

2004 8.2 0.05 8.2

2005 14.6 0.05 14.7

2006 18.6 0.03 18.6

2007 23.3 0.06 23.3

2008 29.6 0.06 29.7

2009 34.2 0.04 34.3

2010 38.8 0.05 38.9

2011 47.8 0.07 47.9

2012 63.2 0.08 63.2

2013 82.4 0.10 82.6

2014 88.1 0.10 88.2

2015 86.5 0.11 86.7

2016 95.7 0.11 95.9

2017 103.2 0.14 103.4

2018 119.7 0.23 119.9

Kaynak: BDDK (2018h).

Tablo 4’ten de görüldüğü üzere; kredi kartlarından çekilen nakitlerin çok büyük bir kısmı Türk Lirası cinsi 
paralardan oluşmaktadır. 2003 yılında 4.8 milyar TL olan bu krediler, 2018 yılı ilk 5 aylık döneminde 119.9 
milyar TL’ye ulaşmıştır. BDDK tarafından 2016 yılında alınan makro ihtiyati önlemlerle birlikte 2014 yılında 
artış hızı düşen kredi kartlarından çekilen krediler, 2015 yılında ise kısmen azalmıştır. 2018 yılının ilk 6 aylık 
döneminde bu kredilerde yaşanan artış 16.5 milyar TL’ye ulaşarak, finansal sistemi tehdit edebilecek boyuta 
ulaşmıştır. 

8 Ekim 2013’te yapılan değişiklikle; kredi kartı sahibinin, tüm bankalardan alabileceği kartlarla sağladığı 
kredi kartı limitinin aylık ortalama net gelirinin dört katından fazla olamayacağı, düzenleme öncesinde toplam 
kart limitleri aylık ortalama net gelirinin dört katından fazla olan kişilerin ise limit artırımı yapamayacakları 
kararlaştırılmıştır (TCMB, 2014a: 53-55). Yine bu yönetmelikte; ilk defa kredi kartı alacak kişilerin kart li-
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mitlerinin, aylık net gelirlerinin 2 katını aşamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu yolla kişilerin ödeyebilecekleri 
kadar kredi kartı kullanmalarının önü açılarak, kredi kartı kaynaklı aşırı kredi genişlemesine ve ödenemeyen 
kredilere bağlı finansal riskler azaltılmaya çalışılmıştır (Eroğlu, 2018: 44). 

BDDK’nın 31 Aralık 2013 tarihinde yaptığı değişiklikle kredi kartı ile yapılan alışverişler ve nakit çekimlerde 
taksit sayısı en fazla 9 olarak belirlenmiştir. 1 Şubat 2014’ten itibaren uygulanmaya başlanan taksit sınırlaması 
ile cep telefonu, diğer telekomünikasyon ürünleri, kuyumculuk sektörü, gıda ve akaryakıt harcamalarında 
taksitli alışveriş yapma imkânı kaldırılmıştır. 22 Ekim 2014’te yapılan değişiklikle kuyumculuk sektöründeki 
harcamalarda dört taksite kadar izin verilmiştir. Özellikle telekomünikasyon harcamalarının taksitle yapılma-
sının engellenmesi yoluyla, ithalata dayalı tüketim azaltılarak cari işlemler açığı düşürülmeye çalışılmıştır 
(TCMB, 2014a: 54). 

BDDK, 14 Ağustos 2018 tarihinde yapmış olduğu değişiklikle kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ve nakit çe-
kimlerde taksit sayısını en fazla 12 olarak belirlemiştir. Taksitlendirme süresi hususunda elektronik eşya alım-
larında 3 ay, bilgisayar alımlarında 6 ay ve sağlık ürünleri alımlarında 9 ay üst sınırı uygulanmaya başlanmıştır. 
İlgili yönetmelikte yer alan istisnalar hariç olmak üzere tüketici kredilerinin vadesinde 36 ay, taşıt kredilerinin 
vadesinde 48 ay ve cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesinde 6 ay üst 
sınırı şart koşulmaya başlanmıştır. Bu yönetmelikte yer alan maddeler, ithalata dayalı tüketimin azaltılmaya 
çalışıldığını ve bu yolla cari işlemler açığının düşürülmesinin hedeflendiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu 
yolla döviz talebi azaltılarak, kur artışı önlenmeye çalışılmıştır (BDDK, 2018l). 

Bireysel kredi kartlarıyla yapılan taksitli alış veriş miktarı 2006’da nominal olarak %94.5, reel olarak %77.5 
artarken, Küresel Kriz’in etkisiyle artış hızı %4’e düşmüş, hatta reel olarak %2.1 azalmıştır. BDDK’nın aldığı 
makro ihtiyati önlemlerle reel olarak 2014 yılında %14.1, 2015 yılında %22.4 azalan taksitli alış veriş mik-
tarı 2016’da %0.8, 2018’de %0.9 artmış, ekonominin %7.4 büyüdüğü 2017 yılında bile %2.7 küçülmüştür 
(BDDK, 2018f). Bu yönüyle BDDK’nın, taksitli kredi kartı alış verişlerini sınırlandırmada oldukça başarılı 
olduğu görülmüştür. Kredi kartlarıyla yapılan taksitsiz alış verişlerdeki değişime bakıldığında, BDDK’nın 
elektronik eşyalar, gıda maddeleri ve akaryakıta getirdiği taksitli alış veriş yasağının etkisiyle 2014 yılında reel 
nakit kredi kartlı alışveriş miktarının %6.6 arttığı görülmektedir. BDDK bu yolla batık kredi riskini azaltmada 
başarılı bir adım atmıştır (BDDK, 2018g). 2015 ve sonrasında yapılan reel kredi kartlı nakit alış verişin azal-
maya başladığı, 2018 yılında tekrar artma eğilimine girdiği görülmektedir.

Yapılan düzenlemeler neticesinde kredi kartlarıyla yapılan toplam harcamalardaki değişimler Tablo 5’te yer 
almaktadır. 
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Tablo 5. Kredi Kartlarıyla Yapılan Toplam Harcamalar

 Kredi Kartları 
(Nominal, Milyar 
TL)

Kredi Kartları 
(Nominal, % 
Değişim)

Kredi Kartları 
(Reel, Milyar 
TL)

Kredi Kartları 
(Reel, % 
Değişim)

2003 4.8  - 4.8 - 

2004 8.2 69.8 7.6 56.4

2005 14.7 78.9 12.5 65.3

2006 18.6 26.6 14.5 15.5

2007 23.3 25.3 16.7 15.2

2008 29.7 27.2 19.2 15.2

2009 34.3 15.5 20.9 8.7

2010 38.9 13.5 21.8 4.5

2011 47.9 23.0 25.2 15.5

2012 63.2 32.2 30.6 21.4

2013 82.6 30.5 37.1 21.4

2014 88.2 6.8 36.4 -1.8

2015 86.7 -1.8 33.3 -8.8

2016 95.9 10.6 34.1 2.6

2017 103.4 7.8 33.1 -3.0

2018 119.9 16.0 35.4 7.0

Kaynak: BDDK (2018e). 

Not: Reelleştirme işlemi, TÜFE (2003=100) serisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı verileri ilk 6 

aylık dönemi kapsamaktadır.

Kredi kartlarıyla yapılan toplam alış verişteki değişimleri daha net ortaya koyabilmek için Tablo 7’de nominal 

değerler ile birlikte reel değerlere de yer verilmiştir. Nominal değerlere bakıldığında 2003 yılında 4.8 mil-

yar TL olan kredi kartıyla alış veriş miktarının, 2018 yılında yaklaşık 25 katına çıkarak 119.9 milyar TL’ye 

ulaştığı görülmektedir. Yıllık değişim oranlarına bakıldığında 2005 yılında %78.9 şeklinde çok yüksek artış 

oranları dikkati çekmektedir. Enflasyon etkisinden arındırılmış reel değerlere bakıldığında; kredi kartlarıyla 

yapılan harcamaların 2003-2018 arasında yaklaşık 7 katına çıktığı, yine en yüksek artışın % 65.3 ile 2005 
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yılında yaşandığı görülmektedir17. Reel kredi kartlı alış verişin 2018 yılında artış göstermesinin ardından kre-
di kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında bazı değişiklikler yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 
bağlamda 01.10.2018 tarihinden itibaren, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık 
akdi faiz oranı %2.25, aylık azami gecikme faiz oranı %2.75; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde 
uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1.80, aylık azami gecikme faiz oranı %2.30 olarak işleme alınmaya 
başlanmıştır18(TCMB, 2018c).

Tablo 5’te, BDDK tarafından 2013 yılında kredi kartı limitlerine ve taksit sayılarına getirilen sınırlamaların 
etkilerine bakıldığında; nominal kredi kartı harcamalarının artış hızının 2013’teki %30.5’ten 2014 yılında 
%6.8’e indirildiği, 2015 yılında ise %1.8 azaldığı görülmektedir. Reel değerlere bakıldığında ise 2013 yılından 
itibaren kredi kartı kullanım hızının negatife döndüğü, 2014’te %1.8, 2015’te %8.8, 2017’de %3 azaldığı gö-
rülmektedir. Bu noktada BDDK’nın uyguladığı makro ihtiyati politikaların başarılı olduğu söylenebilmektedir. 
Bu tabloda ilginç olan bir nokta da, ekonominin reel olarak %7.4 büyüdüğü 2017 yılında, reel olarak kredi kartı 
kullanımının düşmüş olmasıdır. Bu veri, söz konusu ekonomik büyümenin, hanehalkının tüketim harcamala-
rıyla değil, kamu harcamalarıyla gerçekleştiği izlenimini oluşturmaktadır.

SONUÇ

Çalışmada kullanılan sayısal veriler bize göstermektedir ki BDDK; bankalar, finansal kiralama şirketleri, fi-
nansal holdingler, finansman şirketleri ve faktöring şirketlerinin işleyişlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi 
görevini başarıyla yerine getirmektedir. Bu bağlamda, BDDK, Küresel Kriz’den sonraki süreçte, değişimleri 
yakından takip etmiş ve bu konuda almış olduğu makro ihtiyati önlemlerle finansal sistemi etkileyebilecek 
sistemik risk oluşumunu engellemiştir.
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ÖĞRENCİLERİN “ÖDEV” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Yasemin DARICI1, Selvi ÖZKAN2, Kamala TAGHIYEVA3, Zehra Münire YALÇIN4, Kaya YILDIZ2

1-2-3-4Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Y.Lisans Öğrencisi, İstanbul / Türkiye

2 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu / Türkiye  

Öz: Bu araştırma, öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) “ödev “kavramına ilişkin görüşlerini, metaforlar ara-
cılığı ile ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 
birinci döneminde, İstanbul ili Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve lise olmak 
üzere 3 devlet okulunda öğrenim gören toplam 335 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin ödev olgusuna yük-
ledikleri metaforik anlamların ortaya çıkartılıp incelenmesini amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma model-
lerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüş-
me formu bir uzmanın görüşü ile hazırlanmış ve katılımcılara uygulanmıştır. Öğrencilerin ‘’Ödev….…benzer, 
çünkü…………’’ ifadesindeki boşlukları tamamlamasıyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analiz 
tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların ürettiği metafor aynı olsa bile nedeni farklı olabileceğinden “çünkü” kı-
sımları dikkatle incelenmiştir. Bu formdan elde edilen cevaplar nihai olarak araştırmanın veri kaynağını oluş-
turmuştur. Araştırma sonucuna göre 335 öğrenci ‘ödev’ algısına ait toplam 191 metafor üretmiştir. Öğrencile-
rin büyük bir çoğunluğu tarafından üretilen ilk beş metaforun sırasıyla; “çalışma”, “görev”, “hayat”, “beyin” 
ve “öğretmen” metaforları olduğu görülmüştür.  Bu metaforlar benzer özelliklerine ve gerekçelerine göre 16 
kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler incelendiğinde, ödevi, öğrencilerin bazılarının olumlu, bazılarının olum-
suz yönde algıladıkları, bazılarının ise kararsız kaldıkları görülmüştür. Öğrencilerin ürettikleri olumlu meta-
forların sayısının diğer kategorilerdeki metaforların toplamından daha fazla olduğu çıkan sonuçlar arasındadır. 
Öğrencilerin ödeve yönelik çok sayıda farklı algılarının olması ise öğrencilerin ödeve yönelik değişik bakış 
açıları ve tutumları olabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Metafor, Ödev, Öğrenci

GİRİŞ

Eski Yunancada meta (üzeri-ne) ve phrein (taşımak) sözcüklerinden türetilen metafor, bir “şey”in bazı yönle-
rinin başka “şey”e transfer edilerek “ikinci şey”den “ilk şey” miş gibi bahsedilmesi diye tanımlanırken; Türk-
çede ‘mecaz’ olarak adlandırılıp standart dilden söylediği şeyi kast etmeden özelleşmiş ayrı bir dil şeklinde 
tanımlanır. Söylediği ile kastettiği şey ‘aynı’ olan dil ise ‘düz’ dil olup, cümlenin içindeki sözcüklerin ‘standart 
sözlük anlamını ve söz dizimini bağlantı kurarak yansıtır. ‘Düz dil’ den farklılaşan   ‘eğretileme’(mecaz) dil 
ise düz anlamıyla belirli bir şeyle /nesneyle bağlantılı olduğu kabul edilen terimlerin başka bir şey/nesneye 
aktarılabilmesidir. Böylece düz (standart) anlama göre daha geniş, yeni, özel ya da kesin anlamalar ortaya çı-
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kar. Konu şu şekilde örneklendirilebilir: ‘Okul fırındır’ metaforik ifadesinde, okulun  (gerçek bir fırın olasılığı 
hariç) fırına özgü vasıfları olan bir kurum olduğu söylenebilir.  Burada ‘fırın ’ sözcüğünün standart anlamına 
yönelik bir ‘müdahale’ ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni bir durum söz konusudur. ‘Fırın ’ sözcüğünün 
ifade edebileceği bir dizi çağrışım, örneğin, pişme, hamura şekil verme gibi kavramlar, okulun işlevleri hak-
kında bilgi vermek amaçlı kullanılmaktadır (Cebeci, 2013).

Metaforların gündelik kavramları oluşturmada ortaya çıkan önemi dikkate alındığında bireylere yön veren ve 
onların güncel davranışlarını kalıcı hale dönüştürebilen eğitime yansımaları üzerinde durmak gerekir. Bundan 
dolayı günlük kavramlar ve içerdikleri bilgi beceri tutumlar, ilgili oldukları başka unsurların çağrışımlarıyla 
kısaca metafor kavramlardan oluşan algılarla kazandırılabilir. Böylece metaforik kavram çalışmaları daha ni-
telikli kişilik geliştirerek yaşanan dünyaya geniş perspektiften bakabilmeyi sağlayabilir. Bu düşünceden hare-
ketle bireylerin hayatlarına yön verebilmelerinde okul tüm unsularıyla önem kazanır. 

Okul, (TDK, 2000)’e göre ‘Okuyup yazmadan başlayarak çeşitli derecede toplu olarak öğretimin, eğitimin ya-
pıldığı yer, mektep’ olduğundan okulda öğretilen kavramların bireylerin yaş gruplarına göre derecelendirilerek 
kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Okuldaki eğitimin pekiştirilmesi amacıyla da dersin dışında çalışıl-
ması için görevler verilebilmektedir.  Ödev diye adlandırdığımız bu çalışmalar, öğrencilerin okulun dışında 
kendi kendilerine öğrenme becerilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynar. Yaşa, gelişim düzeyine, konunun 
içeriğine dikkat edilerek verilen ödevler iyi organize edilmiş olursa öğrencinin zekâsını, düşünmek için kullan-
masını gerektireceğinden öğretici olabilir. 

Lisede öğrenim gören öğrencilerin ödeve bakışlarının metaforik algıları üzerinden yapılmış bir araştırmada 
yararına inanmadıkları ödevi, hoşlanmadıkları bir eylem olarak ifade ettikleri görülmüştür. Öğrencilerde olum-
suz izlenim bırakan ödevin buna sebep olan nedenleri hakkında diğer araştırma sonuçlarına göre değerlen-
dirme yapıldığında öğrencilerin bireysel olmayan ve onları gerçek hayatla karşı karşıya getirmeyen birtakım 
rutinlerden oluşan ödevleri yapmak zorunda oldukları söylenebilir. (Ekici ve Akdeniz, 2018)

Ödevle ilgili araştırmalar incelendiğinde ödevin öğrencinin düzeyine göre günlük yaşamda gerçek örnekleri 
okulda öğrendiği bilgi, beceri ve tutumla ilişkilendirebilen çalışma olmasının, belirlenen amaçlara uygun ve 
öğrenci başarısını artırmaya yönelik performansla ödevin çekici hale gelebileceği, bunu gerçekleştirecek ola-
nın da bireysel çalışmalara yön verebilecek kabiliyetlerde kendini geliştirmiş öğretmenle mümkün olabileceği 
tespit edilebilmektedir. Okul başarısını artırmada araç olan ödevin öğrenciler tarafından nasıl algılandığı bili-
nirse alınacak tedbirler ve uygulanacak yöntemlerin neler olabileceği hakkında birtakım yargılara varılabilir. 

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) ödev kavramına ilişkin metaforik algılarını ortaya 
çıkarmaktır. 
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KAPSAM   

Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde, İstanbul ili Büyükçek-
mece ve Küçükçekmece ilçelerinde ilkokul (3., 4. sınıf), ortaokul (5., 6., 7. ve 8. sınıf) ve lise (9., 10., 11. ve 
12. sınıf) olmak üzere 3 devlet okulunda öğrenim gören 335 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin kişisel 
bilgilerine ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo1.Çalışma Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Demografik Bilgileri

OKUL 
TÜRÜ

SINIF 
DÜZEYİ

ERKEK ÖĞRENCİ 
KODU

KIZ ÖĞRENCİ 
KODU

TOPLAM

f % F % f %

İLKOKUL 3 26 22,42 3İE1- 3İE26 28 12,78 3İK1-3İK28 54 16,11

4 23 19,84 4İE1- 4İE23 23 10,5 4İK1-4İK23 46 13,76

TOPLAM 49 42,26 51 23,28 100 29,87

ORTAOKUL 5 17 14,68 5OE1-5OE17 10 4,56 5OK1-5OK10 27 8,05

6 15 12,98 6OE1-6OE15 12 5,48 6OK1-6OK12 27 8,05

7 19 16,38 7OE1-7OE19 17 7,76 7OK1-7OK18 37 10,74

8 16 13,7 8OE1-8OE16 22 10,04 8OK1-8OK18 34 11,34

TOPLAM 67 57,74 61 27,84 128 38,18

LİSE 9 - - 29 13,25 9LK79-9LK107 29 8,67

10 - - 30 13,7 10LK49-
10LK78

30 8,95

11 - - 23 10,5 11LK26-
11LK48

23 6,87

12 - - 25 11,43 12LK1-12LK25 25 7,46

TOPLAM 0 0 107 48,88 107 31,95

TOPLAM 116 100,00 219 100 335 100

Tablo 1 incelendiğinde, ilkokul ve ortaokuldaki öğrenciler kız ve erkek öğrencilerden oluşurken, lisedeki öğ-
rencilerin tamamının kız olduğu görülebilir. Erkek öğrencilerin  % 42,26’ sı ilkokulda,  % 57,74’si ise ortaokul-
da öğrenim görmektedir. Ayrıca ilkokul düzeyinden 100, ortaokul düzeyinden 128, liseden ise 107 öğrenciyle, 
toplamda 335 öğrencinin katıldığı araştırmanın %29,87’ sini ilkokul, % 38,18’ini ortaokul, %31,95’ ini de lise 
öğrencileri oluşturmaktadır.
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YÖNTEM

Öğrencilerin ödev olgusuna yükledikleri metaforik anlamların ortaya çıkartılıp incelenmesini amaçlayan bu 
çalışmada, nitel araştırma modellerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. 

Araştırma verilerini toplamak için, veri toplama aracı olarak nitel araştırma yönteminde kullanılan yarı yapı-
landırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu, çalışma grubu tarafından taslak olarak geliştiril-
miş, daha sonra bu taslak forma, uzman görüşü alınarak, son şekli verilmiştir. Ardından bu araştırmada, ödev 
kavramına ait algıların metaforlar yoluyla belirlenmesi için öğrencilerden “Ödev … benzer, çünkü……..”. 
cümlesindeki boşlukları doldurmaları istenmiştir. 

Çalışma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı birinci döneminde, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesindeki bir meslek 
lisesi ile Küçükçekmece ilçesindeki bir ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin ders öğretmenleri 
bilgilendirip, izin alındıktan sonra uygulanmıştır. Gerçekleştirilen uygulamada katılımcılardan dönen formlar-
dan 335 tanesinin amacına uygun olduğu düşünülerek, analiz işlemi için kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde kodlama, temaların bulunması, verilerin kod ve temalara göre örgütlenmesi aşamalarından 
oluşan içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilere dağıtılıp elden toplanan görüşme formları öncelikle gözden 
geçirilmiş, öğrencilerin tümünün geçerli metafor üretmedikleri, bazılarının ise bir metafor ürettikleri hâlde 
mantıklı bir gerekçe sunmadıkları gözlenmiş ve bu cevaplar değerlendirme dışı tutulmuştur. Geliştirilen me-
taforlar ve gerekçeleri, öğrencilerin cinsiyeti, okul ve sınıf düzeyi ile araştırmacı tarafından verilen numarayı 
belirten ifadelerle kodlanarak yazılmıştır. Dört elemanlı bu kodlamada, ilk rakam sınıf düzeyini, ikinci harf 
okul düzeyini (İlkokul için İ, ortaokul için O, lise için L), üçüncü harf cinsiyetini (kız ya da erkek) sonraki sayı 
ise katılımcı tarafından verilen numarayı ifade etmektedir. Örneğin; (10LE8) kodlu form, lise 10. sınıfa giden 
erkek öğrenci, 8 numaralı katılımcıyı ifade eder. 

Öğrencilere uygulanan görüşme formlarından analiz işlemine uygun olan 335 tanesi ayrıldıktan sonra, tek 
tek incelenmiş ve öğrencilerin 191 adet metafor ürettikleri gözlenmiştir. Oluşturulan metaforların içerisinde 
grubunu en iyi temsil eden metaforlar derlenmiş, bulgular kısmında, ilgili grubun hemen altında örnek olarak 
sunulmuştur.

Veri toplama formunda yer alan öğrenciye ait kodlarla, metaforların nedenlerinin birlikte yer aldığı bir tablo 
oluşturulmuştur. Bu şekilde bir araya getirilen ‘ödev’ kavramına ilişkin metaforlar ve nedenleri arasındaki 
ilişkiler analiz edilerek ilgili olanlar bir araya getirilmek suretiyle kategoriler oluşturulmuştur.  İçerdikleri 
metaforlar ve nedenleri ile tabloya dönüştürülen kategoriler ‘’bilinmez, bütünün parçası, eğlence, faydalı, 
görev, güçlük, hayatın sonu, ikilem, korkutucu, nefret, öğretici, sıkıcı, sonsuz, tutsaklık, zorunluluk ve 
diğer olmak üzere toplam 16 çeşit olarak elde edilmiştir.

Oluşturulan kategoriler altına yerleştirilmiş metaforların, bulundukları kategoriyi temsil edip etmediğinin 
kontrolünün sağlanması adına bir uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak adına 
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yapılan bu aşamada, 191 metafor ile 16 kavramsal kategori tabloları ayrı ayrı biçimde, henüz eşleştirme ya-
pılmamış haliyle, bir öğretim üyesi ile paylaşılmış, kendisinden metaforları, 16 kavramsal kategoriden uygun 
gördüğü birine yerleştirmesi istenmiştir. Uzman tarafından yapılan eşleştirme ile çalışma grubunun yaptığı 
eşleştirme birbiri ile kıyaslanmıştır.

Araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ın (1994), (güvenirlik= görüş birliği/görüş birliği+görüş ayrılığı 
x100) formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmacılar ve uzman arasındaki uyum % 89 olarak hesaplan-
mıştır. Uyuşum yüzdesinin %70 veya daha üstü olması yeterli görüldüğünden (Miles ve Huberman,1994) veri 
analizi açısından güvenirliğin sağlandığı kanısına varılmıştır. Araştırmacılar ve eğitim bilimleri alanındaki bir 
uzman tarafından yapılan kodlamalarda benzerlik gösteren kodlar temalara ulaşmada esas alınmıştır.

BULGULAR 
Öğrencilerin algılarına dayalı olarak “ödev” kavramına ilişkin 191 adet metafor saptanmıştır. “Ödev” kavra-
mına ilişkin öğrenciler tarafından üretilen metaforlar Tablo 2’de sunulmuştur.

 
Tablo 2. Ödev Algısına Ait Metaforlar

Metafor 
Kodu

Metafor Adı f Metafor 
Kodu

Metafor Adı f

1 Araba 1 97 Heyecanlı bir macera 1

2 Sıra 1 98 Hayat 12

3 Uykudan önce yapılan duş 1 99 Sözlük 2

4 Sorumluluk veya     “+” ,  “-” 1 100 Heyecan 1

5 İçi boş bir kap 1 101 Çanta 1

6 Diş fırçalama 1 102 Kan damarı 1

7 Bilgi defteri 1 103 Evin bireyine 1

8 Günümüzde eğitim sistemine 1 104 Kâbus 1

9 Ayakkabı bağcığına 2 105 Kan 1

10 Karın ağrısına 1 106 Lunapark 2

11 Görev 13 107 Takvim yaprağı 1

12 Kilitli kapı 1 108 Fener 2

13 Sülük 1 109 Zekâ Küpü 5

14 Yemek yemek 2 110 Oyun 7

15 Tren 2 111 Askerlik 1

16 Öğrencileri evde tutsak etme 1 112 Süper Kahraman 1
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17 Bir annenin mutsuz olduğu zaman 
bile yemek yapması gerektiği gibi

1 113 Ampul 1

18 Anlamadığım bir dil 1 114 Öğretmen 8

19 Çukur 1 115 Dilsiz Öğretmen 1

20 Emanet edilen bebeğe bakmaya 1 116 Bilim adamı 2

21 Çivili masa 1 117 İlaç 1

22 Annem 2 118 Yemek 6

23 Bir binanın alçısı 1 119 Uçak 2

24 Tahta silgisi 1 120 Boş bardak 1

25 Kalem ve kâğıt 1 121 Tabela 2

26 Kullanımı tekrar eden eşya 1 122 Şeytan 2

27 Annemin her gün Yaptığı Yemek 1 123 Kumbara 2

28 Yardımcı öğretmen 1 124 Hazine 2

29 Bir yarış parkurundaki engel 1 125 Güneş 3

30 Portre 1 126 Ceviz 1

31 Mum 1 127 Maraton yarışındaki atlet 1

32 Eğlence merkezi 1 128 Projeksiyon 1

33 Merdiven basamakları 1 129 Makaraya 1

34 Ayna 2 130 Düşman 2

35 İşkence 4 131 Ödül 1

36 Patlamaya hazır bomba 1 132 Duvar 1

37 Bisiklet tekerleği 1 133 Pusula 1

38 Elektrikli süpürge 1 134 Tırabzan 1

39 Kalem 4 135 Spor aleti 2

40 Sıkıcı bir oyun 1 136 Makine 1

41 Yeşil çay 1 137 Ateş 1

42 Resim 1 138 Engel 2

43 Zehirli madde 1 139 Acı biber 1

44 Defter 1 140 Hediye 2

45 Telefon 1 141 Azrail 1
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46 Her gün yediğim akşam yemeği 1 142 Mama 2

47 Heyelan 1 143 Lanetli ev 1

48 Kelepçe 4 144 Işık 3

49 Tuvalet kâğıdına burnumuzu 
silmeye

1 145 Değerli zaman 1

50 Şekersiz içilen çay 1 146 Ağaç 2

51 Uyku 1 147 Merdiven 1

52 Mum veya bozulmuş sebze 1 148 Depo 1

53 Uçurum 2 149 Eğe 1

54 Ceza 2 150 Labirent 3

55 Sebze çorbası 1 151 Boşluk 3

56 Çekirdekteki tek gelen acı tat 1 152 Klonlama 1

57 Ölüm 1 153 Karanlık oda 1

58 Çocuğun büyümesi 1 154 Tükenmez kalem 1

59 Stres topu 1 155 Ev arkadaşı 1

60 Hapishane 2 156 Günlük 1

61 İçi dolu küp 1 157 Kuyruklu yıldız 1

62 Ahiret sorularını içeren kâğıt 1 158 Telefon 1

63 Karabasan 1 159 Bisiklet pedalı 1

64 Ölüm fermanı 1 160 Tren tekerliği 1

65 Tuvalet 1 161 Dost 1

66 Tabut 1 162 Baharat 1

67 Kâğıt kalem 1 163 Uzay boşluğu 1

68 Evcil hayvan 1 164 Bilgisayar 1

69 Kapalı bir kutu 1 165 Zekâ 1

70 Bir sınav 1 166 Oyun Konsolu 1

71 Boş insanlar 1 167 Bulmaca 1

72 Lunaparka gidip de paranın 
olmaması

1 168 Soru 6

73 Ev 1 169 Sınav 3
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74 En nefret ettiğim sistem 1 170 Çalışma 13

75 Nefes 1 171 Şeker 2

76 Yol 4 172 Ay 1

77 Beyin 10 173 Bulut 3

78 Oyun küpü 1 174 Çikolata 4

79 Rüya 1 175 Sır 1

80 İmtihan 1 176 Sürpriz Kutusu 2

81 Hayal 1 177 Eğlence 2

82 Anneannem 1 178 Sevgi 1

83 Babam 1 179 Bilmece 1

84 İtfaiye 1 180 Tablet 3

85 Taş 1 181 Tatlı 1

86 Ders 5 182 Kitap 4

87 İş okulu 1 183 İhtiyaç 1

88 Bazen zalim bazen meleğe 1 184 Kâğıt 2

89 İçi dolu, kilitli bir dolaba 1 185 Yıldız 1

90 Pirsing (bir takı türü) 1 186 Atatürk 1

91 Okul 1 187 Kahraman 3

92 Kafes 1 188 Hikâye 1

93 Eziyet 3 189 Sıkıntı 5

94 Askıya asılmış bir monta 1 190 Kaplumbağa 2

95 Dağınık bir odaya 1 191 Bilim 2

96 Alışveriş yapmak 1 TOPLAM 335

Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin algılarına dayalı olarak “ödev” kavramına ilişkin 191 adet metaforun 
üretildiği görülmektedir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu tarafından üretilen ilk beş metafor incelendiğin-
de sırasıyla; çalışma (13 öğrenci), görev (13 öğrenci), hayat (12 öğrenci), beyin (10 öğrenci) ve öğretmen (8 
öğrenci) olduğu görülmektedir. Buna karşılık öğrencilerden sadece kendilerine ait 136 farklı metafor ortaya 
çıkmıştır. Çok sayıda öğrencinin farklı algılarının olması ödeve karşı öğrencilerin değişik bakış açıları ve tu-
tumları olabileceğini ortaya koymaktadır.
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Öğrenciler tarafından üretilen 191 adet metafor araştırmacılar tarafından 16 kategori altında toplanmıştır. Bu 
kategoriler ve kategori içerisindeki metafor frekansları sırasıyla şunlardır:

1. Bilinmez olarak ödev (10)
2. Bütünün parçası olarak ödev (4)
3. Eğlence olarak ödev (33)
4. Faydalı olarak ödev (68)
5. Görev olarak ödev (11)
6. Güçlük olarak ödev (20)
7. Hayatın sonu olarak ödev (3) 
8. İkilem olarak ödev (13)
9. Korkutucu olarak ödev (5)
10. Nefret olarak ödev (7)
11. Öğretici olarak ödev (66)
12. Sıkıcı olarak ödev (16)
13. Sonsuz olarak ödev (4)
14. Tutsaklık olarak ödev (8)
15. Zorunluluk olarak ödev (52)
16. Diğer (15)

 SONUÇ

Öğrencilerin “ödev” kavramına ilişkin sahip oldukları görüşlerinin metaforlar aracılığı ile analiz edilmesini 
amaçlayan bu araştırmanın sonucunda öğrencilerin görüşlerine dayalı olarak “ödev” kavramına ilişkin 191 
adet metafor ürettikleri, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tarafından geliştirilen ilk beş metaforun sırasıyla; 
“çalışma”, “görev”, “hayat”, “beyin” ve “öğretmen” metaforlarının olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrenciler ta-
rafından “ödev” kavramına ilişkin olarak oluşturulan 191 metafor; 16 kategori altında toplanmıştır. Belirtilmiş 
olan metaforlar kategorilere göre incelendiğinde, öğrencilerin ödev kavramıyla ilgili zengin bakış açılarının 
daha net olarak ortaya çıktığı görülebilmektedir.

Araştırmacılar tarafından 16 kategori altında toplanan ödev kavramı ile ilgili metafor kategorilerinin bazıla-
rının olumlu görüşleri yansıtmasına karşılık, bazılarının olumsuz görüşleri yansıttığı, bazı katılımcıların ise 
ödeve ilişkin görüşlerinde kararsızlık yaşadığı görülmektedir. Bu çerçevede “bütünün parçası”, “eğlence”, 
“faydalı”, “öğretici” kategorilerinin ödev kavramı ile ilgili olumlu metafor kategorileri olduğunu, buna karşılık 
“bilinmez”, “görev”, “güçlük”, “hayatın sonu”, “korkutucu”, “nefret”, “sıkıcı”, “sonsuz”, “tutsaklık”, “zorun-
luluk” olarak isimlendirilen kategorilerin ise ödev kavramı ile ilgili olumsuz metafor kategorileri olduğunu, 
‘’ikilem’’ kategorisinin ise ödev kavramı ile ilgili kararsızlık belirttiğini söylemek mümkündür. Ayrıca hiçbir 
kategoriye dâhil edilemeyen metaforlar, ‘’diğer’’ kategorisine toplanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın çalışma 
grubunu oluşturan öğrencilerin, ödev ile ilgili olarak hem olumlu hem de olumsuz görüşlerinin olduğunu, ba-
zılarının ise kararsız kaldığını söylemek mümkündür.
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Olumlu görüşleri yansıtan faydalı, öğretici, eğlenceli ve bütünün parçası kategorilerinde toplam 171 metafor 
belirtilmiştir. Olumsuz görüşleri yansıtan bilinmez, güçlük, görev, hayatın sonu, korkutucu, nefret, sıkıcı, son-
suz, tutsaklık, zorunluluk kategorilerinde ise toplam 136 metafor belirtilmiştir. Kararsız öğrenci görüşlerini 
yansıtan “ikilem” kategorisinde ise 13 metafor belirtilmiştir. Buna göre olumlu görüşteki metaforların frekan-
sının yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum ödevin öğrenciler tarafından ihtiyaç duyulan bir faktör olduğunun 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin ödev yapmayı sevdiği ve buna yönelik metaforlar belirt-
tikleri en önemli sonuçlardan biridir. Olumlu görüşleri yansıtan kategorilerde, kullanılan bazı metaforlar, bir 
binanın alçısı, oyun, ışık, yemek, yol, beyin olarak ortaya çıkmıştır. Olumsuz görüşleri yansıtan kategorilerde 
görev, çalışma, eziyet, tabut, kâbus ve kelepçe gibi metaforlar üretilmiştir. Kararsız görüşte olan öğrencilerin 
ürettiği bazı metaforlar ise, ayakkabı bağcığı, ateş ve telefondur. Üretilen metaforların ilgili kategorilere alın-
ması aşamasında da, öğrencilerin yazdıkları gerekçeler göz önüne alınmıştır.

Belirlenen sonuçlar, öğrencilerin ödev yapmaktan hoşlandıklarını, ödevi faydalı, öğretici ve eğlenceli bulduk-
larını vurgulamaktadır. Çünkü bu kapsamda olumlu görüşleri yansıtan kategorilerin toplam frekansının 171 
olduğu belirlenirken, olumsuz görüşleri yansıtan kategorilerin toplam frekansının ise 136 olduğu belirlenmiş-
tir. Olumlu görüşleri yansıtan kategorilerin toplam frekans miktarı diğer tüm kategorilerin metaforların frekan-
sından yüksek bir değerdir. Elde edilen bu sonuç literatürde farklı ölçme araçlarıyla yapılan araştırmalarda elde 
edilen sonuçlarla benzerlik göstermekte ve birbirini destekler nitelik taşımaktadır.   

Yukarıda bu araştırmadan elde edilen bulgulara benzer biçimde, öğrencilerin, ödev kavramı ile ilgili görüşle-
rinin alındığı çalışmalar ile ilgili literatür (Özer ve Öcal, 2012; Ok, 2018; Yapıcı, 1995) incelendiğinde, öğren-
cilerin ödev kavramı ile ilgili olumlu bir görüşe sahip oldukları görülmüştür. Dolayısıyla bu araştırmadan elde 
edilen bulgular ile ilgili literatür arasında bir benzerliğin olduğunu söylemek mümkündür. Başka bir deyişle 
ilgili çalışmalar incelendiğinde kategori başlıkları birebir aynı olmasa bile, anlam bakımından örtüştükleri 
söylenebilir. 

Bu görüş doğrultusunda öğrencilerin ödev kavramı ile ilgili olumlu düşüncelerini belirten çalışmalar incelen-
diğinde, öğrencilerinin büyük çocukluğunun ev ödevlerini gerekli gördüğünü, ödevlerin okulda öğrenilenleri 
pekiştirme, tekrar etme, bilgilerin kalıcılığını sağlama, yeni bilgiler öğrenme, sorumluluk duygusunu geliştir-
me, ders çalışma alışkanlığı kazandırma gibi pek çok yararına inandıklarını söylemiştir (Özer ve Öcal, 2012).  
Benzer bir çalışmada, öğretmen, öğrenci ve velilerin ödev kavramına yükledikleri anlamlara bakıldığında, 
ödev kavramına ilişkin öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi, günlük hayatta karşılaştıkları doğa olaylarını daha 
iyi yorumlama ve beceri kazanma şeklinde benzer görüşler paylaştıkları sonucuna ulaşılmıştır (Ok, 2018). Öğ-
retmenlerin, öğrencilerin ve velilerin, eğitim sisteminde ödevlerin önemini ciddiye aldıklarını gösteren başka 
bir çalışma da yine öğrenciler tarafından ödevin olumlu algılandığını yansıtan bir bulgudur (Yapıcı, 1995).

Sonuç itibari ile bu araştırmada, öğrencilerin ödev kavramını hem olumlu hem de olumsuz metaforlarla açık-
ladıkları, bazı öğrencilerin ise kararsız kaldığı görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun ödevi olumlu 
algılamasında, son yıllarda eğitim alanında yaşanan gelişmeler, gelişen imkânlar, öğrenci merkezli eğitim 
modellerinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Ödev kavramını cansız varlıklara (araba, defter, kelepçe, 
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tekerlek, telefon vb.) , canlı varlıklara (anne, baba, anneanne, evcil hayvan, sülük, kaplumbağa, öğretmen vb.) 
ve soyut bazı kavramlara (kâbus, ölüm, hayal, heyecan vb) benzettikleri görülmüştür. Çeşitliliğin bu derece 
çok olması, öğrencilerin geçmiş yaşantıları, hayal dünyaları, beklentilerinin farklı olmasıyla açıklanacağı gibi, 
bireysel farklılıklarının da bu durumu etkilediği söylenebilir. Duru ve Çöğmen (2016), öğrencilerin bireysel 
farklılıklarının (ilgi, merak, ihtiyaç, öğrenme stili, öğrenme stratejileri, gelişim dönemleri vs.), ödevler başta 
olmak üzere tüm öğretim etkinliklerinde dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur. 
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İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “ORTAOKUL” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 
ALGILARI

Mehmet ÇELİK1,  Bekir Yasin YALÇIN2,  Kaya YILDIZ3

1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / Türkiye
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 

3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerin “ortaokul” kavramına ilişkin görüşlerini metafor yolu 
ile incelemektir.  Araştırmanın çalışma grubunu 2018 - 2019 1. Dönemeğitim-öğretim yılı Esenler ve Bağcılar 
ilçelerinde 2 farklıresmiilkokuldaöğrenim gören ilkokul 4. Sınıf öğrencileri (n=314) oluşturmaktadır.  Araş-
tırmada nitelaraştırmamodellerindenolgubilim deseni kullanılmış ve öğrencilerden  “Ortaokul ……… benzer; 
çünkü ………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmakapsamındaeldeedilenverilerin analizinde içe-
rik analizi kullanılmıştir. Araştırmasonucundaeldeedilenbulgulardailkokul 4. Sınıf öğrencilerinin 10 kategori 
altında 147 metafor (çoğunluğu tarafından üretilen ilk beş metafor; ev, ilkokul, zor bir okul, bilgi evi, eğlence 
metaforlarının olduğu) ürettikleri görülmüştür. Araştırmaya katılan ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin ürettikle-
ri bu metaforlardanoluşturulan kategoriler sırasıyla; fiziksel büyüklük/şekil benzerliği (f=77) kategorisinde, 
bilgilendirici/öğretici (f=56) kategorisi, zorluk duygusu (f=53) kategorisi, eğlenceli ortam (f=31) kategorisin-
de, aile kavramı (f=23) kategorisi, benzerlik algısı (f=19) kategorisi, disiplin (f=15) kategorisinde, gelişim/
büyüme (f=12) kategorisi, geleceğin belirleyicisi (f=9) kategorisi, çeşitlilik/farklılık (f=8) kategorisi olarak 
saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin “ortaokul” kavramına dair ürettikleri metaforların büyük bir 
çoğunluğu olumlu ifadelerden oluşmakla birlikte en çok üretilen metaforların, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerin 
gelişim dönemi olan somut işlemler döneminde olmalarından dolayı şekilsel ve fiziksel kavramların ön plana 
çıktığı metaforlar olduğu düşünülebilir. Ayrıca “ortaokul” kavramını bilgi ve öğreticilik olarak tanımlayan, aile 
benzetmesiyle duygusal bir bağ olarak yorumlayan, tüm okullar gibi ortaokulun da aynı olduğunu düşünen, 
derslerin ve öğretmenlerin artması ile zorlu ve disiplinli bir sürecin başlayacağını ifade eden, çoğalan dersler-
le birlikte oldukça eğlenceli bir ortam bulacağını düşünen, ortaokulu büyümek ve gelişmek ile özdeşleştiren 
öğrenciler olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlkokul 4.Sınıf Öğrencileri, Ortaokul, Metafor, Algı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde ve etkili bir şekilde yerine getirilmesinde okullar büyük 
bir öneme sahiptir. Eğitim, öğretim ve okul birbirleriyle doğrudan ilişkili kavramlardır. Ertürk (1997) eğitimi 
“bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde davranış değişikliği meydana ge-
tirme süreci olarak tanımlamaktadır. Eğitim insanı hem hayata hazırlar hem de geliştirir. Eğitim sonunda mut-
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laka bir davranış değişikliği olmalıdır. Ve bu davranış değişikliği amaca uygun olmalıdır. Fidan’a (1986) göre 
eğitim ise insanları belli hedeflere göre yetiştirme sürecidir. Bu süreçten geçen insanların kişilikleri farklılaşır. 
Eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler bu farklılaşmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. 
Öğretim de kısaca öğrenmenin gerçekleşmesi için genellikle okullarda yapılan planlı, programlı, kasıtlı ve sis-
tematik eğitim olarak tanımlanabilir (Demirel, 2003). Öğretim aynı zamanda bireylere bilgiyi öğretme işidir. 

Eğitim öğretime göre daha çok kapsamlıdır. Her eğitim öğretimdir ama her öğretim eğitim değildir. Eğitim 
yaşamın tümünü kapsayan bir süreçken öğretim belirli bir dönemde yapılır. Öğretim anaokulundan ya da 
ilkokuldan başlar ve yükseköğretime kadar devam eder. Eğitim her yerde olabilir. Zaman ve mekan sınırı 
yoktur. Oysaki öğretim belirli ortamlarda gerçekleşir. Zaman yönünden de kesitli ve kısıtlıdır. Öğretim planlı 
yapılırken eğitim planlı ya da tesadüfi geçekleşebilir. Ayrıca eğitim sonunda istenmedik davranışlar da ortaya 
çıkabilirken, öğretimde istendik davranışlar kazandırmak esastır (Akyüz, 2005).

Okullar eğitim sürecinin en önemli bölümünü oluşturur. Günlük hayatta eğitim denince insanlar okulu anım-
sar. Toplumda her birey fiziksel ve zihinsel olarak farklı olduğu gibi bireylerin okullara bakış açıları da farklı-
dır.  Her türlü eğitim ve öğretimin yapıldığı yere okul denir (Türk Dil Kurumu, [TDK], 2018).  Okul, insanları 
toplumsal yaşamdaki değişik rollere hazırlayan bir mekan olarak görülür. Aslında nüfusun fazla olduğu top-
lumlarda oluşan rol dağılımı, okullarda da vardır. Okul denilen mekan kimilerine göre bir örgüt, kimilerine 
göre bir işletme, kimilerine göre bir aile, kimilerine göre de bir insan topluluğu olarak tanımlanmaktadır. 
Burada sonuncusu temel alındığında okul, her şeyden önce bir insan topluluğudur (Şişman, 2007). Geleneksel 
anlamda okul, gencin yetişkin olarak oynayacağı rolü kabul etmesini sağlar. Genci meşgul eder, iş sahasına 
girmesine hazırlar. Gence toplumun sosyal ve kültürel değerlerini kazandırır. Gencin sosyalleşmesine katkı-
da bulunur. Yine gencin geleneklerde, göreneklerde, inançlarda, toplumda yaşamak için gereken yetenekleri 
geliştirmesinde ve gerekli konumlara gelmesinde bir köprü olur. Ayrıca onu çeşitli iş kollarında mesleğe yön-
lendirmede bir vasıta olarak görülür (Özdemir, 2000). Okul, eğitim ve öğretimin yuvası, okumanın anlam 
kazandığı mimari yapıdır. Okul, hem toplumun ihtiyaç duyduğu fertleri yetiştirir hem de insanı toplumda bir 
arada yaşamaya hazırlar. Bireylerin yaşamında gerekli olan bilgi, beceri, iyi alışkanlıkları kazandırır. İletişim, 
problem çözme, karar verme ve meta bilişsel (üst düzey) düşünme becerilerini geliştirir. Örgün eğitim okul 
öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimden oluşmaktadır. Ortaokul da ilköğretim örgün kademesinin 
içinde bulunmaktadır. Ortaokul akademik eğitimin artıp önem kazandığı, kaliteli bir lise kazanma hedefinin 
olduğu, tek bir öğretmenin değil birden çok öğretmenin eğitim verdiği örgün eğitim kademesidir. Ortaokul dö-
neminde öğrenciler fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim ve değişimi yoğun olarak yaşamaktadır. Sa-
nat, müzik, spor etkinlikleri ve uygulamalı çalışmalarla öğrencinin kendisini, çevresini ve diğer çevreleri daha 
iyi tanır. Ortaokul öğrencilerin düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, analiz ve sentez yapma, yorumlama, 
değerlendirme gibi üst düzey becerilerinin geliştirildiği, öğrencilerin eğitim hayatını önemli derecede etkile-
diği okuldur. Ortaokulun verimli bir şekilde geçmesi için ortaokullara karşı tutumların olumlu olması gerek-
mektedir. Bu bağlamda önce bu tutumların bilinmesi sonra olumsuz olan tutumların olumlu hale gelmesi için 
iyileştirme çalışmaları yapılması ortaokula başlayacak öğrenciler için faydalı olacaktır. Bu derece önemli ve 
hassas bir öneme sahip olan bir okula ilkokul 4.sınıftan sonra gidecek öğrencilerin ortaokula ilişkin algılarının 
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tespit edilmelidir. Onların tutumlarının, ilgilerinin, algılarının ortaokulda alacakları eğitimlerinin etkililiğini ve 
verimliliğini etkileyecek olması bakımından “ortaokul” kavramına ilişkin görüşlerinin belirlenmesini önemli 
kılmaktadır.

Hemen hemen bütün dillerde, anlatımı güçlendirmek, canlı kılmak için söz sanatlarından biri olan “benzetme” 
sanatından yararlanılmaktadır. Benzetme; bir nesnenin niteliğini, bir eylemin özelliğini daha iyi anlatabilmek 
için bir başka nesne ve eylemlerden yararlanarak, onu hatırlatma yoluyla gerçekleştirilir. Benzetmeler, meta-
forların birinci aşamasıdır. Metaforlarda, benzetmelerde olduğu gibi, anlatılmak istenilen kavram onunla bir 
yönden benzerliği olan başka bir kavramla anlatılmaya çalışılır. Böylece bir metafor, parçalarının toplamından 
daha büyük bir anlam yaratır ve bize yeni bir farkında olma imkanı sunar (Çelikten, 2006). Metafor kelimesinin 
kökeni Yunanca olup,  “meta” (değişmek) ve “pherein” (aktarmak) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan 
“metapherein” (değiştirmek)  anlamını taşımaktadır (Levine, 2005). Türkçede ise mecazlar; bir kelimeyi veya 
kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma anlamında kullanılmaktadır (TDK, 
2018).  Lakoff ve Johnson’a göre metaforlar düşünce ve dili şekillendirip bir yapıya kavuşturan unsurlardır. 
Metaforların kavramsallığı dilsel yönünden daha önemlidir. Kavramların niteliği olarak ele alınan metaforlar 
sadece sanatsal veya estetik kaygılarla değil belirli kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için kullanılır 
( Lakoff ve Johnson, 2005). 

Metafor; bir şeyi veya bir fikri ona çok benzer özeliklere sahip başka bir şey ile genelde “gibi”, “benzer” 
sözcüklerini kullanmayarak istenen tanımlamayı yapmak, anlatıma üslup güzelliği ve kolaylığı katmak için 
kullanılan sözcük ya da sözcük grubudur. Başka bir deyişle metafor; bir kavramı, kelimeyi, terimi, olguyu 
daha anlaşılır ve iyi anlatmak amacıyla, başka bir anlam taşıyan bir sözcükle, ilgi kurularak benzetme yoluyla 
kullanılmasıdır. Bir meseleyi başka bir biçimde ifade etme anlamına gelen metaforun felsefede kullanım amacı 
ise, ifadeye bir üslup güzelliği vermek, anlaşılmasında zorluk yaşanılan konuları biraz daha anlaşılır kılmak ya 
da anlaşılmasına katkı sağlamaktır (Aydın, 2006). Genellikle mataforların sadece günlük hayatta kullandığı-
mız dili süslemeye yönelik bir söz sanatından ibaret oldukları düşünülür, ancak metaforların insan hayatındaki 
önemi düşünülenden çok daha fazlasını kapsar (Saban, 2004). Metafor, bireylerin kendi iç dünyalarını anla-
malarını ve yapılandırmalarını sağlamaya yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme mekanizmasıdır 
(Arslan ve Bayrakçı, 2006).

AMAÇ

Bütün metafor ilişkilerinde, en az üç temel unsurun varlığından söz edilmesi gerekir. Forceville, (2002) (1) 
metaforun konusu (örneğin, “Okul bir arıtma tesisine benzer.” cümlesindeki “okul” sözcüğü), (2) metaforun 
kaynağı (örneğin, “Okul bir arıtma tesisine benzer.” cümlesindeki “arıtma tesisi” kavramı) ve (3) metaforun 
kaynağından metaforun konusuna atfedilmesi düşünülen özellikler (örneğin, “Okul bir arıtma tesisine benzer. 
Çünkü her kültürden, her kesiminden gelen öğrenciler okulda eğitilir ve toplumun istediği bir vatandaş olarak 
tekrar topluma geri gönderilir.”). Dolayısıyla, herhangi bir metafor ilişkisinde, metaforun kaynağı, metaforun 
konusunu farklı bir bakış açısıyla anlamada ve açıklamada zihinsel bir “filtre” veya “süzgeç” işlevi görür (Sa-
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ban, 2008).Bu çerçeve kapsamında bu araştırmanın amacı ilkokul 4. Sınıf öğrencilerin “ortaokul” kavramına 
ilişkin sahip oldukları algılarını metafor yolu ile saptamaktır. 

KAPSAM

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılı 1. dönem İstanbul ili Bağcılar ve Esenler ilçelerinde 2 
farklı ilkokulun 4. Sınıfında öğrenim görmekte olan 314 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 159’u kız ve 
155’i erkek öğrenciden oluşmaktadır. Erkek ve kız öğrenci sayılarının birbirine oldukça yakın olduğu görül-
mektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 50,6’sı kız öğrencilerden,  % 49,4’ü erkek öğrencilerden oluş-
maktadır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin “Ortaokul” kavramına ilişkin metaforik algılarını belirlemeyi amaçlayan bu 
araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji/phenomology) deseni kullanılmıştır. Bir 
nitel araştırma yöntemi olan olgubilim deseni aslında farkında olduğumuz fakat genellikle derinlemesine ve 
ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara dikkat çekmektedir. Olgubilim çalışmalarında çoğu zaman bir 
olguya dair kişisel algı ve tutumların ortaya konması ve yorumlanması amaçlanır (Yıldırım ve şimşek, 2011).

Verilerin Toplanması

Bu araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış metafor formu kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış me-
tafor formu alanında uzman 1 öğretim üyesi ve 4 öğretmen görüşüne sunulmuş olup uzman görüşleri doğ-
rultusunda yapılan düzeltmelerle görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşme formu 2018-2019 öğretim 
yılı 1. döneminde İstanbul ili Bağcılar ve Esenler ilçelerinde 2 farklı resmi ilkokulda araştırmacılar tarafından 
elden dağıtılmış ve elden toplanmıştır. Araştırmada 400 görüşme formu dağıtılmıştır, 86 adet görüşme formu 
boş veya eksik olduğundan değerlendirmeye alınmamış, öğrencilerden alınan 314 adet görüşme formu analiz 
için kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi

 İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin“ortaokul” kavramına ilişkin metaforik algılarının saptanması için öğrencilerden 
görüşme formu ile görüş alınmış ve içerik analizi kullanılmıştır. 

Çalışmada nitel veri analizi yöntemlerinden kategorisel içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, basılı ya da 
görsel materyallerin sistematik bir şekilde taranarak belli kategoriler bakımından tematik olarak analiz edil-
mesidir. İçerik analiziyle elde edilen veriler, birbirileriyle belirli temalar arasında sınıflandırılmış, böylelikle 
veriler arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227).      

Araştırmada; K:Kız öğrenci, E:Erkek öğrenci, 1:sayı şeklinde kodlama sistemi kullanılmıştır.Örneğin: K85: kız 
öğrenci 85.kişi, E3: erkek öğrenci 3.kişi gibi.
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BULGULAR

Bu bölümde, araştırmaya katılan ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin “Ortaokul” olgusu hakkında ürettikleri meta-
forlara ilişkin olarak elde edilen bulgular Tablo 2 ’de sunulmuş ve analiz edilmiştir. Öğrencilerin algılarına da-
yalı olarak “Ortaokul” kavramına ilişkin 147 adet metafor saptanmıştır. “Ortaokul” kavramına ilişkin ilkokul 
4. Sınıf öğrencileri tarafından üretilen metaforlar Tablo 1’de alfabetik sırada sunulmuştur.

Tablo 1. Ortaokul Kavramına İlişkin Üretilen Metaforlar

Metafor 
Kodu

Metafor adı F Metaf 
Kodu

Metafor adı f

1 Ağır çanta 1 75 Kocaman bir bilgi fabrikası 1

2 Ailemiz 2 76 Korku evi 1

3 Anıtkabir 1 77 Kütüphane 6

4 Apartman 3 78 Lego parçası 1

5 Araştırma Okulu 1 79 Lise 1

6 Bahçeli bir ev 1 80 Liseye giden yol 1

7 Bahçe 1 81 Lunapark 2

8 Basketbol Sahası 2 82 Mangala 1

9 Başka bir dünya 1 83 Mendil 1

10 Beceri 1 84 Merdiven 2

11 Beyin 2 85 Ofis 1

12 Bilgi 4 86 Olaylı okul 1

13 Bilgi Evi 10 87 On iki Öğretmen 1

14 Bilgi kaynağı 1 88 Orman 1

15 Bilgi küpü 1 89 Ortanca çocuk 1

16 Bilgi ve proje 1 90 Ortanca kardeş 1

17 Bilgi verici yer 1 91 Oyun alanı 2

18 Bilgi yuvası 2 92 Oyun oynanmayan bir yer 1

19 Bina 6 93 Oyun parkı 7

20 Boyanmış bir okul 1 94 Ödev 2

21 Büyük bir ev 8 95 Öğrenci yuvası 1

22 Büyük bir fabrika 1 96 Öğretim yuvası 1
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23 Büyük bir küp ve 
dikdörtgen

1 97 Öğretmen ziyareti 1

24 Büyük bir okul 7 98 Öğretmenler 1

25 Büyük bir yer 2 99 Özel ders 1

26 Büyük ve kurallı 1 100 Peri dünyası 1

27 Büyükler sınıfı 1 101 Rapunzelin kulesi 1

28 Büyümek 6 102 Saray 8

29 Cennet 2 103 Satranç 1

30 Çiftlik 1 104 Sınav 5

31 Dağ,Çiçek,Böcek,Hayvan 1 105 Sınav evi 1

32 Dalga geçen çocuklar 1 106 Sınav kağıdı 1

33 Deney yapma yeri 1 107 Silah 1

34 Denizin altına 1 108 Site 2

35 Dev bir okul 1 109 Sonsuz bilgi 1

36 Disiplin 4 110 Sosyal bir hayat 1

37 Disiplinli bir ev 1 111 Spor alanı 2

38 Disiplinli bir okul 4 112 Spor salonu 3

39 Dövüş yeri 1 113 Şato 3

40 Dünya 2 114 Takdir-Teşekkür 2

41 Eğitim yuvası 1 115 Teknoloji okulu 1

42 Eğlence 8 116 Top 1

43 Eğlenceli bir parti 1 117 Tren 1

44 Eğlenceli bir yer 1 118 Uzay 2

45 Ergenler okulu 1 119 Uzay kursu 1

46 Ev 24 120 Villa 2

47 Farklı dersler 1 121 Yanaklar 1

48 Fidan 1 122 Yarış pisti 1

49 Futbol Sahası 4 123 Yaşam 1

50 Geleceğe 1 124 Yazı tahtası 1

51 Gelişim yeri 1 125 Yeni bir hayat 1
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52 Geniş bir aile 1 126 Yeni bir yaşam 1

53 Geometrik cisim 1 127 Yeni şeyler 1

54 Gezegen 1 128 Yer çekiminin olmadığı yer 1

55 Gül 1 129 Yolun yarısı 1

56 Güzel bir yuva 1 130 Yunus polisleri karakolu 1

57 Halı saha 2 131 Zeka 1

58 Hapishane 1 132 Zor bir dünya 2

59 Hastane 4 133 Zor bir eğitim 1

60 Hayallerim 1 134 Zor bir engeldir 1

61 Hayat bilgisi 1 135 Zor bir lise 1

62 Horoz 1 136 Zor bir okul 12

63 İlkokul 19 137 Zor bir oyun 1

64 İş 1 138 Zor bir yer 1

65 Kafamıza göre hareket 1 139 Zor bir zeka oyunu 3

66 Kağıt 1 140 Zor ders 1

67 Kale 4 141 Zor engeller 1

68 Kapı 1 142 Zor sınav 1

69 Karanlık bir oda 1 143 Zor sorular 1

70 Kardeşlik, Dostluk 1 144 Zor ve renkli bir yer 1

71 Kare 1 145 Zorlu bir geçit 1

72 Karınca 1 146 Zorluk 2

73 Kitap 7 147 Zürafa 2

74 Kitap okumak 3        Toplam             314

Tablo 1 incelendiğinde ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin “Ortaokul” kavramı ile ilgili 147 adet metafor ürettikleri 
görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından üretilen ilk beş metafor incelendi-
ğinde sırasıyla, ev (24 öğrenci), ilkokul(19 öğrenci) , zor bir okul(12 öğrenci), bilgi evi(10 öğrenci), büyük 
bir ev(8 öğrenci), eğlence(8 öğrenci),saray (8 öğrenci) olduğu görülmektedir. İlkokul 4. Sınıf öğrencileri ta-
rafından üretilen 147 adet metafor araştırmacılar tarafından 10 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler 
alfabetik sıra ile;
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1.  Aile kavramı
2.  Benzerlik algısı
3.  Bilgilendirici/öğretici
4.  Çeşitlilik/farklılık
5.  Disiplin 
6.  Eğlenceli ortam
7.  Fiziksel büyüklük/şekil benzerliği
8.  Geleceğin belirleyicisi
9.  Gelişim/Büyüme
10. Zorluk duygusu

TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırmada ilkokul 4. Sınıf öğrencilerin “ortaokul” kavramına ilişkin algıları incelenmiştir. Araştırmaya 
katılan 314 öğrenciden toplamda 147 farklı metafor elde edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu tarafından üretilen 
ilk 5 metaforun ev, ilkokul, zor bir okul, bilgi evi ve eğlence olduğu görülmüştür. Metaforlar bir kavramın 
belli bir bölümü veya parçasını temsil ettikleri için çalışılan kavram ile ilgili üretilmiş birçok metaforu göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir (Weade ve Ernst 1990; Akt: Saban, A. 2008). Araştırmada üretilen meta-
forlar birbirlerine benzerlik ve yakınlık durumlarına göre 10 farklı kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler 
incelendiğinde en çok üretilen metaforların sırasıyla fiziksel büyüklük/şekil benzerliği (f=77) kategorisinde, 
bilgilendirici/öğretici (f=56) kategorisinde, zorluk duygusu (f=53) kategorisinde, eğlenceli ortam (f=31) kate-
gorisinde, aile kavramı (f=23) kategorisinde, benzerlik algısı (f=19) kategorisinde, disiplin (f=15) kategorisin-
de, gelişim/büyüme (f=12) kategorisinde, geleceğin belirleyicisi (f=9) kategorisinde, çeşitlilik/farklılık (f=8) 
kategorisinde toplandığı saptanmıştır. 

Üretilen en çok kategori olan fiziksel büyüklük/şekil benzerliği kategorisinde “ortaokul” büyük bir okula 
(f=8), saraya (f=8), binaya (f=5), eve (f=5) benzetilmiştir. 

İlkokul öğrencilerinin okul kavramına ilişkin metaforik algılarını tespit etmek amaçlı yapılan çalışmalar ile 
ilgili literatür tarandığında; 

Saban (2008) tarafından yapılan “Okula ilişkin Metaforlar” adlı çalışmada araştırmaya katılan ilkokul öğren-
cilerinin (n=1204),  %31,3’ü okulu eve, %15’i bilgi merkezine, % 10,9’u yuvaya, % 5’i aileye, %4,8’i çiçeğe, 
% 4,6’sı kitaba benzetmiştir.

Ateş (2016) tarafından yapılan “Öğrencilerin Öğretmen ve Okul Metaforları” adlı çalışmada araştırmaya katı-
lan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin (n=500), % 10,8’i okulu Anne-Baba’ya, % 10’u çiçeğe, %6,6’sı kitaba, 
%4,2’ si anneye, %4’ü ağaca, %3,8’i güle benzetmiştir.

Sarıtaş ve Çelik (2013) in yaptığı “İlkokul öğrencilerinin sınıf kavramına ilişkin metaforik algıları” adlı çalış-
mada öğrencilerin ürettikleri en çok metaforların evim, aile, yuva, eğlence alanı, bilgi olduğu görülmektedir.
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Yazıcı, Çelik, Yıldırım, Altıntaş ve Güneş (2018) tarafından yapılan “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların 
Okul Kavramına İlişkin Metaforik Algıları” adlı çalışmada okul öncesi öğrencilerin “okul” kavramına ilişkin 
ürettikleri en çok metaforların; %30 ile eğlendirici, % 27,5 ile bilgi sağlayıcı kategorilerinde ve sonrasında ilgi 
çekici, sosyal ilişkiler, güven verici ve kural kategorilerinde toplandığı görülmektedir.

Özdemir ve Akkaya’nın  (2013)“ Genel Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Okul ve İdeal Okul Algılarının Me-
tafor Yoluyla Analizi” çalışmasında öğrencilerin okul kavramına ilişkin ürettikleri metaforların kategorilere 
en çok dağılım şekillerinden bazıları ise ; % 17,9 çalışma ve yarış ortamı, % 14,4 karmaşık ve değişken bir 
yer, % 14 gelişme ve olgunlaşma yeri, % 10,3 bilgi ve aydınlanma yeri, % 8,3 ürkütücü ve zararlı bir yer, % 7 
anlamsız ve amaçsız bir yer olarak belirlenmiştir.

Özdemir (2012) tarafından yapılan “ Lise Öğrencilerinin Metaforik Okul Algılarının Çeşitli Değişkenler Bakı-
mından İncelenmesi” adlı çalışmaya katılan 527 lise öğrencisinin “okul” kavramı ile ilgili ürettikleri metafor 
kategorilerinin “koruma-geliştirme yeri”, “baskı kurma yeri” ve “yuva” olduğu görülmektedir.

Bülbül ve Gökçe’ nin (2015) yaptığı “ Meslek Lisesi Öğrencilerinin Metaforik Okul Algıları: İşlevselci Bir 
Yaklaşım” adlı çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin “okul” kavramına yönelik ürettiklerimetafor kate-
gorileri sırasıyla; Disiplinli ve otoriter bir ortam olarak okul, Bilgi veren ve geliştiren bir ortam olarak okul, 
Arkadaşlık ve dayanışma ortamı olarak okul, Olumsuz davranışların olduğu bir ortam olarak okul, Şekillendi-
ren ve biçimlendiren bir ortam olarak okul olduğu görülmektedir.

Literatür tarandığında “okul” kavramına yönelik genel anlamda benzer ve yakın metaforların üretildiği gö-
rülmekle birlikte okul kademesi geriledikçe (okul öncesi, ilkokul, ortaokul) öğrencilerin ürettikleri metaforlar 
genelde olumlu özellikler barındırmakta ancak okul kademesi ilerledikçe (lise, üniversite) öğrencilerin ürettik-
leri metaforlar ve bu metaforlardan oluşturulan tema ve kategorilerde olumsuz ifade ve kavramlara daha çok 
rastlanabilmektedir. Nitekim yukarıda taranan literatür çalışmalarının ilk 4’ ünde olumlu metafor ve katego-
riler daha çok olmakla birlikte diğer 3 çalışma daha ileri kademelerde öğrenim gören öğrencilere yapılmış ve 
üretilen metaforlardaki olumsuz ifadelerde artış gözlenmektedir.

Bu çalışmada ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin “ortaokul “ kavramına ilişkin ürettikleri en çok metaforun somut 
ve şekilsel manada saray, şato, büyük okul, villa, site gibi büyük bir yapı olduğu görülmüştür. İlkokul 4. Sınıf 
öğrencilerinin Piaget’nin bilişsel gelişim dönemleri kuramına göre somut işlemler döneminde bulunmaları en 
çok üretilen “fiziksel büyüklük/şekil benzerliği” kategorisi altında toplanan metaforların açıklayıcısı olabilir.
Okuma-yazma, temel matematik becerileri gibi bilgilerin öğretildiği ilkokuldan sonra öğrencilerin başlayacağı 
ortaokul gerek derslerin artması, gerekse öğretmenlerin artması sebebi ile daha fazla bilginin aktarılacağı ve 
öğrenmenin olacağı bir yer olarak görülmektedir. Nitekim en çok üretilen metaforlardan oluşan 2. Kategori 
“bilgilendirici/öğretici kategorisidir.”Çeşitlenen ve çoğalan ders ve öğretmenlerle birlikte bazı öğrenciler de 
ilkokuldan sonra ortaokulun daha zor bir yer olacağını düşünmektedir. Bu metaforlar 3. Kategori olan “zorluk 
duygusu” kategorisinde toplanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan ilkokul 4. Sınıf öğrencileri yaşları itibari ile 
oyun ve eğlence beklentisi ve hayali oldukça yüksek olduğundan ortaokulda eğlenceli ve güzel vakit geçirebi-
leceklerini, özellikle branş derslerinin okul ortamını çok daha eğlenceli bir hale getireceğini düşünmektedirler. 
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4. Kategori olan “Eğlenceli ortam” kategorisinde bu metaforlar toplanmıştır. Birçok ilkokul öğrencisi öğret-
menini anne ve baba kavramları ile özdeşleştirebilmektedir. İlkokulda öğrencilerinin en temel ihtiyaçları ile 
ilgilenen, en temel becerileri öğreten, anne ve baba şefkati ile başlarını okşayan öğretmenlerini aileden biri gibi 
görmelerine neden olabilir. Aile benzetmesine dayalı bu metaforlar 5. Kategori olan “aile kavramı” kategorisi 
adı altında düzenlenmiştir. Bazı öğrenciler türü ve kademesi değişse de tüm okulların birbirine benzediğini, 
derslerin, öğretmenlerin, fiziksel ortamın hemen hemen aynı olacağını düşünmekle birlikte ortaokulun,  içinde 
bulundukları ilkokuldan çok da farklı olmayacağını ve ortaokulun da ilkokula benzeyeceğini düşünmektedir. 
Bu metaforlar 6. Kategori olan “Benzerlik algısı” kategorisini oluşturmaktadır. Ortaokulda kuralların, disipli-
nin ve sorumlulukların da daha da artacağını düşünen öğrencilerin ürettikleri metaforlardan oluşan 7. Kategori 
“disiplin” kategorisidir. İlkokuldan ortaokula geçen öğrenciler hem zihinsel hem de bedensel yönden ilerle-
miş duruma gelmektedir. Ortaokul kavramı metaforik olarak incelendiğinde 8. Kategoriyi  “gelişim/büyüme” 
kategorisindeki metaforlar oluşturmaktadır. Öğrencilerin gelecekte yapmak istedikleri mesleği belirleme, ka-
falarında şekillendirme noktasında ortaokul, ilkokula göre daha belirgin, istikamet ve hedeflerin belirlenmesi 
açısından uygun bir kademedir. Bu bakımdan 9. Kategorideki metaforlar “geleceğin belirleyicisi” kategorisi 
olarak adlandırılmıştır. Son kategori olan 10. Kategoride “çeşitlilik/farklılık” öğrenciler ortaokulda derslerin 
ve öğretmenlerin değişeceğini, fazlalaşacağını düşünmüş ve bu doğrultuda metaforlar üretilmiştir.

Sonuç olarak bu araştırmada ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin “ortaokul” kavramı ile ilgili genel manada olumlu 
metaforlar ürettikleri, ortaokula bakış açılarında olumlu tutumlar sergiledikleri saptanmıştır. Araştırmaya katı-
lan ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine göre fiziksel anlamda büyük, bazı yönleri ile ilkokula benzeyen, bazı yönleri 
ile ilkokuldan farklılık gösteren kurallı, disiplinli bir okul anlamına gelen ortaokul, içinde birtakım zorluklar 
barındırsa da aileleri gibi hissettikleri, bol eğlence ve bilginin olduğu bir okul olarak algılamaktadırlar.

Öneriler

1. Araştırmanın çalışma grubu genişletilip daha fazla ilçe, okul ve öğrenciye ulaşılan bir çalışma yapılabilir.
2. Araştırma konusu ile ilgili daha farklı kaynaklar incelenerek, derinlemesine bir literatür çalışması yapıla-

bilir.
3. Bu araştırma bulguları dikkate alınarak ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin ‘’ortaokul’’ kavramı ile ilgili algıla-

rının daha olumlu olması yönünde çalışmalar yapıabilir.
4. Araştırmaya katılan öğrencilerin ortaokul kavramına ilişkin ürettikleri olumsuz metaforların nedenleri 

araştırılabilir.
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DERSLER ARACILIĞIYLA DEĞER EĞİTİMİ KONUSUNDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 
GÖRÜŞLERİ

Burcu TOK1, Rabia SARIKAYA2

1Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, ilkokulda dersler aracılığıyla değer eğitimi konusunda sınıf öğretmenlerinin gö-
rüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine göre ger-
çekleştirilmiştir. Çalışmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında, Ankara ili merkez ilçelerinde 
yer alan 6’sı özel 10’u devlet ilkokulunda görevli toplam 16 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışma grubu kolay 
ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilmiş olup araştırmaya gönüllü katılan, 3 ve 4. sınıf öğretmenlerinden oluş-
maktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiş ve bulgular dört tema altında sunulmuştur. 
“Dersler aracılığıyla değer eğitimi” temasına ilişkin bulgular incelendiğinde; özel okul öğretmenlerinin tama-
mı ve devlet okul öğretmenlerinin çoğu, değer eğitiminin dersteki kazanımlarla ilişkili olması gerektiğini ifade 
etmişlerdir. “Değer eğitimine yer verme zamanı” temasına ilişkin;  özel okul öğretmenlerinin tamamı ile devlet 
okul öğretmenlerinin çoğunun ders konularında geçtiği zamanlarda değer eğitimine yer verdikleri belirlenmiş-
tir. “Değer eğitimine yönelik yapılan çalışmalar” temasına ilişkin; devlet okulu öğretmenlerinin çoğunun soru-
cevap tekniği ve sohbetler yoluyla, özel okul öğretmenlerinin çoğunun ise hikâyeler yoluyla değer eğitimine 
yer verdikleri görülmüştür. “Derslere göre değer eğitimi” temasına yönelik bulgular incelendiğinde ise devlet 
ve özel okul öğretmenlerinin çoğu öncelikli bazı derslerde değer eğitimine yer verdiklerini ve ilk sırada hayat 
bilgisi dersinde değer eğitimi yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Dersler Aracılığıyla Değer Eğitimi, Sınıf Öğretmenleri, İlkokul

GİRİŞ 

Okul öncesinden gençlik döneminin sonuna kadar sistemli olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleşti-
rildiği ana kurum okuldur. Okul, akademik ve mesleki yönden gelişimin yanı sıra ekonomik ve sosyal yönden 
sorumluluk sahibi birer vatandaş ve toplumsal değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca ulaş-
mak için okullar toplumun sosyal davranışlarını, alışkanlık ve değerlerini yeni nesle kazandırmaktadır (Köylü, 
2016: 131).  Günümüz olayları, akademik başarının tek başına öğrenciyi hayatta başarılı yapmaya yetmeye-
ceğini, bireyin sosyal anlamda da becerilerinin gelişmesi gerektiğini ve dürüstlük, saygı, sevgi gibi özelliklere 
sahip olmasının önemli olduğunu ortaya koymuştur.  Toplum ve insanlığa faydalı olan insan bilgili insandan 
çok, bildiklerini olumlu yönde kullanarak yapıcı ve üretken olabilen insandır. Bu açıdan değer ve tutumlar bil-
gi ve teknolojiden daha önemli role sahiptir. Eğitim seviyesi artarken insanda istenen nitelikli tutum ve davra-
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nışlar artmıyorsa bu eğitim için önemli bir sorundur. Bu anlamda son yıllarda değer eğitimi önemsenmekte ve 
değerlerin bireylere nasıl kazandırılacağı konusunda çalışmalar yapılmaktadır (Aydın& Gürler, 2014: 50-51). 

Değer kavramı birçok disiplinin ilgi alanına girmekte ve son yıllarda üzerinde birtakım çalışmalar yapılmak-
tadır. Değer, hayata bakış açısını belirleyen, karar almada etkili, inançları yansıtıp prensipleri oluşturan bir 
tercihtir (Turan& Ulusoy,2014: 11). Literatürde birçok değer tanımı bulunmakla birlikte, değer tanımlarında 
sıkça görülen kavramlardan yola çıkılarak genel bir değer tanımı yapılacak olursa değer; insan, toplum veya 
kurumun düşünce, tutum ve davranışlarında tercih edilen, kabul gören ve istenilen inançlar, ölçüt ve kurallardır 
(Köylü, 2016: 21). Değer tanımından anlaşılacağı üzere değerler, toplumsal yaşamla doğrudan ilişkilidir. Top-
lumsal yaşamın devamlılığının sağlanması için okul önemli bir rol üstlendiğinden okullarda değer eğitimine 
yer verilmesi önemli bir konudur. Değer eğitimi, toplumsal hayatı etkileyen tüm duyuşsal alanla ilgili bilgi, 
beceri ve tutumların bireylere kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu anlamda değer 
eğitimi, toplumsal duyarlılığa işaret eden davranışları bireylere kazandırmaya yönelik faaliyetlerin tamamını 
kapsar (Ekşi& Katılmış, 2011:12-13). Değer eğitimi, bilginin yanı sıra öğrencinin kişiliğini geliştirmesi ve 
toluma karşı sorumluluklarını öğrenmesini de kapsar. Değer eğitimi, bireylerin yaşadıkları toplumda sosyalleş-
mesi, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel olarak aidiyet duygusuna sahip olması açısından önemli yere sahiptir 
(Turan& Ulusoy, 2014: 7). 

Güncellenen yeni öğretim programları incelendiğinde eğitim sisteminin sadece bilgi verme içerikli yapıda 
olmadığı temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmeyi de amaçladığı görülmektedir. Bu anlamda değerler 
ayrı bir ders veya konu alanı olarak görülmemiş, değerler her bir öğretim programında yer almıştır. Tüm öğre-
tim programlarında kök değer adı altında adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumlu-
luk, vatanseverlik, yardımseverlik değerlerine yer verilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018: 5). Tüm 
öğretim programlarında değer eğitimi yer almakla birlikte ilkokul dönemi temel eğitim ve öğretimin ilk aşa-
ması olması ve hayat boyu sürecek öğrenme ile insan gelişiminin temelini oluşturması nedeniyle büyük öneme 
sahiptir. Bu dönemde bireyler temel akademik becerilerin kazanılmasının yanında yeni bir sosyal çevrede 
sosyalleşmekte ve toplumsal yaşamda gerekli değerleri kazanmaktadır (Köylü, 2016: 141). Günümüz öğretim 
programlarında değer eğitimine örtük olarak yer verilecek olup, ders içinde yapılacak çalışmalar öğretmenlere 
bırakılmıştır.  

Öğretim programlarının uygulayıcıları olan öğretmenler, değer eğitiminde gerek düşünceleri, gerek bilgileri 
ve uygulamalarıyla önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan dersler aracılığıyla değer eğitimi konusunda öğ-
retmen görüşlerinin tespiti bu konudaki eksikliklerin görülerek giderilmesi ve ileride yapılacak araştırmalara 
katkı sağlaması bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın amacı da 
dersler aracılığıyla değer eğitimi konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultu-
sunda  “Dersler araçlığıyla değer eğitimi konusunda sınıf öğretmenleri ne düşünmektedir?” ve “Dersler ara-
cılığıyla değer eğitimine yer verme durumu derslere göre nasıl değişmektedir?” sorularına cevap aranmıştır. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

167

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

YÖNTEM

Bu çalışma “Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Değer Eğitimine Yönelik Görüşleri” adlı tez ça-
lışmasının bir kısmı olup nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine göre gerçekleştirilmiştir.  
Nitel durum çalışmasının en önemli özelliği bir veya birden fazla durumun derinlemesine araştırılmasıdır. Bir 
duruma ilişkin ortam, süreç, bireyler gibi etkenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak ilgili durumu nasıl etki-
ledikleri ve nasıl etkilendikleri araştırılır. (Yıldırım &Şimşek, 2011: 77). 

Araştırma kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında, Ankara ili merkez ilçelerinde yer alan 
6’sı özel 10’u devlet ilkokulunda görevli toplam 16 sınıf öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapıl-
mıştır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilmiş olup, 2 ilkokulda (1 özel 1 devlet ilkokulu) 
görevli ve araştırmaya gönüllü katılan, 3 ve 4. sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Çalışma grubunun kolay 
ulaşılabilir örnekleme ile seçilmesi, araştırmanın uygulamasını zaman, para ve işgücü bakımından kolaylaştır-
mıştır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015: 92).

Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı 
tarafından hazırlanan sorular araştırmacıya rehberlik eder. Katılımcıların belirlenen soruların dışına çıkmasına 
sınırlı şekilde izin verilir (Gürbüz& Şahin, 2014: 180).  Veri toplamada araştırmacılar tarafından geliştirilen 
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun geliştirilirken literatür taranmış, 5 alan uzmanının görüşü 
alındıktan sonra 5 kişilik bir öğretmen grubu ön uygulama yapılarak forma son hali verilmiştir. Görüşmeler için 
Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. Daha sonra devlet ve özel okulda gönüllü öğretmenlerle 
birebir ve ders saatine denk gelmeyecek şekilde okuldaki uygun bir ortamda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeler, ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve yazılı olarak da araştırmacı tarafından kaydedilmiştir.

 Araştırma sonucu elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç 
verilerin açıklanması için kavram ve ilişkileri belirlemektir. Bu nedenle verilerin önce kavramsallaştırılması, 
daha sonra bu kavramların mantıklı şekilde düzenlenerek veriyi açıklayan temalara ulaşılması gerekmektedir. 
İçerik analizinde temelde yapılan, benzer verileri belli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek 
okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenlenip yorumlanmasıdır (Yıldırım &Şimşek, 2011: 227). Bu doğrul-
tuda elde edilen veriler, Microsoft Word programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra araştır-
macılar tarafından tekrar tekrar okunarak katılımcı görüşleri arasındaki ortak kavram ve görüşler belirlenmiş, 
kavramlar kodlanarak birbiriyle ilişkili kodlar gruplandırılıp temalara ulaşılmıştır. Araştırmacılar tarafından 
analiz sonucu elde edilen bulgular, sayısallaştırılıp tablo halinde sunulmuştur. Veriler analiz edilirken özel okul 
öğretmenleri ÖÖ1, ÖÖ2,……ÖÖn devlet okulu öğretmenleri DÖ1, DÖ2,……DÖn şeklinde kodlanmış ve her 
öğretmen bir numarayla belirtilmiştir.

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği, inandırıcılık ve aktarılabilirlik başlıkları altında ele alınmıştır. İnandırı-
cılık kavramı doğrultusunda araştırmada ulaşılan sonuçlar, başka bir araştırmacı tarafından incelenerek teyit 
edilme durumuna bakılır. Aktarılabilirlik kavramı doğrultusunda verilerin elde edilme sürecine dair ayrıntılı 
betimlemeler ve doğrudan alıntılara yer verilir (Yıldırım &Şimşek, 2011: 269-272). Bu doğrultuda elde edilen 
veriler ve ulaşılan temalar başka bir araştırmacıya sunularak gelen dönütler doğrultusunda düzenlemeler yapıl-
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mıştır. Bunun yanı sıra araştırmanın uygulama basamakları ayrıntılı şekilde sunularak katılımcıların görüşme 
sırasında verdiği cevaplardan doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

BULGULAR

Bu araştırmanın amacı dersler aracılığıyla değer eğitimi konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirle-
mektir. Bu amaç doğrultusunda elde edilen bulgular “dersler aracılığıyla değer eğitimi”, “değer eğitimine yer 
verme zamanı”, “değer eğitimine yönelik yapılan çalışmalar” ve “derslere göre değer eğitimi” olmak üzere 
dört tema altında toplanmıştır. Her bir temaya ilişkin bulgular Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 ve Tablo 
5’de verilmiştir.   

Tablo 1. “Dersler Aracılığıyla Değer Eğitimi”  Temasına İlişkin Bulgular

“DERSLER ARACILIĞIYLA DEĞER EĞİTİMİ” TEMASI 

Dersler aracılığıyla 
değer eğitimine 
yönelik görüşler

Devlet okulu öğretmenleri 
frekans değerleri 

 Özel okul öğretmenleri frekans 
değerleri

Dersteki kazanımlarla 
ilişkili olmalı

9 6

Dersteki kazanımlarla 
ilişkili olmamalı

1 0

“Dersler aracılığıyla değer eğitimi” temasına ilişkin bulgular incelendiğinde; öğretmenlerin çoğu, değer eğiti-
minin dersteki kazanımlarla ilişkili olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Konuyla ilgili öğretmen görüşleri şu 
şekildedir: “Dersler aracılığıyla, dediğim gibi derslerin içinde eritilerek verilmeli. Zaten o kadar çok değer-
lere yakın konular veriyorlar ki...”( ÖÖ2). “Ünitelerde yeri geldikçe tabi ki verilmeli. Üniteler arasına sıkış-
tırmalı. Zaten sıkıştırıyoruz…”(DÖ4). Bunun yanında devlet okulu öğretmenlerinden biri değer eğitiminin 
dersteki kazanımlarla ilişkili olmadığını düşündüğünü ifade etmiş olup konuyla ilgili öğretmenin ifadeleri şu 
şekildedir: “…Ders olarak ben inanmayanlardanım. Kısacası kitapların içinde değil hayatta değer eğitimi 
verilmeli…” (DÖ1).
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Tablo 2. “Değer Eğitimine Yer Verilme Zamanı” Temasına İlişkin Bulgular

“DEĞER EĞİTİMİNE YER VERİLME ZAMANI”  TEMASI

Değer Eğitimine Yer 
Verilme Zamanı

Devlet okulu öğretmenleri 
frekans değerleri 

 Özel okul öğretmenleri frekans 
değerleri

Ders konularında 
geçtiği zaman

9 6

Olumlu-olumsuz 
olaylar yaşandığı 
zaman

3 0

Rehberlik servisi ile eş 
zamanlı

2 0

Ders içi-dışında 
öğrenciye sorumluluk 
verildiği zaman

0 1

“Değer eğitimine yer verme zamanı” temasına ilişkin bulgular incelendiğinde; öğretmenlerin çoğunun, ders 
konularında geçtiği zamanlarda değer eğitimine yer verdikleri görülmüştür. Buna ek olarak devlet ve özel okul 
öğretmenlerinden bazıları farklı zamanlarda da değer eğitimine yer verdiklerini ifade etmiştir. Konuyla ilgili 
öğretmen görüşleri şu şekildedir “Veriyoruz zaten. Yeri geldiğinde konu açıldığında sohbet şeklinde bahse-
diyoruz. Sahip olmamız gereken değerler nelerdir...” (DÖ6), “…Konularla eşleştirilerek işlendiğinde daha 
yararlı olduğunu düşünüyorum yani. Zaten biz de değer eğitimi işlenirken ayrı bir ders yerine ders konula-
rıyla, kazanımlarla eşleştirerek işliyoruz zaten…” (ÖÖ3). Sorunlar yaşadığımızda-çocuk küfür etti, hırsızlık 
yaptı- 15 dk bunu konuşuyoruz. Rehberlik derslerinde bazen biz bazen onlar yapıyoruz. Dersten ziyade olayın 
içinde, üzerinde inşa ettiğinizde daha etkili olduğuna inanıyorum…”(DÖ1).  “…ayrıca gerçekten sorumlu-
luk bilinci kazanmakla ilgili çocuğa farklı sorumluluk mesela biz şey vermiştik çiçek yetiştirtmiştik mesela 
onlara. Çiçeğin görevi, o sorumluluğu ona aitti büyütmesi, yetiştirmesi, bakımı. Çevremize karşı sorumluyuz 
demiştik…”(ÖÖ2).  
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Tablo 3. “Değere Eğitimine Yönelik Yapılan Çalışmalar” Temasına İlişkin Bulgular

“DEĞER EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR”  TEMASI

Değer Eğitimine 
Yönelik Yapılan 
Çalışmalar

Devlet okulu öğretmenleri 
frekans değerleri 

 Özel okul öğretmenleri frekans 
değerleri

Soru-cevap tekniği/ 
sohbet

5 1

Hikayelere yer verme 1 3

Günlük hayattan 
örneklere yer verme

2 2

Eğitsel oyun 1 2

Resim çalışmaları 1 1

Eğitsel oyunlar 1 1

Şarkılar 0 1

Sosyal sorumluluk 
projeleri

0 1

Kavram öğretimi 1 0

“Değer eğitimine yönelik yapılan çalışmalar” temasına ilişkin bulgular incelendiğinde; devlet okulu öğret-
menlerinin çoğunun soru-cevap tekniği ve sohbetler yoluyla, özel okul öğretmenlerinin çoğunun ise hikaye-
ler yoluyla değer eğitimine yer verdikleri görülmüştür. Konuyla ilgili öğretmen görüşleri şu şekildedir: “…
Yani daha çok böyle hani hikayeye, çünkü çalıştığımız çocuklar daha küçük oldukları için daha böyle hikaye, 
masalla anlatıyoruz. Hikaye, masallarla da değerler aktarımı daha güzel oluyor…” (ÖÖ6). “…bizim sınıfta 
işte biri birine vurmuş ya da bir olay olmuşsa muhakkak beş dk zaten bunlar üzerinde davranışlar üzerine, 
başkalarının sınırlarına görmememiz üzerine konuşuyoruz ya da  kıssa bir şey yapıyoruz. Mesela geçerken 
birinin defterine yanlışlıkla çarptı. Öteki hemen onu dövmeye çalışıyor ya, bu nedir? Doğru hareket bunda 
özür dilerim yanlışlıkla oldu’yu oturtabilme.” (DÖ9).

Bunun yanı sıra hem özel hem devlet okulunda yapılan çalışmalar arasında günlük hayattan örneklere yer 
verme, oyunlar, drama ve resim bulunmaktadır. Konuyla ilgili öğretmen görüşleri şu şekildedir: “…yaşlıya 
yardım etme, günaydın deme, selamlaşma. Bu çocuklar zaten gitgide zaten oturacaklar kendi benliklerini 
bulacaklar… Anafikir, o şekilde çok yapıyoruz. Yaparak yaşayarak mesela dramatize yapıyoruz.” (DÖ8). “…
Resimde görsele dayalı yaptırılabilir. Beden eğitiminde oyunlar, ona uygun yardımlaşma dayanışma olabilir.” 
(DÖ2).
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Özel okul öğretmenlerinden bazısının devlet okulu öğretmenlerinden farklı olarak yer verdiği çalışmalar ara-
sında sosyal sorumluluk projeleri, değere yönelik ödevler ve şarkılar yer almaktadır. Devlet okulu öğretmenle-
ri tarafından yapılan çalışmalar arasında özel okul öğretmenlerinden farklı olarak kavram öğretimi çalışmaları 
belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak öğretmenlerden biri “…Kağıt mesela kağıt toplama kampanyası düzenli-
yoruz. Bunlar çok bilinen şeyler. Piller topluyoruz, kağıt topluyoruz. Çünkü sorumluyuz Vatanımıza ülkemize 
dünyamıza karşı sorumluyuz diyoruz ve özellikle işte fen bilimleri dersinden yola çıkıp işte sosyal bilgiler 
dersinden yola çıkıp kampanyalarla hem kendimiz bilinçleniyoruz…” (ÖÖ2), şeklinde bir diğeri  “…değerler 
eğitimini dersi kesip bir ders boyunca ya da yarım ders boyunca napıyoruz, kavramları anlatıyoruz, insani 
değerleri….” (DÖ4) şeklinde görüş belirtmiştir. 

Tablo 4. “Derslere Göre Değer Eğitimi” Teması, Değer Eğitiminin Derslere Göre Öncelik Durumuna 
İlişkin Bulgular

“DERSLERE GÖRE DEĞER EĞİTİMİ ”  TEMASI/ DEĞER EĞİTİMİNİN DERSLERE GÖRE 
ÖNCELİK DURUMU

Değer eğitiminin 
derslere göre öncelik 
durumu

Devlet okulu öğretmenleri 
frekans değerleri 

 Özel okul öğretmenleri frekans 
değerleri

Ders önceliği var 6 5

Ders önceliği yok 4 1

Tablo 5. “Derslere Göre Değer Eğitimi” Teması, Değer Eğitiminde Öncelik Sırasına Göre Derslere İliş-
kin Bulgular

DERSLERE GÖRE DEĞER EĞİTİMİ TEMASI/ DEĞER EĞİTİMİNDE ÖNCELİK SIRASINA 
GÖRE DERSLER

Devlet okulu öğretmenlerinin değer eğitiminde 
öncelik sırasına göre dersler 

Özel okul öğretmenlerinin değer eğitiminde 
öncelik sırasına göre dersler

1.sıra: Hayat bilgisi

2.sıra: Sosyal bilgiler/Türkçe 2.sıra: Görsel Sanatlar

3.sıra: Görsel Sanatlar 3.sıra: Oyun ve Fiziki Etkinlikler/Matematik/
Türkçe
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“Derslere göre değer eğitimi” teması, değer eğitiminin derslere göre öncelik durumu ve öncelik sırasına göre 
dersler olmak üzere iki boyutta incelenmiştir. “Derslere göre değer eğitimi” temasına yönelik bulgular ince-
lendiğinde devlet ve özel okul öğretmenlerinin çoğu öncelikli bazı derslerde değer eğitimine yer verdiklerini 
ve ilk sırada hayat bilgisi dersinde değer eğitimi yaptıklarını belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler ise ders önceliği 
olmadığını belirtmiştir. Konuyla ilgili öğretmen görüşleri şu şekildedir: …”Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler, 
Türkçe… görsel onu üç diye sınırlandırabiliriz. Oyunu da üç alın…” (DÖ4). “…Bir hayat bilgisi. İki sosyal 
bilgiler zaten. Görsel sanatlarda da kullanabiliriz…” (DÖ7). “Zaten hayat bilgisinde var. Hayat bilgisinde 
olduğu için zaten türkçeyle de bağlantılı işliyoruz…” (DÖ9).

… Türkçe ve sosyal bilgiler ağırlıklı daha ön plana çıkıyor… Görsel sanatlar dersinde de bunu alabiliriz. 
Hayat bilgisini de alabiliriz üçüncü sınıf olduğu için. 4. Sınıfta hayat bilgisi yok ya sosyal bilgilerde var. 
Matematik, fenle beraber çalışsanız da hani çok da kolay olmuyor. Hani biz de vermeye çalışıyoruz ama çok 
kolay olmuyor. Yani fen daha kolay matematiğe göre. En son matematik diyebilirim. Müzikte de mesela görsel 
sanatlarla müzik eşit seviyede diyebilirim. Hani bunlar. Üç fen, 4 matematik... (ÖÖ2). “Özellikle hayat bilgisi 
konuları, zaten değerler eğitimini uygulamaya çok uygun. Hayat bilgisindeki her konuyu değerler eğitimi içe-
risine sokarak verebiliriz… Türkçe de aslında miğfer ders yani onu da bire yazabiliriz… Sosyal bilgiler. Biz de 
sosyal bilgiler yok ya. Fen bilgileri, matematik.” (ÖÖ4). “…tüm derslerde olabilir. Eşit yani sonuç olarak bir 
matematikte de paylaşmayı öğrenebilir. Yine orda da saygı vardır…” (ÖÖ1). 

SONUÇ

Araştırma sonucu elde edilen bulgular neticesinde;  hem özel hem devlet okulunda görevli sınıf öğretmenle-
rinin çoğunun dersteki kazanımlarla ilişkilendirerek değer eğitimine yer verdiği görülmüştür. Bunun yanı sıra 
devlet okulu öğretmenleri değer eğitimini en çok öğrencilerle sohbet sırasında soru-cevap tekniğini kullana-
rak yaparken özel okul öğretmenleri değer eğitiminde en çok hikâyeleri kullanmaktadır. Kasapoğlu (2013), 
okulda değer eğitimine ilişkin bazı önermelere yer verdiği makalesinde; öğretmenlerin derslerde öğrencilerini 
“iyi insan” olarak yetiştirmeye katkı sağlayacak değerleri, etkileyici yöntemlerle mutlaka işlemesi gerektiğine 
dikkat çekmiştir. Bunun yanında kişilere kendilerini ve toplumsal yapı içinde diğer insanları gözlemleme şan-
sını veren bir yöntem olan hikaye anlatımı yöntemi, değer eğitiminde kullanılabilecek etkili bir yöntem olarak 
ifade edilmiştir.

Özel okul öğretmenleri, devlet okulu öğretmenlerinden farklı olarak sosyal sorumluluk projelerinin, ödevlerin 
ve şarkıların da değer eğitiminde kullanıldığını ifade etmişlerdir. Özel okul öğretmenlerinin değer eğitiminde 
devlet okulundaki öğretmenlere göre daha farklı yöntemler kullandıkları görülmektedir. Devlet okulu öğret-
menleri ise farklı olarak değer eğitiminde kavram öğretimine yer vermektedir. Bunun yanı sıra hem özel hem 
devlet okulunda yapılan çalışmalar arasında günlük hayattan örneklere yer verme, oyunlar, drama ve resim 
bulunmaktadır. Bu durum öğretmenlerin uygulamaya dönük etkinlikleri değer eğitiminde önemli gördükleri 
şeklinde yorumlanabilir. Gür, Koçak, Şirin, Şafak, Demircan (2015),  yaptıkları araştırma sonucunda; öğret-
menlerin okulda değer eğitimini önemli buldukları, bu konuda sınıflarında projeler, afiş, broşür, pano gibi 
görsel kaynaklar hazırlama, drama gibi etkinlikler hazırlama gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini tespit etmiş-
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lerdir. Bu çalışmayla paralel olarak Bayır, Köse ve Deveci (2016), sınıf öğretmeni adaylarının ilkokullarda 
değer eğitiminin gerçekleştirilmesi sürecine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yaptıkları çalışmada 
sezdirme, telkin, ödül ve ceza, fırsat eğitimi, belirli gün ve haftalar, empati ve drama kapsamında değer eğitimi 
yapılabileceğini düşündükleri tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada da sınıf öğretmenlerinin verdikleri cevaplardan hareketle, değer eğitiminde ders önceliği olduğu 
ve konuların da uygunluğu itibarı ile önceliğin hayat bilgisi dersinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı 
sıra bazı öğretmenler değer eğitimini rehberlik dersiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.  
Benzer şekilde Balcı ve Yelken (2013), ilköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve yapılan 
uygulamalara ilişkin araştırmada; öğretmenlerin değer eğitimine en çok değindikleri dersin sosyal bilgiler, en 
çok ilişkilendirdikleri ara disiplinin rehberlik ve psikolojik danışma olduğu belirlenmiştir. 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Fadime SAĞLAMÇUBUKCU1, Bekir BULUÇ2

1Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara / Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye

ÖZ: Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerilerini çeşitli demografik özelliklere göre değer-
lendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan 400 sınıf 
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Baloğlu (2001) tarafından geliştirilen; “Sınıf 
Yönetimi Becerisini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; SPSS 22.0 programı kullanıl-
mıştır.  Veriler, aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, Mann Whitney-U Testi ve Kruskal Wallis 
Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri; cinsiyet, 
yaş, eğitim durum, mesleki kıdem, okutulan öğrenci sayısı ve okutulan sınıf düzeyine göre anlamlı farklılıklar 
gösterirken; medeni durum değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerini geliştirmek için bazı öneriler gelişti-
rilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenleri, Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetim Becerileri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Sınıf, öğrencilerin etkileşim içinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü bir yaşam alanıdır. Çalık ( 2012 
)’a göre sınıf, öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için öğrencilerin ve fiziksel kaynakların etkileşim için-
de olduğu sosyal bir ortamdır. Başka bir anlatımla sınıf, eğitim ve öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir 
yaşama alanıdır. Sınıf, ortak bir paydada buluşmuş öğrenci grupları ve öğretmenden meydana gelen sosyal 
bir topluluktur. Bu sosyal topluluk, bir plan doğrultusunda belirlenmiş davranışları kazanmak ve kazandırmak 
amacıyla sınıfta bulunur. Sınıf, bu kazanımların sağlandığı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştiği ders-
liktir (Ocakcı, 2017). Sınıfta öğrenme ortamının ve yaşantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi, öğretmenin 
sorumluluğundadır. Bu nedenle öğretmenin, sınıf yönetiminin ilke ve yöntemlerini bilmesi gerekir. Böylece 
sınıf içi yaşam, daha sevimli, üretken ve yararlı olur (Aydın, 2013 ).

Sınıf, öğrencilerle yüz yüze olunan bir yerdir. Eğitimin hedefi olan öğrenci davranışının oluşması burada baş-
lar. Eğitim için gerekli birincil kaynaklar olan öğrenci, öğretmen, program, kaynaklar, sınıfın içindedir. Eğitim 
yönetiminin kalitesi, büyük ölçüde, sınıf yönetiminin kalitesine bağlıdır (Başar, 1999). İyi bir sınıf yönetimi 
verimli eğitiminin en önemli unsurlarından biridir. Sınıfı iyi yönetmek başarılı bir öğretmenin özellikleri ara-
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sında sayılmaktadır. Sınıf yönetiminde başarılı olanlar genellikle iyi öğretmenler özellikleri taşımaktadırlar 
(Demirel, 2000). Sınıf yönetiminin zayıf olduğu bir sınıfta, etkili öğretim ve öğrenme gerçekleşemez (Marza-
no, Marzano ve Pickering, 2009).

Verimli ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi, devamlılığının sağlanabilmesi öğretmenlerde sınıf yönetimi 
becerilerinin gelişmiş olmasına bağlıdır. Sınıf yöneticileri olan sınıf öğretmenleri sürekli mesleki yeterliklerini 
güncellemelidirler. Hatta sınıf öğretmenlerinin meslekleriyle ilgili sahip oldukları bilgi, beceri ve tutumları; 
kendi öğrencileri ile birlikte okul yönetimi, öğrenci velileri ve okul çevresi üzerinde etkili olabilmektedir 
(Ercoşkun & Ada, 2013). Bu nedenle sınıf öğretmenlerine sınıf yönetiminde önemli görevler düşmektedir. 
Çağın gereklerine uygun olarak kendisini sürekli yeniliklere açık tutan öğretmenler etkili bir sınıf yönetimi 
gerçekleştirecektir. Wright, Horn ve Sanders (1997)’ e göre öğrenci öğrenmesini etkileyen en önemli faktörün 
öğretmen olduğunu belirlenmiştir. 

Başar (2012)’a göre, sınıf yönetimi benzer özelliklere sahip öğrenci gruplarının kendisini yönetmesidir. Öğ-
retmenin görevi, bu yönetim işinin danışmanı olmaktır.  Özellikle ilköğretim I. Kademe öğrencilerinin en ya-
kınlarındaki yetişkin olan öğretmenlerini örnek aldığı bu dönemde; öğretmenin anlayışlı, sabırlı, adil, tutarlı, 
görevini zamanında ve en iyi şekilde yapan, sevecen v.b özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Sınıf yönetimi sadece sınıfta disiplini sağlamak olarak algılanmamalıdır. Sınıf yönetimi aynı zamanda sınıfın 
fiziksel ortamının düzenlenmesi, bu ortama uygun eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini, sınıf içi ile-
tişimin sağlanmasını kısaca olumlu bir sınıf ikliminin oluşturulmasını sağlamaktır. Dolayısıyla etkili bir sınıf 
yönetimi için mesleki yeterliliği olan, öğrencilerini iyi tanıyan, işinde başarılı, etkili sınıf yönetimine sahip 
öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerilerini çeşitli demog-
rafik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli de-
mografik özelliklere göre belirlenmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda; çeşitli demografik özelliklere göre (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, 
mesleki kıdem, okutulan öğrenci sayısı ve okutulan sınıf düzeyi) sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri 
arasında anlamlı bir fark olup olmadığı sorularına cevap aranmıştır.

KAPSAM

Bu araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan ilko-
kullarda görev yapan, 400 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

YÖNTEM

Araştırma tarama modelindedir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şe-
kilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

176

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 
gösterilmez (Karasar, 2009).

Veri Toplama Araçları

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerini belirlemek amacıyla Baloğlu (2001) tarafından 
geliştirilen, 5’li likert tipinde olan “Sınıf Yönetimi Becerisini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin 
araştırmada kullanılması amacıyla izin alınmıştır. Ölçek, faktör analizi sonucu 4 alt boyuttan oluşmuştur. Bun-
lar; Liderlik ve İletişim (1-3-4-8-9-10-11-12-32. maddeler); Öğrenci Grupları ve Etkinlik Yönetimi (2-21-29-
30-35-36-37-38-39-40. maddeler); Planlama, Davranış ve Zaman Yönetimi (5-6-7-13-14-15-16-17-18-19-20-
22-23-24-25. maddeler); Öğretim Materyalleri, Değerlendirme, Motivasyon ve Öğrenme Ortamı (26-27-28-
31-33-34-41-42-43. maddeler). Ölçeğin tümüne yönelik güvenirlik katsayısı .894’tür Ölçeğin alt boyutlarına 
göre Cronbach alpha katsayıları ise sırasıyla, Liderlik ve İletişim .764; Öğrenci Grupları ve Etkinlik Yönetimi 
.733; Planlama, Davranış ve Zaman Yönetimi .721; Öğretim Materyalleri, Değerlendirme, Motivasyon ve 
Öğrenme Ortamı .650’dir. 

Verilerin Analizi

Araştırmada verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, Mann Whitney-U ve 
Kruskal Wallis Testi tekniklerinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ile cinsiyet ve medeni durum değişkenleri arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılığın olup olmadığı yapılan Mann Whitney-U Testi analiz sonuçlarına göre; sınıf öğret-
menlerinin sınıf yönetim becerileri ile yaş, eğitim durumu, mesleki kıdem, sınıf öğrenci sayısı ve okutulan sınıf 
değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olup olmadığı ise yapılan Kruskal Wallis H-Testi 
analiz sonuçlarına göre değerlendirilmiştir ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerilerinin çeşitli demografik özelliklere göre değerlen-
dirilmesi (n:400)

Demografik Özellikler n (%) Sıra 
Ortalama

U c2 p Anlamlı 
Fark

Cinsiyet

         Kadın 261 (63,5) 209,49 15794,0 ,033

         Erkek 139 (36,5) 181,63

Yaş (yıl)

     21 - 30   86 (21,5) 184,44 12,610 ,006 1-2

     31 - 40 174 (43,5) 221,65 2-3
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     41 - 50 108 (26,5) 192,14 2-4

     51 ve üzeri 32 (8,5) 156,89

Medeni Durum

        Bekar 102 (25,5) 212,10 14014,500 ,240

        Evli 298 (74,5) 196,53

Eğitim Durumu

       Önlisans 9 (2,3) 100,72 14,539 ,002 1-2

  Sınıf Öğretmenliği 
Lisans                                        

301 (75,5) 211,48 1-3

       Diğer Lisans 
Alanları

66 (16,5) 177,80 2-3

       Lisansüstü 24 (5,7) 162,71 2-4

Mesleki Kıdem (yıl)

      1 – 5 69 (17,3) 194,53 15,783 ,003 1-3

      6 - 10 69 (17,3) 211,52 2-5

     11 – 15 104 (26,0) 229,59 3-4

     16 – 20 88 (22,0) 193,32 3-5

    21 ve üzeri 70 (17,4) 161,33

Sınıf Öğrenci Sayısı

       10 – 15
       16 – 20

35 (8,8)
71 (17,8)          

164,53
199,07

12,335 ,030 1-5
1-6

       21 - 25 128 (32,0) 202,27 2-6

       26 – 30 88 (22,0) 183,86 4-5

       31 – 35 64 (16,0) 229,08

       36 ve üzeri 14 (3,4) 255,43

Okutulan Sınıf

      1.sınıf  65 (16,3) 238,08 9,887 ,020 1-2

      2.sınıf 102 (25,5) 185,27 1-4

      3.sınıf 133 (33,2) 203,21

      4.sınıf 100 (25,0) 188,00
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U: Mann Whitney-U Testi; c2: Kruskal Wallis H-Testi; p: İstatistiksel analiz; n: Örneklem sayısı

p < 0,05

Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetleri ile sınıf yönetimi becerileri arasında Mann Whitney–U testi sonuçları analiz 
edildiğinde; istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olduğu saptanmıştır ve bu sonuçlara göre kadın öğretmenle-
rin erkek öğretmenlerden daha etkin oldukları belirlenmiştir (Mann Whitney U= 15794,0; p < 0,05). 

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri alt boyutları incelendiğinde; cinsiyet değişkeni açısından kadın 
öğretmenlerin erkek öğretmenlerden “öğrenci grupları ve etkinlik yönetimi” alt boyutunda (Mann Whitney U= 
15023,0; p < 0,05) ve “öğretim materyalleri ve değerlendirme ve motivasyon ve öğrenme ortamı” alt boyutun-
da (Mann Whitney U= 14512,5; p < 0,05) daha çok etkin oldukları belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin sınıf 
yönetimi becerisi alt boyutlarından “öğrenci grupları ve etkinlik yönetimi ve öğretim materyalleri, değerlen-
dirme, motivasyon ve öğrenme ortamı” ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın 
olduğu saptanmıştır (p<0,05).

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ile yaş değişkeni arasında sonuçlar analiz edildiğinde; istatistik-
sel açıdan anlamlı farklılığın (c2=12,610; p < 0,05) olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetim beceri-
leri ile yaş değişkeni arasındaki istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın hangi yaş gruplarından kaynaklandığını 
belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre, 31-40 yaş grubu ile 21-30 yaş, 41-50 yaş, 51 
ve üzeri yaş gruplarındaki sınıf öğretmenleri arasında olduğu saptanmıştır. İstatistiksel açıdan anlamlı olan bu 
farklılığın 31-40 yaş grubundaki sınıf öğretmenleri lehine olduğu tespit edilmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin yaş değişkeni sınıf yönetim becerileri alt boyutları yönünden incelendiğinde; Liderlik 
ve İletişim (c2=8,756; p < 0,05) ve Öğretim materyalleri, değerlendirme, motivasyon ve öğrenme ortamı 
(c2=18,715; p < 0,05) alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ile medeni durumları arasında sonuçlar analiz edildiğinde; ista-
tistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın (U= 14014,5; p > 0,05) olmadığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin medeni 
durumları sınıf yönetim becerileri alt boyutları yönünden incelendiğinde; öğrenci grupları ve etkinlik yönetimi 
(U= 12606,5; p < 0,05) alt boyutunda bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere göre istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılığın olduğu belirlenmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ile eğitim durumu değişkeni arasında Kruskal Wallis H-Testi 
sonuçları analiz edildiğinde; istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın (c2= 14,539; p < 0,05) olduğu saptanmıştır. 
Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ile eğitim durumları arasındaki istatistiksel açıdan anlamlı fark-
lılık yapılan Mann Whitney - U testi sonuçlarına göre sınıf öğretmenliği ile ön lisans, diğer lisans alanları ve 
lisansüstü grupları arasındaki farklılık sınıf öğretmenliği grubu lehine olmuştur. Ayrıca ön lisans ve diğer lisans 
alanları arasındaki anlamlı farklılığın diğer lisans alanları lehine olduğu söylenebilir. Sınıf öğretmenlerinin 
eğitim durumu değişkeni, sınıf yönetim becerileri alt boyutları yönünden incelendiğinde tüm alt boyutlarda 
[liderlik ve iletişim (c2=14,789; p < ,05), öğrenci grupları ve etkinlik yönetimi (c2=11,017; p <,05),  planlama, 
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davranış ve zaman yönetimi (c2= 9,481; p < 0,05), öğretim materyalleri, değerlendirme, motivasyon ve öğren-
me ortamı (c2= 8,336; p < 0,05)] istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ile mesleki kıdem değişkeni arasında sonuçlar analiz edildiğin-
de; istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık (c2= 15,783; p < 0,05) olduğu saptanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin 
sınıf yönetim becerileri ile mesleki kıdem değişkeni arasındaki istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yapılan 
Mann Whitney - U testi sonuçlarına göre 11-15 yıllık kıdeme sahip olan öğretmenler ile 1-5 yıl, 16-20 yıl ve 
21 ve üzeri yıl kıdeme sahip öğretmenler arasındaki farklılık 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenler lehine olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlara göre 11-15 yıllık mesleki kıdemi olan öğretmenlerin, diğer gruplardaki öğretmen-
lere göre sınıf yönetimi becerilerinin daha etkin ve verimli olduğu düşünülebilir. 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem değişkeni, ölçek alt boyutları yönünden incelendiğinde; öğrenci grupları 
ve etkinlik yönetimi (c2= 11,258; p < 0,05)  ve öğretim materyalleri, değerlendirme, motivasyon ve öğrenme 
ortamı (c2= 23,220; p < 0,05) alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ile okutulan öğrenci sayısı değişkeni arasında sonuçlar analiz 
edildiğinde; istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın (c2= 12,335; p < 0,05) olduğu belirlenmiştir. Bu farklı-
lığın hangi gruplar arasında olduğunu ortaya çıkarabilmek amacıyla yapılan analiz sonucunda 31-35 öğrencisi 
olan öğretmenler ile 10-15 öğrencisi olan ve 26-30 öğrencisi olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu ve bu farklılığın 31-35 öğrencisi olan öğretmenler lehine; 36 ve üzeri öğrenci okutan öğretmenler ile 
10-15 ve 16-20 arası öğrenci okutan öğretmenler arasında 36 ve üzeri öğrenci okutan öğretmenler lehine ol-
duğu görülmüştür. 

Yapılan analiz sonuçları doğrultusunda istatistiksel açıdan anlamlı olan bu farklılık 36 ve üzeri öğrencisi olan 
öğretmenler lehine sonuçlanmıştır. Bu sonuçlara göre 36 ve üzeri öğrencisi olan öğretmenlerin, diğer gruplar-
daki öğretmenlere göre sınıf yönetimi becerilerinin daha etkin ve verimli olduğu düşünülebilir.

Sınıf öğretmenlerinin okutulan öğrenci sayısı değişkeni, sınıf yönetimi becerileri ölçeği alt boyutları yönünden 
incelendiğinde; planlama, davranış ve zaman yönetimi (c2= 13,676; p < 0,05) alt boyutunda istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ile okutulan sınıf değişkeni arasında sonuçlar analiz edildiğin-
de; istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın (c2= 9,887; p < 0,05) olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığın hangi 
gruplar arasında olduğunu ortaya çıkarabilmek amacıyla yapılan analiz sonucunda 1. sınıf okutan öğretmenler 
ile 2. sınıf ve 4. sınıf okutan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın 1. sınıf okutan 
öğretmenler lehine olduğu görülmüştür.

Öğretmenlerin okutulan sınıf değişkeni ölçek alt boyutları yönünden incelendiğinde; “liderlik ve iletişim” (c2= 
15,761; p < 0,05) alt boyutunda istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmen-
lerin okutulan sınıf değişkenine göre ölçek alt boyutlarına ilişkin istatistiksel farklılık değerlendirildiğinde; 
“liderlik ve iletişim” alt boyutu ile okutulan sınıf değişkeni arasındaki anlamlı farklılığın 1.sınıfı okutan öğ-
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retmenler ile 2.sınıf, 3.sınıf ve 4. Sınıfı okutan öğretmenler arasında ve 1.sınıfları okutan öğretmenler lehine 
olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ

Araştırma bulgularının göre, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mes-
leki kıdem, okutulan öğrenci sayısı ve okutulan sınıf düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterirken; medeni 
durum değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre; 31-40 yaş aralığında, sınıf öğretmenliği bölümü mezunu, 11-15 yıllık mesleki tecrübesi bulunan, sını-
fında 36 ve üzeri öğrencisi olan ve 1. sınıfı okutan kadın öğretmenlerin sınıf yönetiminde daha etkili oldukları 
sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerini geliştirmek için bazı öneriler ge-
liştirilmiştir. 

1. Sınıf öğretmenlerine; ders programlarını güncel hayatla ilişkilendirmeleri, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek, dikkatlerini çekebilecek, onları gerçek hayata hazırlayabilecek şekilde şekillendirebilmeleri, 
esnetmeleri için uygun eğitimler verilmelidir.

2. Mesleğine yeni başlayan ve mesleklerinde deneyim elde etmiş tüm öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerini 
geliştirmek, etkili bir sınıf yönetimine sahip olmalarını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenme-
lidir.

3. Araştırmada lisansüstü eğitim alan sınıf öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ve sınıf yönetimi becerileri 
alt boyutlarından öğrenci grupları ve etkinlik yönetimi; planlama, davranış ve zaman yönetimi noktasında sınıf 
öğretmenliği ve diğer lisans alanları bölümlerinden mezun olan öğretmenlerden daha düşük düzeyde oldukları 
görülmektedir. Bu sebeple üniversitelerde öğretmenlerin aldıkları lisansüstü eğitimlerde, sınıf yönetimi ile 
ilgili derslerin zorunlu dersler kapsamına alınması sağlanabilir ve uygulamalı olarak dersin kapsamı genişle-
tilebilir.
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DİN GÖREVLİLERİNDE MESLEKİ DOYUM; KORGAN İLÇESİ ÖRNEĞİ19*

Ebubekir CÜM1, Yakup ÇOŞTU2

1 Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya / Türkiye
2 Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, Çorum / Türkiye

Öz: Meslek, insanın hayatı boyunca karşılaşacağı en önemli süreçlerden birini teşkil etmektedir. İnsan, gün 
içerisinde vaktinin büyük bir bölümünü iş yerinde çalışırken geçirmektedir. Mesleki doyum ise belirli bir işi 
veya mesleği icra eden kişilerin yapmakta oldukları işle ilgili memnuniyetlerini ifade etmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında bireylerin meslekî doyum seviyesi, hem işin amacına uygun olarak hareket edilmesi hem de ya-
pılan işten ve dolaysıyla hayatından zevk alması bakımından oldukça önem arz etmektedir.  Ülkemizde din 
hizmetleri ve dinî irşat görevini kamusal düzeyde Diyanet İşleri Başkanlığı yürütmektedir. Bu kurum, merkez 
teşkilatı, taşra teşkilatı, yurtdışı teşkilatı ve medya kanalları vasıtasıyla toplumumuzun ihtiyaç ve gereksinim-
lerini karşılamaya çalışmaktadır. Genel anlamıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temel iki görevi bulunmakta-
dır. Biri toplumu inanç, ibadet ve ahlak gibi konularda aydınlatmak, ikincisi de din hizmetlerinin ifası yoluyla 
ibadethaneleri yönetmektir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi dolayısıyla toplumun dini konularda 
aydınlatılması görevi, ağırlıklı olarak din görevlilerinin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu bildiride, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Ordu ili Korgan ilçe Müftülüğüne bağlı ilçe merkezi ve köylerde İmam-Hatip, Müezzin-
Kayyum ve Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapan din görevlilerinin meslekî doyum düzeyleri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada nicel teknikler uygulanmış ve bu çerçevede, din görevlilerinin meslekî 
doyumlarını tespit edebilmek amacıyla anket/ölçek kullanılmıştır. Din görevlilerinin, bir takım demografik 
değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, görev alanı, göre yeri ve hizmet yılı) ile meslekle ilgili algılamala-
rının (izin kullanımı, maaş, meslekî bilgi ve beceri, amir tutumu, meslektaş ve hitap edilen çevreyle ilişkiler) 
meslekî doyumla ilişkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Din Görevlileri, Mesleki Doyum, Korgan İlçesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Din, insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. İslam dininde din ve din hizmetleri belli bir sınıfa ait değil-
dir fakat insanların farklı meşguliyetlerinin olması ve dini konularda kendisine başvurulacak din adamlarına 
ihtiyaç olması, din hizmetlerini yürütecek ve bu konuda eğitim almış din görevlilerinin bulunmasını gerektir-
mektedir. 

19 Bu bildiri, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisan programında Doç. 
Dr. Yakup Çoştu danışmanlığında hazırlanan aynı isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak çalışan, Türkiye’nin hemen hemen her noktasında 
görev yapmakta olan devlet memurlardır. Din görevlileri Müftü, Vaiz, İmam Hatip, Müezzin-Kayyım, Kur’an 
kursu öğreticiliği gibi farklı statülerde görev yapmaktadırlar (DİB, 2014).

Meslek; gidiş, usul, gidilen yol, geçim temin etmek maksadıyla yapılan iş anlamına gelmektedir (Doğan, 
1996:762). Doyum, organizmada açlık, susuzluk, cinsellik vb. gibi temel biyolojik ihtiyaçların ya da merak, 
sevgi, yakınlık, başarı vb. gibi ruhsal ihtiyaçların giderilmesi sonucu denge halinin yeniden kurulması yani 
organizmanın tatmin olmasıdır (Budak, 2003: 225).

Kişinin mesleğiyle alakalı tutumunda, davranışında veya memnuniyetinde etkili olan birçok faktör vardır. Bu 
faktörle bazen işin kendisi olabilir, bazen çalışma saatleri olabilir bazen de çalışma ortamı olabilir vs. Diğer 
yandan aynı işi yapan bireylerin farklı kişisel ihtiyaçları, algılama düzeyleri ilgi ve alakaları ya da bu konuda 
rol oynayabilmektedir. 

Mesleki doyum, belirli bir işi veya mesleği icra eden kişilerin yapmakta oldukları işle ilgili memnuniyetlerini 
belirtmektedir. ‘’İş doyumu’’ veya ‘’iş tatmini’’ terimleri de mesleki doyumu ifade etmek için kullanılmaktadır 
(Mersin, 2007:2).

Amaç: Bu çalışma, din görevlilerinin mesleki doyum düzeylerinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. 
Diğer yandan, din görevlilerinin mesleki doyum seviyelerini hangi unsurların etkilediği tespit edilmeye çalı-
şılmıştır. Bu doğrultuda Ordu ili Korgan ilçesi bünyesinde görev yapan din görevlilerine anket uygulanarak 
görüş ve düşünceleri alınmıştır. Yapılan çalışma iş doyumunun araştırılması ve analiz edilmesi bakımından 
önemlidir.

Kapsam: Araştırmamızın evrenini Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak çalışan din görevlileri teşkil etmek-
tedir. Örneklem grubumuzu ise Ordu ili Korgan ilçesinde görev yapmakta olan İmam Hatipler, Müezzin-Kay-
yımlar ve Kur’an Kursu Öğreticileri oluşturmaktadır. Evrenimiz toplamda 72 din görevlisinden oluşmaktadır. 
Anket formları din görevlilerine tek tek verilerek cevaplandırmaları istenmiştir. Doldurulan anketler birer birer 
incelenmiş, eksik olup olmadıkları yerinde tespit edilip düzeltilmiştir.

Yöntem: Bu çalışmada, nicel araştırma teknikeri kullanılmıştır. Din görevlilerinin yaptıkları görevden memnun 
olup olmama düzeylerini bulmak amacıyla, Kuzgun ve arkadaşları tarafından, bir meslekte çalışan kişilerin o 
mesleğin mensubu olmaktan ne seviyede mutlu olduklarını saptamak amacıyla geliştirdikleri “Meslekî Doyum 
Ölçeği” kullanılmıştır (Kuzgun, Sevim, Hamamcı 2005: 82-87).

Araştırmanın evreni Ordu ili Korgan İlçe Müftülüğünde görevli 106 din görevlisinden oluşmaktadır. Müftülü-
ğün aylık toplantıların birinde toplantıya katılan 72 din görevlisi araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir.
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BULGULAR

Demografik Özelliklere Göre Meslekî Doyum Düzeyi

Ordu ili, Korgan ilçe merkezi ve merkeze bağlı köylerde görev yapmakta olan din görevlilerinin, yaş, eğitim 
düzeyi, görev türü, görev yeri ve hizmet yılı gibi bazı demografik değişkenler ile meslekî doyum seviyeleri 
arasındaki bağlantı araştırılıp sırayla incelenmiştir.

Tablo 1. Yaş ile Mesleki Doyum İlişkisi

Yaş N X S Sd F P

18-30 yaş 12 70,33 6,25 2/71 0,38 0,68

31-50 yaş 46 72 5,76

51 ve üstü 14 71,93 6,34

Yaş değişkenine göre anket yapılan din görevlilerinin meslekî doyumları arasında anlamlı bir bağlantının var 
olup olmadığını belirlemek amacıyla varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve. yaş etkeninin meslekî doyum 
üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya sebep olmadığı (p=0,68, p>0.05) sonucuna ulaşılmıştır. 

Din görevlileri üzerine yapılan bazı araştırmalarda, yaşın artmasıyla birlikte meslekî doyum seviyesinde (Mer-
sin, 2007) ve meslekî memnuniyette (Yıldız, 1999) yükselme olduğu gözlemlenirken, birtakım araştırmalarda 
ise, yaş faktörünün örneklem grubunun mesleki doyum seviyeleri (Çoştu, 2013), din görevlilerinin mesleki 
tutum ve motivasyon seviyeleri (Kaya & Nazıroğlu, 2008) ve meslekî tükenmişlik seviyeleri (Cengil, 2010) 
arasında belirgin bir farklılaşmaya sebep olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak farklı alanlarda bazı araştırma-
larda yaş ile mesleki doyum arasında (Aydın, 2007), yaşlarına göre öz algılamalarında (Karahan, 2006) anlamlı 
bir farklılaşmaya neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 2. Eğitim Düzeyi ile Mesleki Doyum İlişkisi

Eğitim Durumu N X S Sd F P

Lise 6 67,00 3,22 5/72 2,32 0,08

İmam-Hatip Lisesi 16 73,38 5,20

Yüksek Okul /Ön Lisans 46 72,04 6,05

Lisans 4 68,25 6,80

Din görevlilerinin eğitim seviyesi ile meslekî doyumları arasındaki ilişkinin test edildiği Tablo 2’de, eğitim dü-
zeyleri ile din görevlilerin meslekî doyumları seviyeleri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı (p=0,08, 
p>0.05) saptanmıştır. Burada dikkat çeken nokta, lisans mezunu din görevlilerinin meslekî doyum puan ortala-
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malarının, eğitim seviyesini İmam-Hatip Lisesi mezunu, Yüksekokul veya Ön Lisans mezunu olanlara oranla 
daha düşük seviyede çıkmış olmasıdır. Yapılan görüşmelerde, lisans mezunu din görevlilerinin şuan yapmakta 
oldukları görevin kendilerini tatmin etmediğini ve bundan dolayı eğitim seviyelerine uygun farklı bir görev 
alanına veya ünvana (vaiz, müftü, vb.) geçmek ya da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez teşkilatında görev 
yapmak istediklerini bildirmişlerdir.

Yapılan benzer çalışmalarda da görüldüğü üzere, din görevlilerinin eğitim seviyesi arttıkça, meslekî doyum 
seviyelerinde azalma (Çoştu, 2013), mesleki memnuniyet düzeylerinde azalma (Yıldız, 1999) meslekî tutum 
ve meslekî motivasyon düzeylerinde düşüklük (Kaya & Nazıroğlu, 2008), meslekî tükenmişlik düzeylerinde 
yükselme (Kayıklık, 2007; Cengil, 2010) çıktığı saptanmıştır. Fakat bazı araştırmalarda ise eğitim düzeyi 
arttıkça mesleki yeterlilik puan ortalamalarının arttığı (Kaya ve Küçük, 2015; Turan 2013) gözlemlenmiştir. 

Tablo 3. Görev Türü ile Mesleki Doyum İlişkisi

Görev Alanı N X S Sd F p

İmam-Hatip 66 71,23 5,78 7/72 2,80 0,06

Müezzin-Kayyım 4 77,50 4,50

Kur’an Kursu öğreticisi 2 76 7,07

Tablo 3’te Korgan ilçe müftülüğüne bağlı olarak ilçe merkezi ve merkeze bağlı köylerde görev yapmakta olan 
din görevlilerinin, görev alanlarına göre meslekî doyum seviyelerinde herhangi anlamlı bir farklılaşmanın olup 
olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen varyans analizi (ANOVA) sonucuna göre, görev alanını olarak imam-hatip 
(71,23), müezzin kayyım (77,50) ve Kur’an Kursu öğreticisi (76) olarak belirten din görevlilerinin meslekî 
doyum düzeyleri tespit edilmiştir. Bu belirtilen görev alanları arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı 
(p=0,06, p>0.05) gözlemlenmektedir. 

Tablo 4. Görev yeri ile Mesleki Doyum İlişkisi

Görev Yeri N X S sd F P

İlçe Merkezi 14 73,93 5,96 1/72 2,51 0,11

Merkeze Bağlı Köy 58 71,17 5,81

Tablo 4’de, ankete katılan din görevlilerinin, görev yerini ilçe merkezi olarak ifade edenlerin meslekî doyum 
düzeylerinin, merkeze bağlı köy olarak ifade edenlere kıyasla kısmen yüksek olduğu görülürken,  istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılaşma (p=0,11, p>0.05) tespit edilememiştir. 

Tablo 3’te, görev türü imam-hatip olarak bildirenlerin meslekî doyum seviyelerinin, Kur’an Kursu öğreticisi 
ve müezzin-kayyım olarak bildirenlere nispeten kısmen düşük çıktığı görülmektedir. Tablo 4’de ise, görev 
yerini merkeze bağlı köy olarak belirten din görevlilerinin meslekî doyumlarının, ilçe merkezinde görev yap-
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makta olanlardan kısmen düşük çıktığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, aşağıda yer alan kimi araştırma 
sonuçlarıyla benzerlik arz etmektedir. Ancak mesleki doyum ile görev yeri arasında anlamlı bir farklılaşma 
olmamasına rağmen merkezdeki görevlilerin mesleki doyum oranı merkeze bağlı köylerde görev yapan görev-
lilere kıyasla kısmen daha fazladır denilebilir. 

Çoştu çalışmasında (Çoştu, 2013), din görevlilerinin görev alanı ile görev yerinin mesleki doyum seviyeleri 
üzerinde etkili olduğu sonucuna varmıştır, Mersin de çalışmasında, din görevlilerinin yapmakta oldukları gö-
rev alanı ile görev yaptıkları yerin meslekî doyum düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. (Mer-
sin 2007). Yıldız da, yaptığı çalışmada, din görevlilerinin görev alanlarının veya sahip oldukları unvanların 
mesleki tatmin üzerinde etkili olduğu bulgusuna ulaşmıştır. (Yıldız 1999). Doğan, yaptığı araştırmada (Doğan, 
2013) merkezde görev yapan din görevlilerinin, merkezde bulunmanın getirdiği kolaylıklar nedeniyle mesleki 
tutum düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Tablo 5. Hizmet Yılı ile Mesleki Doyum İlişkisi

Hizmet Yılı N X S sd F P

1-5 Yıl 8 70,38 5,34 6/72 0,62 0,68

6-10 Yıl 16 71,50 5,56

11-15 Yıl 16 71,44 6,54

16-20 Yıl 3 77,33 1,15

21-25 Yıl 9 71,89 6,60

26 ve Üstü Yıl 20 71,70 6,09

Tablo 5’de ise, din görevlilerinin yapmakta oldukları işte geçirdikleri hizmet yılına göre meslekî doyum sevi-
yeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,68, p>0.05). Burada dikkat çeken konu 16-20 hizmet yıl 
aralığında din görevlilerinin mesleki doyum puan ortalamalarının diğerlerine göre kısmen yüksek çıkmasıdır. 

Yapılan benzer çalışmalarda, mesleğe yeni başlayan din görevlilerinin mesleki tutum ve motivasyonlarının 
(Kaya ve Nazıroğlu, 2008) yüksek olduğu sonraki yıllarda düştüğü ancak takip eden yıllarda kademeli olarak 
arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Çekin yaptığı araştırmasında (Çekin 2011) din görevlilerinin hizmet yılı arttıkça 
mesleki doyum düzeylerinin de arttığı bulgusuna ulaşmıştır. Çoştu ise çalışmasında, 26 ve üstü yıl hizmet eden 
din görevlilerinin mesleki doyum seviyelerinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır (Çoştu, 2013).

Meslekle İlgili Algılamalara Göre Meslekî Doyum Düzeyi

Araştırmanın bu bölümünde, örneklem grubunu oluşturan din görevlilerinin izin kullanımı, maaş durumları, 
amir tutumu gibi çeşitli değişkenlere göre meslekî doyum seviyeleri araştırılmış ve elde edilen bulgular tablo-
lar halinde gösterilmiştir.
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Meslekî doyum, yapılan işin tamamına yönelik bir tatmini kapsamaktadır. Dolayısıyla, yapılan mesleğin doğal 
bir parçası olan izin kullanımına yönelik düşünceler, o işten alınan tatmin düzeyi açısından önemlidir. Yasal 
olarak tanımlanmış izinleri sorunsuz ve tam bir biçimde kullanım durumu ile iş doyumu arasında paralel bir 
bağlantı söz konusudur.

Tablo 6. İzin Kullanımı ile Mesleki Doyum İlişkisi

İzin Kullanımı N X S Sd F P

Kesinlikle Katılmıyorum 9 70,33 5,67 6/72 0,27 0,89

Katılmıyorum 5 71,40 5,07

Kararsızım 7 72,57 7,39

Katılıyorum 37 71,51 5,97

Kesinlikle Katılıyorum 14 72,79 5,95

Tablo 6’da, örneklem grubunu oluşturan din görevlilerinin izin kullanımı ile meslekî doyumları arasındaki 
ilişkiye dair istatistiki bilgiler yer almaktadır. Yapılan varyans analizi neticesinde, cevaplar arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p=0,89, p>0.05). Buna karşın, haftalık veya yıllık izinlerin 
sorunsuz bir şekilde kullanımı konusunda rahat olmayanların meslekî doyum puan ortalamalarının diğerlerine 
kıyasla kısmen düşük seviyede çıktığı görülmüştür.

Tablo 6’deki istatistikî bulgulardan yola çıkarak, haftalık veya yıllık izinleri tam ve sorunsuz bir şekilde kulla-
nıma yönelik memnun olanlar, memnun olmayanlar ve kararsız olanların meslekî doyum puan ortalamalarının 
yaklaşık olarak aynı seviyede olduğu söylenebilir. Bu konuyla alakalı benzer bir çalışmada ise, izinlerini tam 
ve sorunsuz kullanabildiğini belirten din görevlileri ile bu görüşe katılmadığını belirten din görevlilerinin 
meslekî doyum puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (Mersin, 2007: 125). 
Bir başka araştırmada ise mesleki doyum puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır 
(Çoştu 2013).

Tablo 7. Maaş ile Mesleki Doyum İlişkisi

Aldığım maaş, yaptığım göreve karşılık adil ve 
yeterlidir

N X S Sd F P

Kesinlikle Katılmıyorum 8 69,13 6,55 7/72 0,51 0,72

Katılmıyorum 9 71,78 5,84

Kararsızım 10 72,20 6,39

Katılıyorum 37 72,30 5,56

Kesinlikle Katılıyorum 8 70,88 6,64
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Kişinin meslekî memnuniyetinin belirtilerinden biri de, yaptığı iş neticesinde aldığı maaştan memnun olup 
olmadığıdır. Örneklem olarak alınan din görevlilerinin, “Aldığım maaş, yaptığım göreve karşılık adil ve yeter-
lidir” sorusuna verdikleri cevapların, meslekî doyumları üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden olma duru-
mu test edilmiştir. Buna göre, din görevlilerinin yaptıkları görev karşılığı aldıkları maaşla ilgili memnuniyet 
düzeylerine göre meslekî doyum puanlarında önemli bir farklılaşma tespit edilememiştir (p=0,72, p>0.05). 
Çalışanın yaptığı işten elde ettiği gelirden memnuniyet durumu ya da memnuniyetsizliği, iş doyumu açısından 
önemlidir. Konu ile ilgili diğer çalışmalarda da, gelirden memnuniyetin meslekî doyumu arttırdığına dair so-
nuçlara ulaşıldığı gözükmektedir (bkz. Yıldız, 1999; Mersin, 2007; Çoştu, 2013)

Tablo 8. Amir Tutumu-Meslekî Doyum İlişkisi

Amirlerimin görevlilerine karsı tutumları adil ve 
saygılıdır

N X S Sd F P

Kesinlikle Katılmıyorum 8 69,75 4,92 6/72 0,18 0,52

Katılmıyorum 16 70,44 5,79

Kararsızım 13 73,77 4,93

Katılıyorum 25 71,96 6,25

Kesinlikle Katılıyorum 10 72 7,07

Tablo 8’da ankete katılan din görevlilerinin amirlerinin kendilerine karşı tutumları ile meslekî doyum ilişkisi 
incelenmiştir. Buna göre, amirlerin din görevlilerine karşı tutumlarının adil ve saygılı olup olmamaları duru-
muna göre mesleki doyum seviyeleri üzerinde anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır (p=0,52, p>0.05). Kor-
gan İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışmakta olan din görevlilerinin, amir statüsünde görev yapan idari personele 
yönelik tutum ve davranışlarının, meslekî doyum düzeyleri üzerinde kararsız bir seviyede olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır.  

Şu bir gerçektir ki, çalışma ortamının yeterli olması ile birlikte, amirlerin çalışanlara yönelik tavır ve davranış-
ları mesleki doyum için önemli bir faktördür. Amirlerin din görevlileri arasında adil olması, onlara karşı saygılı 
davranması, çalışmalarında onları teşvik edici ve destekleyici bir tutum sergilemesi, iş tatmininde önemli bir 
rol oynamaktadır.

Yapılan benzer araştırmalardan Çoştu (2013: 14), amirlerinin davranışlarını olumlu olarak belirtenlerin meslekî 
doyum puanlarının, olumsuz olarak belirtenlere oranla daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Mersin ise (2007: 
115-117), Çoştu’nun verilerine paralel olarak, amirlerin görevlilerine karşı adil ve saygılı olmalarının, din gö-
revlilerinin mesleki doyum puanları üzerinde etkili olduğu bulgusuna ulaşmıştır.
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SONUÇ

Mesleki doyum, insanın neredeyse tüm yaşamı boyunca yaptığı işin doyuma ulaşıp ulaşmadığını belirtir fakat 
sadece bununla sınırlı değildir. Mesleki doyum, yaşam doyumu ile çok sıkı bir bağ kurmaktadır. Çünkü bire-
yin fizik ve ruh sağlığı mesleki doyumdan doğrudan etkilenmektedir. Fiziksel ve ruhsal olarak yaptığı işten 
zevk alan insan işinde daha verimli olabilir.  Doyumsuzluk sonucunda ise stres, uyumsuzluk, devamsızlık gibi 
durumlar ortaya çıkmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, barışçıl, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir din hizmeti faaliyeti uygu-
lamaktadır. Anayasal bir kurum olması hasebiyle yapılan din hizmetleri, kaynaklara uygunluğu, sürekliliği, 
şeffaflılığı ve kamu yararına uygunluğu gibi ilkelere dayalı olarak faaliyet yürütmektedir. Diyanet İşleri Baş-
kanlığının toplumu din hususunda aydınlatma görevi, genel olarak din görevlilerinin sorumluluğu dahilinde 
yerine getirilmektedir. Bundan dolayı, din görevlilerinin yaptığı işe yönelik sergilediği tutum, yapılan işin 
hedeflenen gâyesine ulaşmasında önemli bir konum arz etmektedir.

Sonuç olarak, maddi ve manevî boyutları olan din görevliliği mesleğinin en iyi bir biçimde yerine getirilebil-
mesi için bu meslekte görev yapmakta olan bireylerin mesleklerine yönelik beklentileri ve bu mesleğe yönelik 
yaşadıkları sıkıntıların belirlenmesi çok önem arz etmektedir. Yukarıdaki örneklemden elde edilen tespitlerden 
sonra çözüm üretmeye odaklı arayışlar, hem din görevlilerinin kişisel anlamda tatmin olmaları, hem de yaptık-
ları meslekten azami ölçüde verim alınması açısından çok önemlidir. 
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İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SORUN VE BEKLENTİLERİNİN TESPİT 
EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI (AMASYA İLİ ÖRNEĞİ)

İsa ALTUNDAŞ1,   Şuayip ÖZDEMİR2

1 Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya / Türkiye
2 Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Amasya / Türkiye

Öz: İmam Hatiplik mesleği Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’den bugüne kadar devam eden bir 
görevdir. Bizzat peygamberimiz tarafından yerine getirilen ve İslam tarihi boyunca önem verilen bir görev ola-
rak yerini alan imam hatiplik mesleği günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir. Türk Milli Eğitim 
sisteminde önemli bir yere sahip olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasıyla birlikte kurucu irade-
nin Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 4. maddesiyle Milli Eğitim’deki yerini garanti altına aldığı İmam Hatip Li-
seleri ülkemizin din görevlisi ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. İmam Hatip Liseleri ilk kurulduğu 
tarih olan 1924 yılından 2019 yılına kadarki zaman diliminde birçok sıkıntılı süreçten geçmesine rağmen hala 
en çok gündemde olan bir eğitim kurumu olmaya devam etmektedir.  İmam Hatip Liseleriyle ilgili birçok aka-
demik çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaların birçoğunun İmam Hatip Liselerinin tarihi sürecini incelemek 
olduğu kadar önemli kısmının eğitim öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik olduğunu görmekteyiz. Cumhu-
riyet döneminde üzerinde en çok tartışılan bir eğitim kurumu olan İmam Hatip Liseleri ile ilgili geçmişten ge-
len tecrübe doğrultusunda eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmakta, bu okulların hem ülke 
içinde hem de uluslararası düzeyde bir model olmasına yönelik gayret gösterilmektedir. İmam hatip liselerine 
olan ilginin günden güne artmasıyla öğrenci sayısındaki artışla birlikte bu okullara yönelik beklentiler yüksel-
miştir. Bu beklentilerin neler olduğunu ortaya çıkarmaya yönelik gerekli çalışmaların yapılması kaçınılmazdır. 
İşte bu amaçla Amasya ilinde bulunan Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ahmet ÖZSOY 
Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerin sorunları ve beklentilerini tespit etmeye çalışarak, İmam 
Hatip Liselerindeki eğitimin seviyesinin yükseltilmesine yönelik olarak öneriler geliştirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, İmam Hatip Lisesi, Din Görevlisi, Sorun, Beklenti

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İmam Hatip Liseleri, ülkemizin gereksinimi olan din görevlisi ihtiyacını karşılamak, yükseköğretim kurum-
larına hazırlayıcı programları olan ve dini konularda uzman kişiler yetiştirmekle görevli birer ortaöğretim 
kurumudur.

İmam Hatip Liseleri kurulduğu günden bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar arasında en çok 
tartışılan okullar olmuşlardır. Bu tartışmalar okulların bilimsel ve eğitim yönünden gelişmesine yönelik değil 
genel itibariyle siyasi ve ideolojik tartışmalar olarak ortaya çıkmıştır. Din eğitiminde önemli bir yere sahip olan 
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İmam Hatip Liseleri bu kısır tartışmalara kurban edilmeden, toplumun dini yönden ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek uzman elemanların yetişmesine odaklanmalıdır.

Halkın büyük ilgi ve alakasını kazanan İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerin ailelerinin ve toplumun 
beklentileri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu beklentilerin karşılanması için okulların niteliğini artırıcı 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirlerin alınması için ise öncelikli olarak sorunlar tespit edilmelidir. 
Bu sorunlar tespit edildiği takdirde gerekli çalışmalar yapılarak bu okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin 
üst düzey bir birey olarak yetişmeleri ve toplumun uzman din görevlisi ihtiyacı karşılanması sağlanacaktır.

Nitelikli bir eğitim; okul, program, öğretmen, öğrenci, personel ve teknoloji gibi unsurların bir araya gelme-
siyle sağlanır. Bu unsurlar bir zincir gibi birbirlerine bağlıdır ve zincirin kırılması bu etkililiğe zarar verecektir 
(Gündoğdu ve Silman, 2010: 261). Nitelikli bir eğitimin önemli bir parçası olan ve son yıllarda önemli bir 
değişim yaşayan İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerin sorunlarının ve beklentilerinin tespit edilmesi 
neticesinde nitelikli bir eğitim sunmak isteyen okul yöneticilerine geleceğe dair stratejiler geliştirme ve tedbir-
ler alma imkânı oluşmuş olacaktır. 

İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunları, beklentileri, bu 
beklentilerinin ne kadarının karşılandığı ve mezun olduktan sonraki düşüncelerinin neler olduğu araştırmamı-
zın problemleridir. 

AMAÇ

Araştırmamızın temel amacı İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin beklenti ve sorunlarının 
mevcut durumunu belirlemektir. Mevcut durum belirlendikten sonra, İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 
öğrencilerin sorunlarına kaynaklık teşkil eden unsurların tespit edilmesi de araştırmamızın amaçlarındandır.

Ayrıca bu çalışmayla nicel yönden artış gösteren İmam Hatip Liselerinin sorunlarını tespit edip bunlara çözüm 
yolları bulmaya çalışarak nitel yönden de gelişim göstermelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Çalışma evrenimiz 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Amasya İli Merkezinde bulunan Bülbül Hatun Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 9, 10, 11 ve 
12. sınıflarda okuyan 340 öğrencimizi kapsamaktadır. 

YÖNTEM

İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin beklenti ve sorunlarının neler olduğunu belirlemek için 
gerçekleştirilen bu araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırma konusuyla ilgili olarak ilk önce literatür incelemesi yapılmıştır. Literatür incelemesi çerçevesinde 
konu ile alakalı yazılmış kitap, makale ve tezlerin kaynakçaları, dokümantasyon merkezleri, kütüphaneler 
aracılığı ile araştırmalar yapılarak kaynaklar belirlenmiştir. 
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Araştırmada, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin beklenti ve sorunlarını tespit etmek amacı ile konu ile alakalı 
yazılmış kitap, makale ve tezlerden edinilen birikimle anket tekniği kullanılmıştır.

Araştırmada uyguladığımız ankette öğrencilere kapalı sorular, açık uçlu sorular ve görüşlerine yönelik sorular 
sorulmuştur.

Anketten elde edilen bulgular SPSS paket programına girilerek analizi yapılmıştır. Bu analizlerden elde edi-
len verilerin yüzdelikleri tablolar haline getirilerek gösterilmiştir. Anket sorularına eklenen “Başka” seçeneği 
ile öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade etmelerine gayret gösterilmiş ve bu seçeneğe verilen cevaplar da 
değerlendirmeye dâhil edilmiştir. 

BULGULAR

Anket çalışmamızı Amasya Merkez Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Amasya Merkez Şehit 
Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirdik. 2017-2018 öğretim yılında yapmış olduğumuz 
çalışmamızda anketimize katılan öğrencilerin cinsiyet durumunu, sınıf durumlarını inceledik. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımı

Cinsiyet F %

Kız 173 50,9

Erkek 167 49,1

Toplam 340 100

Tablo 1’de görüldüğü gibi anketimize toplam 340 öğrenci katılmıştır. Katılan öğrencilerin % 50,9’u (173) kız, 
% 49,1’i (167) erkek öğrencidir. 

Araştırmayı yaptığımız 2017-2018 öğretim yılında Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesinde toplam 
492 erkek öğrenci, Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde toplam 514 kız öğrenci okumaktadır.

İki okul öğrenci sayısı karşılaştırıldığında oranların birbirine yakın olduğunu görmekteyiz. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Sınıflar

Sınıfı Cinsiyet F %

9. Sınıf Kız 44 12,95

Erkek 43 12,65

Toplam 87 25,6

10. Sınıf Kız 42 12,34

Erkek 41 12,06

Toplam 83 24,4

11. Sınıf Kız 43 12,95

Erkek 44 12,65

Toplam 87 25,6

12. Sınıf Kız 44 12,94

Erkek 39 11,46

Toplam 83 24,4

Toplam 340 100

Anketimize katılan öğrencilerin sınıflara göre dağılımı % 12,95 (44) kız ve % 12,65 (43) erkek, toplamda % 
25,6 (87) öğrenci 9. sınıfta; % 12,34 (42) kız ve % 12,06 (41) erkek, toplamda % 24,4 (83) öğrenci. 10. sınıfta; 
% 12,65 (43) kız ve % 12,95 (44) erkek, toplamda % 25,6 (87) öğrenci 11. sınıfta; % 12,94 (44) kız ve % 11,46 
(39) erkek, toplamda % 24,4 (83) öğrenci 12. sınıftadır. 

Anketimizde her sınıftan öğrenci sayıları birbirine eşit şekilde seçilmeye çalışılsa da sınıf sayılarının farklı 
olması ve bazı öğrencilerin anketimize katılmak istemeyişinden dolayı tam bir eşitlik sağlanamamıştır. Bunun-
la birlikte, anketimize her sınıftan birbirine yakın sayılarda öğrencinin katılmasına gayret gösterilmiştir. Bu 
şekilde anketimizde her sınıftan öğrencinin beklenti ve sorunlarına ilişkin bulgular elde edilmeye çalışılmıştır.
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Tablo 3. Öğrencilerin Bitirdiği Ortaokul Türü

Bitirdiği Ortaokul Cinsiyet F %

Ortaokul Kız 111 32,6

Erkek 119 35

Toplam 230 67,6

İmam Hatip Ortaokulu Kız 61 17,95

Erkek 45 13,25

Toplam 106 31,2

Özel Ortaokul Kız 2 0,6

Erkek 2 0,6

Toplam 4 1,2

Toplam 340 100

Öğrencilerin mezun olduğu ortaokul türü Tablo 11’de gösterilmektedir. Buna göre öğrencilerin % 67,6’sı Orta-
okuldan, % 31,2’si İmam Hatip Ortaokulundan ve % 1,2’si Özel Ortaokuldan mezun olmuştur. 

Bu oranlara baktığımızda Ortaokuldan mezun olan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının diğer okullardan me-
zun olan öğrencilere göre daha fazla ve birbirine yakın olduğunu görmekteyiz. İmam Hatip Ortaokulundan 
mezun olan kız öğrencilerin sayısının erkeklere oranla daha fazla olduğunu görmekteyiz. Özel Ortaokuldan 
mezun olan kız ve erkek öğrenci sayıları birbirine eşit ve düşük sayıdadır.

Tablo 4. Öğrencilerin İHL’ni Seçmesinde Kimlerin Etkileri Olduğu

Etkileyenler F %

Anne-baba 174 51,2

Öğretmenleri 18 5,3

Arkadaşları 14 4,1

Kendi tercihi 155 45,6

Başka 14 4,1

Cevapsız 9 2,6

Tablo 4’de öğrencilerin % 51,2’si İmam Hatip Lisesini anne-babasının etkisiyle, % 45,6’sı kendi tercihiyle, 
% 5,3’ü öğretmenlerinin etkisiyle, % 4,1’i arkadaşlarının etkisiyle tercih ettiğini belirtmiştir. Başka cevabını 
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veren öğrencilerin 10’u puanı düşük olmasından dolayı mecburen tercih ettiğini, 2’si camii imamından, 1’i 
annesinin arkadaşından, 1’i ise abisinden etkilenerek tercih ettiğini belirtmiştir.

Buna göre öğrencilerin İmam Hatip Lisesini tercih etmelerinde ailelerinin büyük bir rolü vardır. Aileler özel-
likle dini ve ahlaki yönden iyi bir eğitimin verildiği beklentisiyle çocuklarını İmam Hatip Liselerine gön-
dermektedirler diyebiliriz. Ancak öğrencilerin kendi tercihleri dışında gönderildikleri düşünüldüğünde okula 
uyum sağlayamama, stres, doyumsuzluk, okula aidiyet oluşturamama, içe kapanıklık, derslere ve okula karşı 
isteksizlik, okul derslerine ve üniversiteye hazırlık sürecinde motivasyon kaybı ve en önemlisi kişisel ve psi-
kolojik sorunlar yaşamaları gibi problemlerden söz edebiliriz.

Araştırmamızda kendi isteğiyle tercih ettiğini söyleyen öğrencilerin de azımsanmayacak bir sayıda olduğunu 
görmekteyiz. İsteyerek tercih yapan öğrencilerin okula uyum sağlama, eğitim için gerekli olan motivasyona 
sahip olma, okulda ortaya çıkabilecek sorunların üstesinde gelebilme, eğitim öğretimden en üst seviyede fayda 
sağlayabilme gibi hususlarda avantajlı olabileceklerini söyleyebiliriz. 

Tablo 5. Öğrencilerin İHL’ne Başlamadan Önce Nereden Din Eğitimi Aldığı

Din Eğitimi Aldıkları F %

Ailemden 72 21,2

İmam Hatip Ortaokulundan 72 21,2

Ortaokulda DKAB dersinden 35 10,3

Camii ve Kur’an kursundan 248 72,9

Din Eğitimi Almadım 36 10,6

Başka 2 0,6

Öğrencilerin % 72,9’u İmam Hatip Lisesine başlamadan önce din eğitimini Cami ve Kur’an kursundan, % 
21,2’si ailesinden, % 21,2’si İmam Hatip Ortaokulundan, % 10,3’ü Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersinden aldığını, % 10,6 ise İmam Hatip lisesine başlamadan önce bir din eğitimi almadığını belirtmiştir.

Elde edilen sonuçlara baktığımızda İmam Hatip Lisesine gelen öğrencilerin gelmeden önce farklı kaynaklar-
dan da olsa bir din eğitimi aldıklarını görmekteyiz. Alınan bu din eğitimi öğrencilerin okuldaki hazır bulunuş-
luk düzeyi ve motivasyonları açısından önemli bir yere sahiptir. 
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Tablo 6. Öğrencilerin Okulunun Fiziki Yapısıyla ilgili Problemleri

Fiziki Yerler F %

Okul bahçesi yetersiz 109 32,1

Mescit yetersiz 90 8,6

Kütüphane yetersiz 136 40

Spor salonu yetersiz 155 45,6

Okul binası eski 205 60,3

Lavabolar yetersiz 187 55

Abdesthane yetersiz 149 43,8

Başka 14 4,1

Tablo 6’da öğrencilerimize okullarının fiziki yapısıyla ilgili problemleri sorulmuştur. Öğrencilerin % 60,3’ü 
okul binasının eski olduğunu, % 55’i lavaboların yetersiz olduğunu, % 45,6’sı spor salonunun yetersiz olduğu-
nu, % 43,8’i abdesthanenin yetersiz olduğunu, % 40’ı kütüphanenin yetersiz olduğunu, % 32,1’i okul bahçe-
sinin yetersiz olduğunu söylemiştir. Başka cevabını veren öğrencilerin 4’ü laboratuvarlarının olmadığını, 4’ü 
kantinlerinin, 3’ü yemekhanenin yetersiz olduğunu belirtmiştir.

Eğitim öğretimde en önemli etkenlerden biri de okul ve sınıfların fiziki durumlarının uygun olup olmamasıdır. 
Eğitim binalarındaki fiziksel şartlar sadece işlevlerini yerine getirmeleriyle değerlendirilmemeli, öğrenme, 
dikkat, motivasyon gibi görülemeyen özelliklerin de insan üzerinde etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. 
Fiziksel mekân şartlarının iyileştirilmesi ve sorunların giderilmesi, iyi bir eğitim-öğretimin yapılabilmesini, 
bilginin aktarılabilmesini ve alınabilmesini, mutlu ve güvenilir bir ortamın oluşmasını sağlar. Böylece bu fiziki 
alanları kullananlar öğrenim hayatında daha aktif olur (Yüksel, 2015: 1025).

Tablo 7. Öğrencilerin Dersliklerinin Fiziki Yapısıyla İlgili Problemleri

Dersliğin Fiziki Şartları F %

Öğrenci sayısına göre çok küçük 89 26,2

Havalandırması iyi değil 188 55,3

Ses yalıtımı iyi değil 72 21,2

Kullanılan araç ve gereçler eski ( masa, sıra vb.) 132 38,8

Akıllı tahta düzenli çalışmıyor 118 34,7

Başka 15 4,4
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Tablo 7’de öğrencilere dersliklerin fiziki yapısıyla ilgili problemler sorulmuştur. Öğrencilerin % 55,3’ü ha-
valandırmanın iyi olmadığı, % 38,8’i kullanılan araç ve gereçlerin (masa, sıra vb…) eski olduğu, % 34,7’si 
akıllı tahtanın düzenli çalışmadığı, % 26,2’si dersliklerin öğrenci sayısına göre çok küçük olduğu, % 21,2’si 
dersliklerin ses yalıtımının iyi olmadığı cevabını vermiştir. Başka cevabını veren öğrencilerin 6’sı akıllı tahta-
larının olmadığını, 5’i sınıfların temizliğinin yeteri kadar yapılmadığını, 2’si sınıfların pencerelerinin yetersiz 
olduğunu ve 2’si de sınıflarda perde olmadığını belirtmiştir.

Araştırmamızda öğrenciler özellikle sınıfların havalandırmalarının iyi olmadığı ve kullanılan materyallerin 
eski olduğunu ya da çalışmadığını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri bu durumları düzelttiği takdirde, dersin iş-
lenişine etki eden olumsuz etmenlerin ortadan kaldırılmasıyla aktif bir ders ortamının oluşmasına ve akademik 
başarının kalitesinin artmasına katkıda bulunacaklarını düşünmekteyiz.

Tablo 8. Öğrencilerin İHL’nde Görev Yapan Öğretmenlerinde Gözlemlediği Problemler

Gözlemledikleri Problemler F %

Ders dışında bizimle ilgilenmiyorlar 51 15

Az not veriyorlar 132 38,8

Teknolojiyi kullanmada yetersizler 52 15,3

Sınıf yönetiminde yetersizler 84 24,7

Yaşadığım bir problem bulunmamaktadır 173 50,9

Başka 13 3,8

Tablo 8’e bakıldığında öğrencilerin % 50,9’u meslek dersleri öğretmenleri ile yaşadıkları herhangi bir proble-
min bulunmadığını belirtmiştir. % 38,8’i öğretmenlerin az not verdiğini, % 24,7’si sınıf yönetiminde yetersiz 
olduklarını, % 15,3’ü teknolojiyi kullanmada yetersiz olduklarını, % 15’i ders dışında öğrencilerle ilgilenme-
diklerini söylemiştir. Başka cevabını veren öğrencilerin 5’i sınıf içerisinde öğrenciler arasında ayrım yaptık-
larını, 2’si derslerin fazla sıkıcı geçtiğini, 2’si öğretmenlerinin görüşlerini önemsemediğini, 2’si öğrencilerin 
özel ve dini hayatlarına fazla müdahalede bulunduklarını ve 2’si de özellikle meslek derslerinde notla tehdit 
edilmelerinden dolayı dersten soğuduklarını belirtmişlerdir.

Bu verilere bakıldığında öğrencilerin çoğunluğunun öğretmenleri ile herhangi bir probleminin olmadığını gör-
mekteyiz. Geriye kalan öğrenciler özelikle öğretmenlerinin az not verdiğini ve sınıf yönetimlerinin yetersiz 
olduğunu belirtmektedir. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin özellikle meslek dersleri öğretmenlerine karşı ilgi 
ve alakaları yüksek olmaktadır. Öğretmenlerin bu beklentilere karşı kayıtsız kalması ya da istenilen önemi 
verememeleri öğrenciler de hayal kırıklığına, akabinde derse olan ilgilerinin azalmasına sebep olmaktadır. An-
ketimizin sonunda bulunan açık uçlu sorumuza verilen cevaplardan biri özellikle meslek dersi öğretmenlerinin 
yaşlı olduğu ve istenilen eğitim öğretim faaliyetini yerine getiremediği görüşüdür. Mesleki doyuma ulaşan 
öğretmen hem sınıf yönetimini, hem de eğitim öğretim teknik ve yöntemlerini tam olarak uygulayamayışından 
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dolayı sınıfta disiplini sağlamak ve öğrencilerin derse olan ilgisini artırmak için not argümanını kullandığını 
düşünmekteyiz. Bunun da öğrenci üzerinde olumsuz etkide bulunduğu, derse ve öğretmene karşı olumsuz bir 
durumun oluşmasına zemin hazırladığını söyleyebiliriz. 

Meslek Dersleri işlenirken özellikle din eğitiminin fazileti ve bu ilmin faydaları öğrenciye yeterince anlatıl-
malı, öncelikli olarak onlara bir ideal verilmelidir. Öğrenci derse ısındırılmalı, onu dersten soğutacak unsurlar 
ortadan kaldırılmalıdır. Ders öğrenciye güzel bir ses tonuyla anlatılmalı, öğretmen derse hazırlıklı gelmeli, 
derste başarı gösteren öğrenciler mükâfatlandırılmalı, not bir koz aracı olarak kullanılmamalı ve en önemlisi 
öğretmen öğrenciye iyi bir örnek, rol olabilmelidir (Ay, 1994: 274, 275).

Tablo 9. Öğrencilerin Okul İdaresi İle İlgili Problemleri

Okul İdaresi ile İlgili Problemler F %

Okul idaresi öğrencilere baskı uyguluyor 134 39,4

Okul idaresi yaşadığım sorunlarla yakından ilgilenmiyor 71 20,9

Okul idaresi ailemle hiç irtibat kurmadı 24 7,1

Yaşadığım bir problem bulunmamaktadır 158 46,5

Başka 21 6,2

Tablo 9’da öğrencilerin okul idaresi ile ilgili problemlerine bakıldığında % 46,5’i bir problemi olmadığını, % 
39,4’ü okul idaresinin baskı uyguladığını, % 20,9’u okul idaresinin sorunlarıyla ilgilenmediğini, % 7,1’i okul 
idaresinin ailesi ile hiç irtibat sağlamadığını belirtmiştir. 

Başka cevabını veren öğrencilerin 10’u okul idaresinin velilerin durumlarına göre öğrenciler arasında ay-
rım yaptığını, 6’sı idarecilerin çok sert ve baskıcı bir tavır takındığını, 3’ü rehber öğretmeninin öğrencilerin 
sorunlarıyla az ilgilendiğini, 1’i otorite eksikliği olduğunu ve 1’i de pansiyon idaresinin baskı uyguladığını 
belirtmiştir.

Öğrencilerin yarıya yakını okul idaresi ile herhangi bir problemi olmadığını söylemiştir. Geriye kalan öğren-
ciler özellikle okul idaresi tarafından baskı gördüklerini ve sorunlarıyla yakından ilgilenilmediğini belirtmiş-
lerdir. 

Lise dönemi öğrencilerine baktığımızda çocukluk döneminden çıkan ergenlik dönemine giren bir birey gör-
mekteyiz. Bu dönemde genç hem bedensel hem zihinsel hem de duygusal olarak hızlı bir süreç yaşamaktadır. 
Bu dönem somut düşünmeden soyut düşünmeye geçildiği, dini şuurun uyandığı, kimlik arayışının ve benlik 
oluşumunun yaşandığı, kişinin kendini tanıdığı, cinsellik duygusunun uyandığı ve geliştiği, bağımsızlık duy-
gusunun geliştiği, değer ve anlam duygularının geliştiği, dini çatışmaların ve şüphelerin yaşanabildiği, akran 
etkisinin yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir (Gündüz, 2015: 101,114) 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

200

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Bu özelliklere baktığımızda genç bu dönemde fırtınalı bir süreç yaşamaktadır. Okul idaresi, öğretmenler ve 
velilerin onların bu süreçlerini iyi tanımalarında fayda vardır.  

Okul idaresinin baskıcı ve otoriter tutumu öğrenci üzerinde olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olabi-
lir. Okul idaresinin ve öğretmenlerin bu konuda daha hassas olmaları, öğrencilerle diyaloglarını güçlendirme-
leri, sorunlar ya da problemler karşısında hemen ceza yoluna gitmemeleri, tutarlı bir disiplin anlayışına sahip 
olmaları, sevgi, şefkat ve merhametli davranmaları ve öğrenci psikolojisini tanımaya dönük yeterliliklerini 
artırmaları sorunların çözümüne destek olacaktır (Ay, 1994: 277-289).

Ayrıca okulda oluşturulacak olumlu bir okul ikliminin birçok sorunu ortadan kaldıracağını düşünmekteyiz. 
Okul iklimi, çalışanların davranışlarını etkileyen, okuldaki psikolojik ortamı yansıtan ve bir okulu diğer okul-
lardan ayıran iç özellikler bütünüdür (Şentürk ve Sağnak, 2012: 31). Okullardaki bireylerin ilişkileri, kültürleri 
ve etkileşimleri okulun iklimini kendine özgü kılar. Bu durum değerlerin ne olduğunu, okulda nasıl hareket 
edilmesi gerektiğini ve nelerin değersiz olduğunu bir çerçeve içerisine alır. Bu şekilde okulda çalışanlar ve 
öğrenciler arasında bir okul iklimi oluşur (Karacaoğlu, 2008: 14). Okullardaki iklimin oluşmasında en temel 
görev okul müdürüne düşmektedir. Okul müdürü etkili bir okul kültürü ve iklimi oluşturabilirse hem öğret-
menlerin iş doyumuna ve motivasyonuna hem de öğrencilerin ders içi ve dışı sağlıklı bir eğitim görebilme-
lerine katkıda bulunabilir. Bir eğitim örgütünün ikliminde rol oynayan en önemli iki etken öğretmen ve okul 
yöneticileridir (Şentürk ve Sağnak, 2012: 31). 

Tablo 10. Öğrencilerin İHL’nden Beklentilerinin Karşılanma Durumları

Beklenti Durumları F %

Evet 112 32,9

Hayır 92 27,1

Kısmen 134 39,4

Cevapsız 2 0,6

Toplam 340 100

Öğrenciler İmam Hatip Lisesinden beklentilerinin karşılanmasına ilişkin olarak % 39,4 kısmen, % 32,9 evet, 
% 27,1 hayır şeklinde cevap vermişlerdir. 

Öğrencilerin yarıdan fazlası İmam Hatip Lisesine kendi istekleri dışında geldiği için okul aidiyetinin tam ola-
rak oluşmadığını, öğrencilerin okuldan beklentilerinin karşılanmadığını düşünmekteyiz.
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Tablo 11. Öğrencilerin İHL’nde Eğitim Öğretimle İlgili Sorunlarının Çözümüne Yönelik 
Beklentileri

Sorunların Çözümüne Yönelik Beklentiler F %

Yeterli düzeyde sosyal faaliyet yapılmalı 195 57,4

Derslerde araştırmaya yönelik etkinliklere yer verilmeli 135 39,7

Derslerde farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmalı 173 50,9

Öğrencilerin aktif olarak derslere katılımı sağlanmalı 166 48,8

Öğretmenler öğrencilerle sağlıklı iletişim kurmalı 179 52,6

Başka 12 3,5

Tablo 13’de görüldüğü gibi öğrencilerin yarıdan fazlası (% 57,4) eğitim öğretimle ilgili sorunlarının çözümüne 
yönelik olarak yeterli düzeyde sosyal faaliyetin yapılması, % 52,6’sı öğretmenlerin öğrencilerle sağlıklı ileti-
şim kurması, % 50,9’u derslerde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması, % 48,8’i öğrencilerin aktif olarak 
derse katılımının sağlanması, % 39,7’si derslerde araştırmaya yönelik etkinliklere yer verilmesi gerektiğini 
söylemişlerdir. 

Buna göre öğrenciler eğitim öğretimde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak “Yeterli düzeyde sosyal 
faaliyetler yapılmalı” cevabını vermişlerdir. Öğrenciler sosyal, kültürel, sanatsal ve spor aktivitelerinin artırıl-
masının motivelerini artıracağını ve farklı faaliyetlerin onların okula olan aidiyet duygularını güçlendireceğini 
düşünmektedir. 

Öğretmen ve öğrenci ilişkilerinin güçlenmesi, öğretmenlerin farklı eğitim öğretim teknik ve yöntemlerini 
kullanarak öğrencilerin dikkatlerini çekecek ve motivelerini sağlayacak şekilde ders işlemeleri, öğrencilerin 
özellikle meslek derslerinde öğretmen merkezli bir eğitimle değil öğrenci merkezli bir eğitim metoduyla eği-
tilmeleri, öğrencilerin derse olan ilgi ve katılımlarını artıracak araştırma ve ödevlerin verilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz.

Tablo 12. Öğrenciler İHL’nden Mezun Olduktan Sonra Ne Yapmayı Düşünüyor

Ne Yapmayı Düşündüğü F %

Diyanet İşleri Başkanlığında görev almayı düşünüyorum 29 8,5

Başka bir kurumda görev almayı düşünüyorum 83 24,4

Serbest çalışmayı düşünüyorum 30 8,8

İlahiyat Fakültesinde okumak istiyorum 70 20,6

İlahiyat dışında bir bölümde okumak istiyorum 175 51,5
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Tablo 12’de görüldüğü gibi öğrencilerin % 51,5’i İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra ilahiyat dışın-
da bir bölümde okumak istediğini, % 24,4’ü başka bir kurumda görev almayı düşündüğünü, % 20,6’sı İlahiyat 
fakültesinde okumak istediğini, % 8,8’i serbest çalışmayı düşündüğünü ve % 8,5’i Diyanet İşleri Başkanlığın-
da görev almayı düşündüğünü belirtmiştir.

Yukarıda verilen verilere bakıldığında öğrencilerin büyük çoğunluğunun ilahiyat fakültesini tercih etmeyi dü-
şünmediği görülmektedir. Bu bulguya bakıldığında İmam Hatip Lisesini tercihte öğrencilerin bilinçli bir tercih 
yapmamasının önemli bir etken olduğunu düşünmekteyiz. 

Her ne kadar okulun adı İmam Hatip Lisesi olsa da öğrencilerin diğer bir kısmının “başka bir kurumda görev 
almayı düşünüyorum”  cevabını vermesinin de küçümsenmeyecek bir oranda olduğunu görmekteyiz. Öğren-
cilerin din eğitimi almalarının yeterli olacağını ancak bunun sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmak 
istemedikleri ya da İlahiyat Fakültelerinde okumak zorunda olmadıkları düşüncesine sahip olduklarını göre-
biliriz.

SONUÇ 

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Sorun ve Beklentilerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Çalışması 
(Amasya İli Örneği) adlı araştırmamız Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde bulunan İmam Hatip Lisesi öğ-
rencilerinin beklenti ve sorunlarını tespit etmek amacıyla Amasya ili örnek alınarak yapılan bir çalışmadır. 
Araştırmada elde edilen sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Yapmış olduğumuz ankete toplam 340 öğrenci katılmıştır. Bunların 173 kız öğrenci ve 167’si erkek öğrencidir. 
Öğrencilerin 87’si 9. sınıf, 83’ü 10. sınıf, 87’si 11. sınıf ve 83 ‘ü 12. Sınıfta öğrenim görmüştür. 

Öğrencilerin çoğunluğu anne ve babasının etkisiyle İmam Hatip Lisesini tercih etmektedir. Her ne kadar kendi 
isteğiyle gelenlerin sayısı da azımsanmayacak durumda olsa bile ailelerin çocukların okul tercihinde etkili 
birer unsur olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin büyük kısmı İmam Hatip Lisesine başlamadan önce din eğitimi aldınız mı sorusuna evet cevabını 
vermiştir. Lakin alınan din eğitiminin ne derece doğru, ne derece kaliteli olduğu sorgulanmalıdır. Alınan din 
eğitiminin İmam Hatip Lisesinde verilen din eğitimiyle ne kadar uyum sağlayabildiği, öğrencinin eski bilgileri 
ile yeni bilgileri karşılaştırdığında nasıl tereddütler yaşadığı, aldığı bilgilerin yeniden düzeltilmesi gerektiğin-
de yaşadığı zorluklar öğrencinin dine ve okula bakışını, ayrıca eğitim öğretim için gerekli olan motivasyonunu 
etkilemektedir. 

Öğrencilerin çoğunluğunun İmam Hatip Lisesine gelmeden önce din eğitimi aldıkları yerler camiler ve Kur’an 
kurslarıdır. Camii ve Kur’an kursları din eğitimi açısından çok önemli bir fonksiyona sahip eğitim kurumları-
dır.   

Çalışmamızda öğrenciler özellikle okul binasının mevcut halinin ve içerisinde bulunan lavabo, kütüphane, 
spor salonu, abdesthane, bahçe, laboratuvar, kantin ve yemekhanenin yetersiz olduğunu belirtmektedirler. 
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Eğitim öğretim için gerekli olan sosyal ve kültürel fiziki şartlar yerine getirilemediği takdirde öğrencilerin 
motivasyonları ve okul aidiyet duyguları azalacaktır. Sadece öğrenciler değil okul yönetimi ve öğretmenler 
de fiziki şartların olumsuzluğundan etkilenebilir ve eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde zorluklar 
yaşayabilirler.

Öğrenciler okulun fiziki yapısıyla ilgili olumsuz düşüncelerinin yanında dersliklerde olumsuz durumlar oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Özellikle dersliklerin havalandırmasının iyi olmadığını, kullanılan araç gereçlerin eski ve 
yetersiz olduğunu, akıllı tahta düzeninin düzgün çalışmadığını, sınıfların öğrenci sayısına göre küçük olduğu-
nu ve ses yalıtımının iyi olmadığını belirtmişlerdir. Kaliteli bir eğitim için sınıf ortamının havalandırmasının, 
ışığın, ses düzeninin, kullanılan araç gereçlerin ihtiyacı karşılayabilmesi, sınıfların yeterliliği ve temizliği çok 
önemlidir.

Çalışmamıza katılan öğrenciler hem meslek hem de meslek dışı öğretmenlerinin az not verdiğini, sınıf yöne-
timlerinin yetersiz olduğunu, teknolojiyi kullanmada yetersiz kaldıklarını ve kendileriyle ders dışında fazla 
ilgilenmediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca özellikle meslek dersleri hocalarının bazılarının yaşlı olduklarına ve 
yeteri kadar verimli ders işleyemediklerine değinmişlerdir. 

Öğrencilerin yarıya yakını okul idaresinin sert ve baskıcı bir tutum sergilediğini belirtmişlerdir. Okul idare-
sinin ve öğretmenlerin bu tip bir tavır takınmaları özellikle ergenlik döneminde olan öğrencilerin yaşadıkları 
bu fırtınalı dönemde olumsuz tavır ve hareketlerin oluşmasına sebep olabilir. Bu dönemde idarecilerin ve 
öğretmenlerin olumsuz tavırlarının dini konularda hassaslaşan, dini şüphelerin yoğunlaştığı, bağımsızlık ve 
kişilik karmaşası yaşayan gençlerin hem dinden hem de okuldan uzaklaşmalarına neden olabilir. Özellikle okul 
yöneticilerinin seçiminde liyakatli, pedagojik eğitimi olan, vizyon ve misyon sahibi, öğretmen-veli-öğrenci 
ilişkilerini düzenleyebilen ve görev yapacağı okul türünün müfredatına hakim olan kişilerin tercih edilmesinin 
fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Öğrencilerin sorunlarının çözümünde sosyal faaliyetlerin artırılması, okul personeli ve öğrencilerin sağlıklı bir 
iletişim kurması, derslerde farklı yöntem ve tekniklerle öğrencilerin daha aktif olmasının sağlanması, ağır olan 
meslek dersi müfredatının azaltılması, ceza ve mükafat konusunda dengeli bir tutumun sağlanması,  öğrenciler 
arasında ayrım yapılmaması, rehberlik hizmetlerinin daha aktif olması, okul ve dersliklerin fiziki şartlarının 
iyileştirilmesi, okul yönetiminin sert ve baskıcı bir tutum yerine sevecen ve hoşgörülü bir tutum sergilemesi 
etkili olacaktır.

Araştırmamızda öğrencilerin yarısından fazlası mezun olduklarında ilahiyat dışında bir fakültede okumak is-
tediklerini ve Diyanet İşleri Başkanlığı dışındaki kurumlarda çalışmak istediklerini belirtmiştir. İmam Hatip 
Liselerinin temel amacı düşünüldüğünde ortaya çıkan durum öğrencilerin okula aidiyet duygularının tam ger-
çekleşmemesi ve beklenilen eğitim kalitesini yakalanamamasının mezuniyet sonrası hedeflerin farklı yönlere 
yönelmesine neden olmaktadır. 
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CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL PROGRAMLARINDA YETİŞTİRİLMEK İSTENEN İNSAN 
MODELİNİN TEMEL NİTELİKLERİ (1923-2005)20

Fatih DEMİR1, Tayyip DUMAN2

1Bayburt Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bayburt / Türkiye
2Bozok Üniversitesi, Bozok Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Yozgat / Türkiye

Öz: Türkiye’de Cumhuriyetin ilanıyla birlikte eskisinden farklı yeni bir devlet anlayışı ve yönetim şekli hakim 
olmuş, meydana gelen bu siyasal ve toplumsal değişimden insan yetiştirme süreci olan eğitim de etkilenmiştir. 
Bu bağlamda, yeni devlette yetiştirilecek bireylere kazandırılması düşünülen temel nitelikler üzerinde durul-
ması gereken konuların başında gelmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet dönemi sürecinde dünyada ve Türkiye’de 
meydana gelen gelişmelerin ve değişmelerin, yetiştirilecek bireylere kazandırılması düşünülen temel nitelikle-
ri nasıl etkilediği ve bu temel niteliklerin dönemlerinin ilkokul programlarına hangi ölçüde yansıdığının tespit 
edilmesi, bu dönemde yetiştirilmek istenen insan modelinin betimlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu 
araştırmada, eğitimin uygulama alanı olan okullarda eğitim programları vasıtasıyla gerçekleştirilen etkinlik-
lerle bireylere kazandırılması düşünülen temel niteliklerin neler olduğu ve süreç içerisinde nasıl bir değişim 
gösterdiği ortaya konmaktadır. Türkiye’de, Cumhuriyetin ilanından itibaren ilkokul programları kapsamında 
yetiştirilmek istenen insan modelinin temel niteliklerini betimlemeyi amaçlayan bu araştırma, tarama mode-
linde desenlenmiş nitel bir araştırmadır. Araştırmada verilerin toplanmasında doküman incelemesi tekniğinden 
yararlanılmıştır. Araştırmada dokümanlardan oluşan veri setini; 1924 İlkmekteplerin Müfredat Programı, 1926 
İlkmektep Müfredat Programı, 1936 İlkokul Programı, 1948 İlkokul Programı, 1968 İlkokul Programı,  1998 
İlköğretim Programı ve 2005 İlköğretim Programı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi yönte-
minden yararlanılmıştır. Her bir ilkokul programında yetiştirilmek istenen insan modelinin temel nitelikleri 
kategori ve kodlara ayrılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, ilkokul programları temelinde sunulmak-
tadır.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Eğitim Programı, İnsan Modeli, Nitelik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Eğitim, davranış değişikliğini hedefleyen, davranış değişikliği yoluyla bireylerin toplumsallaşmasını, bireylere 
gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılarak toplumun gelişmesini amaçlayan faaliyetler süreci olarak 
tanımlanabilir. Eğitim sistemi, insan davranışlarını istendik yönde değiştirmeyi amaçlar. Eğitimin kasıtlı, plan-
lı olması ve istendik davranış değişikliği oluşturma özelliklerini taşıyan bir süreç olması önemlidir. Bireyin 
içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması için çalışan eğitim sistemi içindeki okullar, bu işi eğitim yoluyla ya-

20  Bu çalışma, birinci yazarın doktora tezinden üretilmiştir.
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parken eğitim süreçlerini düzenli olarak yürütmek zorundadır.  Okullarda eğitim sürecinin düzenli bir şekilde 
yürütülmesi onun belli bir plan dahilinde işlemesini gerekli kılmaktadır. Bu da eğitim programları aracılığıyla 
sağlanır. “Eğitim programı, bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, milli eğitimin 
ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetleri kapsayan programdır” (Varış, 1988, s. 18).

Varış (1998, s. 85)’ın da belirttiği gibi programlar, bir taraftan içinde bulundukları toplumun koşulları ile 
ilgilenirken diğer taraftan da toplumu değiştirme ve geliştirme ile sorumludur. Kısacası eğitim programı, eği-
timle bireylere kazandırılmak istenen niteliklerin neler olduğunu ve bu niteliklerin nasıl kazandırılacağını 
gösteren yol haritası olarak tanımlanabilir. Türkiye’de, Cumhuriyetin kuruluş yılları, dünya tarihinin akışı 
içinde kendine özgü bir devrim ve bir toplum biçiminden başka bir toplum biçimine geçiş dönemidir (Cırıtlı, 
1987, s. 9). Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ilkokullarda Cumhuriyetin gelecek nesillerini yetiştirmeye 
verilen önem ve ilkokullara biçilen rol, bu kurumlarda uygulanan eğitim programları aracılığıyla somutlaştı-
rılabilir. Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından itibaren özellikle temel eğitim kademesi olan ilkokulların insan 
yetiştirmede daha üst kademe okullara oranla öne çıktığı görülür. İlkokullarda bireylere kazandırılan nitelik-
ler, bireylerin daha üst eğitimlerinde ve yaşamları süresince etkili olabilmektedir. Bu bağlamda, ilkokulların 
programlarını incelemenin bu kurumlarda yetiştirilecek bireylere kazandırılması düşünülen temel niteliklerin 
neler olduğunu anlama konusunda bilgi sahibi olmak için anlamlı ipuçları olduğu, özellikle de temel eğitimin 
ilk kademesi olan ilkokul programlarının daha üst kademe okullarına oranla, okulla yeni tanışan bireylerin 
istendik davranışları kazanması açısından daha bir önem taşıdığı düşünülmektedir.

AMAÇ

Bu araştırmada, Türkiye’de Cumhuriyet dönemi ilkokul programlarında yetiştirilecek bireylere kazandırılması 
düşünülen temel nitelikler nelerdir? Sorusuna cevap aranmaktadır.

KAPSAM

Araştırma, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından 2005 yılına kadar geçen süreçte geliştirilen 
ve uygulamaya konulan ilkokul programlarını kapsamaktadır. 

YÖNTEM

Araştırma, nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, olayların doğal ortamında bir bütün olarak ortaya konmasını amaçlayan nitel bir 
sürecin takip edildiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 45). Nitel araştırma özelliğindeki bu araştırma, 
tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modelleri, geçmişte ya da bugün var olan bir durumu olduğu şek-
liyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Tarama modellerinde araştırmaya konu olan olay, birey 
veya nesne kendi koşulları içinde olduğu gibi açıklanmaya çalışılırken geçmiş olaylarla ilgili ilişki kurma ve 
yargıda bulunma amacıyla kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi önem kazanır (Karasar, 2009, s. 77-78).  

Araştırmada, verilerin toplanmasında doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Doküman, araştırma 
öncesinde mevcut olan herhangi bir resmi kayıt, gazete, hükümet tutanakları gibi belgelerdir (Merriam, 2013, 
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131-132). Doküman incelemesi tekniği ise belli zaman dilimi içerisinde yayımlanan gazete, dergi gibi süreli 
yayınlar veya bir konuda çeşitli kaynaklar tarafından yayımlanmış anılar, kitaplar ve benzeri dokümanlardan 
yararlanarak araştırma problemi hakkında geniş bir zaman dilimine dayalı analiz yapmayı sağlayan veri topla-
ma tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 220).  Bu araştırmada, tarihsel bir süreç içerisinde dokümanlar in-
celenmiştir. Araştırmanın veri kapsamına giren bilgiler ve belgeler Milli Kütüphane ve Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kayıtlarında yer alan yazılı ve tarama yoluyla bilgisayar ortamına aktarıl-
mış belgelerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında yararlanılan dokümanlar; 1924 İlkmekteplerin Müfredat 
Programı, 1926 İlkmektep Müfredat Programı, 1936 İlkokul Programı, 1948 İlkokul Programı, 1968 İlkokul 
Programı,  1998 İlköğretim Programı ve 2005 İlköğretim Programıdır. 

Araştırmada, verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bu bağlamda, dokümanların bir 
araştırmanın tüm veri setini oluşturduğu durumlarda “dokümanların araştırmanın amacına göre kapsamlı bir 
içerik analizine tabi tutulması gereklidir” (Yıldırım ve Şimşek, 2013, 227) önermesi, bu araştırmaya uygun 
düştüğünden; araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.  
Yapılan içerik analizi sonunda her bir ilkokul programında tespit edilen yetiştirilecek bireylere kazandırılması 
düşünülen temel nitelikler; Vatanseverlik, Tarih ve Kültür, Vatandaşlık, Ekonomi ve Kalkınma, Toplumsal Ya-
şam, Doğal ve Fiziki Çevre, Sağlık, Din, Bireysel olmak üzere 9 kategoriye ayrılmıştır. Veriler analiz edilirken 
ayrıntılı inceleme ve yorumlara ulaşabilmek için her bir ilkokul programı detaylı olarak incelenmiştir. İlkokul 
programlarında incelenecek derslerin seçiminde; sosyal özellikteki derslerin ve ilkokul/ilköğretim programla-
rının tümünde ortak olan derslerin seçilmesi göz önünde bulundurulmuştur. 

BULGULAR

Aşağıda Türkiye’de Cumhuriyet döneminde ilkokul programları kapsamında yetiştirilmek istenen insan mo-
delinin temel niteliklerine ilişkin bulgular sırasıyla verilmektedir.

1924 İlkmekteplerin Müfredat Programı (Maarif Vekaleti, 1924: 1-11) kapsamında yetiştirilmek istenen insan 
modelinin temel nitelikleri;

Aile, vatan, millet ve yurttaşlık sevgisine sahip olma, Cumhuriyetçi ve Milliyetçi, bağımsız ve çağdaş, ülke-
sine faydalı iyi bir vatandaş olma, Milli ideallere sahip olma, Hiçbir güçlük karşısında boyun eğmeden bütün 
gücüyle yılmadan çalışma, Karakter ve milli duygular yönünden yeni hayata ve demokrasinin gereklerine ha-
zır olma, Hayatta kullanabileceği bilgilere ve becerilere sahip olma, Düşünce, vicdan ve irfan yönünden özgür 
olma, Vatanı ve milleti hakkında temel tarihi bilgilere sahip olma, Okuma ve yazma bilme, Kalben ve ahlaken 
iyi yetişmiş olma, Dini hakkında temel bilgilere sahip olmadır.

1926 İlkmektepler Müfredat Programı (Maarif Vekaleti, 1930: 1-71) kapsamında yetiştirilmek istenen mode-
linin temel nitelikleri;

Aile, vatan, millet ve yurttaşlık sevgisine sahip olma, Devletçi ve Milliyetçi olma, Ülkesine faydalı iyi bir va-
tandaş olma, Karakter ve milli duygular yönünden yeni hayata ve demokrasinin gereklerine hazır olma, Vatanı 
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ve milleti hakkında temel tarihi bilgilere sahip olma, Okuma ve yazma bilme, Kalben ve ahlaken iyi yetişmiş 
olmadır.

1936 İlkokul Programı (Kültür Bakanlığı, 1936: 5-126) kapsamında yetiştirilmek istenen insan modelinin 
temel nitelikleri;

Aile, vatan, millet ve yurttaşlık sevgisine sahip olma, Cumhuriyetçi, Devletçi, Devrimci, Halkçı, Laik ve Mil-
liyetçi olma, Ülkesine faydalı iyi bir vatandaş olma, Milli ideallere sahip olma, Hiçbir güçlük karşısında boyun 
eğmeden bütün gücüyle yılmadan çalışma, Karakter ve milli duygular yönünden yeni hayata ve demokrasinin 
gereklerine hazır olma, Hayatta kullanabileceği bilgilere ve becerilere sahip olma, Vatanı ve milleti hakkında 
temel tarihi bilgilere sahip olma, Okuma ve yazma bilme, Kalben ve ahlaken iyi yetişmiş olma, Türk Dilinin 
öneminin ve değerinin bilincinde olmadır.

1948 İlkokul Programı  (Milli Eğitim Bakanlığı, 1948: 1-210)kapsamında yetiştirilmek istenen insan modeli-
nin temel nitelikleri;

Milletine, vatana, cumhuriyete ve inkılaba sadık olma, Türk inkılabının ana fikirlerini benimseme, Milli duy-
gusu güçlü olma, Milletini en yüksek medeniyet seviyesine çıkarmayı ülkü bilme, Türklük idealine bağlı olma, 
Bilgili ve ülkeye faydalı olma, Geçmiş nesillerin bıraktıkları maddi, manevi, milli ve insani değerleri koruma, 
İyi, güzel ve doğru olan manevi değerleri benimseme ve yaşatma, Bilgi ve karakterine dayanarak çalışma, İyi 
ve doğru bildiği şeyleri cesaretle savunma, Türk milletinin tarihini bilme, Okuma ve yazma bilme,  Görev ve 
sorumluluk bilincine sahip olma, Çağdaş milletlerce kabul edilen ahlak ilkelerini benimseme, Haklarını bilme 
ve gerektiğinde arama, Milli egemenliğin ifadesi olan kanunlara uyma, Toplum düzenine saygı duyma,  Top-
lumsal dayanışma ve adalet düşüncesine sahip olma, Girişimci olma, Haysiyet, şeref ve namus sahibi olma, 
Hoşgörülü olma,  Kendine ve başkalarına saygılı olma, İşbirliği yapma alışkanlığına sahip olma, Ruhen ve 
bedenen sağlam olma, Türk dilinin kurallarını bilmedir.

1968 İlkokul Programı (MEB, 1968: 1-112) kapsamında yetiştirilmek istenen insan modelinin temel nitelikleri;

Cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk İlkelerine gönülden bağlı olma, Milletiyle kaderde bir olduğunun bilinciyle 
bütünlük içinde olma, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı amaçlama, Türk milletinin örf 
ve adetlerini bilme ve bunlara saygı gösterme, Milli ve kültürel değerlerini ve batı medeniyetinin değerlerini 
bilme, Çalışma alışkanlığına sahip olma, Milli kalkınmayı sağlayacak gerekli genel kültür ve teknik bilgilerle 
donanmış olma, Bilimsel düşünmeyi ilke edinme, Düşüncelerini özgürce aktarma, Ahlaki ve insani üstün de-
ğerlere sahip olma, Cumhuriyete ve demokratik düzene içten bağlılık duyma, Dini duygular, inanç ve ibadet 
hakkında temel dini bilgilere sahip olma, Yapıcı ve yaratıcı olma, Karakterli olma, Hoşgörülü olma, İnsanları 
sevme ve sayma, İşbirliği yapma alışkanlığına sahip olma, Zihin, ruh ve beden yönünden güçlü olma, Türkçeyi 
doğru ve güzel kullanmadır.

1998 İlköğretim Programı (MEB, 1981: 2; MEB, 1992: 222; MEB, 1998a: 8-13; MEB, 1998b: 537-538) kap-
samında yetiştirilmek istenen insan modelinin temel nitelikleri;
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Ailesini, vatanını, milletini sevme ve daima yüceltmeye çalışma, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve modern bir 
Türkiye idealine bağlı olma, Çağdaş olma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 
benimseme, koruma ve geliştirme, Toplumun kültürünü tanıma, Çevreye ve topluma uyum sağlama, Bilgi 
çağının gereklerini yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış olma, Bilimsel düşünceye sahip olma, 
Tarihi oluş fikrini kavrama, Sorumluluk duygusuna sahip olma, Ahlaklı olma,, Çoğulcu demokrasiyi benim-
seme, Demokratik davranışlara sahip olma, Milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilme ve bunları davranış haline getirme, Din bilgisine sahip 
olma, Girişimci olma, Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş olma, Dış dünyaya ve yeni dü-
şüncelere açık olma, Yaratıcı olma, Şahsiyetli olma, İnsanlara karşı sevgi ve hoşgörü besleme, İnsan haklarına 
saygılı olma, İşbirliği yapma becerisine sahip olma, Özgüven sahibi olma, Sağlıklı olma, İletişim becerisine 
sahip olma, Türkçeyi doğru ve güzel kullanma, En az bir yabancı dili iyi derecede bilmedir.

2005 İlköğretim Programı (MEB, 2004:  729-735; MEB, 2005a, MEB, 2005b, MEB, 2005c, MEB, 2006) 
kapsamında yetiştirilmek istenen insan modelinin temel nitelikleri;

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olma, Kültürel değerlerine sahip çıkma ve geliştirme, Milli kültürü benim-
seme, Toplumun değerlerine duyarlı olma, Değişime uyum sağlama, Bilim ve teknoloji üretme, Bilgi tekno-
lojilerini kullanma, Bilgiye ulaşma ve kullanma yollarını bilme, Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olma, Özgür 
düşünme ve bağımsız karar verme becerisine sahip olma, Yeni fikirlere ve yeniliklere açık olma, Tarihi oluş 
fikrini kavrama, Sorumluluk duygusuna sahip olma, Ahlaklı olma, Demokratik olma, Özgürlükçü olma, Ma-
nevi değerlere bağlı olma, Temel dini bilgilere sahip olma, Girişimci olma, Düşünme ve algılama yeteneği 
gelişmiş olma, Eleştirel düşünme becerisine sahip olma, Yaratıcı düşünme becerisine sahip olma, Karakterli 
olma, Hoşgörülü olma, İnsanlara saygı duyma, İşbirliği yapma becerisine sahip olma, Özgüven sahibi olma, 
Sağlıklı olma, İletişim becerisine sahip olma, Çağdaş uygarlığa katkıda bulunma, Farklı kültürleri yorumlama, 
Hayata olumlu bakma, Organizasyon yeteneğine sahip olma, Evrensel değerlere sahip olma, Türkçeyi doğru 
ve güzel kullanma, En az bir yabancı dili iyi derecede bilmedir.

SONUÇ

1924 İlkmekteplerin Müfredat Programı, yeni devletin oluşturmak istediği yeni toplum düzeninin ve yeni 
devletin temellerinin yeni nesillere benimsetilmesi amacıyla insan yetiştirme süreci olan eğitimde atılmış en 
önemli adımlardan biridir. 1924 İlkmekteplerin Müfredat Programının geliştirildiği ve uygulandığı Cumhu-
riyetin ilk üç yılında Atatürk’ün liderliğindeki kurucu irade ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni modern bir 
ulus devlet oluşturma çabalarının ilk hamleleri görülmektedir. Bu dönemde Türkiye’de Gök (1999, s. 5)’ e göre 
eğitime merkezi bir rol biçilmiştir. Çünkü köklü toplumsal değişim ve dönüşüm yaşayan başka toplumlarda 
olduğu gibi Türkiye’de de, ulus-devlet kurma sürecinde, yeni toplumu oluşturmak ve oluşturulan yeni toplu-
mun ihtiyaçlarına ve değerlerine uygun insanı yetiştirmek için eğitimden yararlanılmıştır. 1924 İlkmekteplerin 
Müfredat Programı, her ne kadar geçici bir program olma özelliği göstermiş olsa da uygulandığı sürede 1926 
İlkmektep Programının geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. 1936 İlkokul Programıyla yeni modern bir ulus 
devlet oluşturma çabaları devam ettirilmiştir. 1936 İlkokul Programıyla, 1926 İlkmektep Müfredat Programın-
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da yeni devlette yetiştirilecek bireylere kazandırılması amaçlanan temel nitelikler genişletilerek kazandırılma-
ya devam edilmiştir. 1923-1938 yılları arası dönemde ilkokul, yeni nesillerin yetiştirilmesinde önemli görevler 
üstlenen ilk eğitim kurumlarıdır. 1936 İlkokul Programı, bu durumun açık bir göstergesidir. 1924 İlkmektepler 
Müfredat Programında yeni kurulan devlette “Cumhuriyet” temelinde, 1926 İlkmektep Müfredat Programında 
ise “vatan” temelinde bir millet birlikteliğinin oluşturulması amaçlanmıştır. 1936 İlkokul Programında ise 
“Cumhuriyet”, “vatan”, “Atatürk”, “Atatürk İnkılabı”, “Atatürk İlkeleri”, “Türk askeri ve ordusu” ortak değer-
leri çerçevesinde bir milli şuurun yetiştirilecek bireylere kazandırılması amaçlanmıştır.  Bu doğrultuda Özalp 
(1999:  2), Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren eğitimi, ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin güçlendi-
rilmesinde önemli bir etken olarak nitelendirmektedir.

Duman (2006:  22), her ülkenin eğitim sisteminin, çocuk ve gençlerine kendi insan topluluğunu ulus devlet 
yapan ortak, temel, maddi ve manevi değer ve inançlarını kazandırmak suretiyle iyi vatandaşlar yetiştirmeyi 
amaçladığını belirtmektedir. Kısacası, Cumhuriyet dönemi eğitimiyle Atatürk ilkelerine bağlı yeni bir insan 
modeli yetiştirmek eğitimin en önemli amaçlarından biridir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, yaşamda gerekli 
bilgi ve becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.  Ülkenin kalkınmasını sağlamak amacıyla bu 
temel niteliğin yetiştirilecek bireylere kazandırılmasının amaçlanması oldukça önemlidir. 

1948 İlkokul Programında, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri ilkokulun temel amaçları arasında kabul edilen 
millileşme amacı devam ettirilmektedir. 1948 İlkokul Programı, kendinden sonraki 1968 İlkokul Programında 
öne çıkarılacak demokrasi vurgusuna bir başlangıç noktası ya da geçiş niteliğindedir. 1968 İlkokul Programın-
da Türk Milli Eğitiminin Amaçlarında, Cumhuriyetin daha önceki ilkokul programlarında görülen “millileş-
me” vurgusunun yanında “demokrasi” vurgusu da yer almaktadır. 1968 İlkokul Programında demokrasi vur-
gusunun önceki programlara göre artış göstermesi, yetiştirilecek bireylerin demokratik bir toplum düzeninde 
yetiştirilmesi ve demokratik değerleri kazanmalarına ilişkin beklentilerin arttığını göstermektedir.  1968 İlko-
kul Programında, demokrasi ve vatanseverlik bir aradadır. 1968 İlkokul Programında, demokratik değerlerin 
ve daha önceki programlarda yer alan “Türklüğe” ilişkin değerlerin de korunduğu bir şekilde verildiği görülür. 
Bu anlamda, Türk milleti temelli nitelikler 1968 İlkokul Programında da devam etmektedir. 1968 İlkokul 
Programında, demokrasiye ilişkin nitelikler toplumsal ve sosyal haklar temelinde verilmekte, 1968 İlkokul 
Programında, demokrasinin bir yönetim biçimi olduğundan ziyade bir yaşam şekli olduğuna vurgu yapıldığı 
görülmektedir.

1968 İlkokul Programında, Atatürk devrimleri ve Türk devrimlerine ilişkin vurgu öne çıkmaktadır. 1968 İl-
kokul Programında, Atatürk devrimleri ve Türk devrimlerine ilişkin vurgunun ön planda olması, 1960 Darbe-
sinden sonra Hükümet Programlarında ve eğitim görüşlerinde sıklıkla rastlanan Atatürk vurgusu 1968 İlkokul 
Programında da kendini göstermektedir. 1968 İlkokul Programında, Atatürk devrimi veya Türk devrimine iliş-
kin niteliklerin yetiştirilecek bireylere daha çok tutumlar halinde kazandırılması amaçlanmıştır.  1968 İlkokul 
Programında önceki programlardan farklı olarak kaderde, tasada ve kıvançta milletiyle bölünmez bir bütün 
halinde olduğunun şuurunda, yurt savunmasını en kutsal vazife bilen bireylerin yetiştirilmesinin amaçlanması, 
milli birlik açısından son derece önemlidir. 1968 İlkokul Programında, önceki programlardan farklı olarak din, 
dil, ırk ayrımı yapmadan herkesin kanun önünde eşit olduğunu, kişi hürriyetini, dini inanç ve fikir özgürlüğü-
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nü benimseyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olduğunun bilincinde bireylerin yetiştirilmesi niteliğine yer verilmiştir.  Bu nitelik hem demokrasinin, 
hem de 1961 Anayasasının program üzerindeki etkilerini açıkça göstermektedir.

 1998 İlköğretim Programında, daha önceki ilkokul/ilköğretim programlarında belirtilen doğru düşünme ka-
biliyetine sahip, özgür düşünen bireylerin yetiştirilmesi amacı düşünme biçimleri bakımından artık eleştirel 
düşünme, yaratıcı düşünme gibi düşünme çeşitleriyle adlandırılmaya başlanmış ve önemsenmiştir.

2005 İlköğretim Programında yetiştirilecek bireylerin 21. Yüzyılın gerektirdiği çağdaş niteliklere sahip, yeni-
liğe açık, teknolojiden yararlanabilen, değişikliğe dinamik biçimde uyum sağlayan bireylerin yetiştirilmesini 
amaçlaması ve bu durumun programda farklı bölümlerde birkaç kez tekrarlanıyor olması ile içinde bulundu-
ğumuz çağa uyum sağlayabilen bireylerin yetiştirilmesi önemsenmektedir. Akbaş (2017: 334), eğitimin he-
deflerinden birinin, çağa ayak uydurabilen bireylerin yetiştirilmesi olarak belirtmektedir. Bu anlamda 2005 
İlköğretim Programı, eğitimin bu hedefini yerine getirme amacındadır.

2005 İlköğretim Programında, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri bilen, 
bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilimselliği önemseyen, bilişim teknolojilerini amacı doğ-
rultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanan, yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolo-
jilerinden yararlanan bilgi edinebilmek için uygun sorular soran ve resimli kaynaklardan yararlanan, bilgiye 
ulaşmanın yöntem ve tekniklerini bilen, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine sahip, bilgiyi 
tecrübelerine göre yorumlayıp kullanan ve düzenleyen, bilimin temel kavramlarını bilen, bilim ve teknoloji ile 
ilgili düzeyine uygun süreli yayınları tanıyan ve izleyen, bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamımızda 
hangi amaçlarla kullanıldığını bilen, bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve 
öğrenme becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesinin amaçlanması, yaşadığımız çağda bilmekten daha çok 
“bilgiye ulaşma, bilgiyi sınıflandırma ve kullanma”yı bilen bireylerin yetiştirilmesine ilişkin nitelikler yer al-
maktadır. Bu doğrultuda Akbaş (2017:  335), yirmi birinci yüzyılda artık çok bilen insanın yerini bilgiyi gerek-
tiğinde nerede, nasıl kullanacağını bilen insan tipinin aldığını ifade etmektedir. 2005 İlköğretim Programında, 
bilgiye ulaşmanın yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi doğru kullanan bireyler yetiştirme niteliklerinin yer alması, 
içinde bulunduğumuz çağda oldukça yerindedir.

2005 İlköğretim Programında sadece kendi kültür değerlerini değil, evrensel kültür değerlerini de bilen birey-
lerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 2005 İlköğretim Programında dünyayı tanıyan, evrensel yönü ağır basan 
bireylerin yetiştirilmesine ilişkin niteliklerin yer almasını Aslan (2005: 39) ise 2005 İlköğretim Programının, 
“dünyanın her yerinde ekmeğini kazanacak insan” yetiştirmeyi amaçladığının düşünülebileceği şeklinde ifade 
etmektedir.

2005 İlköğretim Programında, yer alan temel niteliklerde bireylere kazandırılması düşünülen ahlaki nitelikler 
daha önceki ilkokul programlarından çok daha fazla sayıda yer almaktadır. Sorumluluk, hak, hukuk, özgürlük 
ve toplumsal yaşamda uyulması gereken birçok kural gibi evrensel nitelikler 2005 İlköğretim Programında 
yetiştirilecek bireylere kazandırılması düşünülen temel nitelikler arasındadır. 2005 İlköğretim Programı, ye-
tiştirilecek bireylerin ahlaki gelişimlerini daha önceki ilkokul/ilköğretim programlarından daha fazla derecede 
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önemsemiştir. Bu bağlamda Özden (2013: 71), birlikte yaşadığımız insanlara karşı görev ve sorumlulukları-
mızı öğrenmenin ahlak gelişiminin bir parçası ve ahlak gelişiminin nihai amacının hak, adalet, özgürlük gibi 
evrensel değerler doğrultusunda kişinin kendi değer yargılarını oluşturması olarak ifade etmektedir.  Ayrıca 
Akbaş (2008: 9) da okulun görevlerinden birinin, programlarda açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değer-
leri çocuklara öğretmek ve onların ahlaki gelişimine katkıda bulunmak olduğunu belirtmektedir.

Okulöncesinden ilköğretime, ilköğretimden yükseköğretime tüm eğitim kademelerine yönelik program ge-
liştirme çalışmalarında Cumhuriyetin temel değerleri ile Türk milletinin milli ve manevi değerlerinin koru-
narak ve geliştirilerek yetiştirilecek bireylere kazandırılmasının dikkate alınması önemlidir. Bununla birlikte 
program geliştirme çalışmalarında, içinde yaşanılan çağa ve geleceğe ilişkin olarak da yetiştirilecek bireylere 
kazandırılması gereken nitelikler dikkate alınmalıdır. 
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MURRAY BOOKCHIN DÜŞÜNCESİ ÖZELİNDE TOPLUMCU EKOLOJİZMİN ELEŞTİRİSİ

Armağan ÖZTÜRK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Artvin / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı Bookchin’in eko-anarşist perspektifi üzerinden toplumsal ekoloji anlayışının eleş-
tirel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bireysel özgürlükle kolektif bağlılık arasındaki çelişkiyi ekolojist bir 
zeminde aşmaya çalışan Bookchin anarşizmi doğaya egemen olma isteğiyle toplumdaki tahakküm ilişkileri 
arasında yapısal bir bağlantı olduğunu iddia eder.   Toplumsal ekolojinin kavramsal matrisinde üç tane kavram 
ön plana çıkar: Kapitalizm, doğa ve özgürlük. Kapitalizmin tasfiyesini tahakkümün ortadan kaldırılması için 
elzem gören Bookchin özgürlük ve doğa arasındaki yapısal bağlantıya dikkat çekerek bu iki hususa pozitif bir 
anlam yükler. Doğa ne romantize edilmeli ne de vahşi bir kötülük alanı olarak da gösterilmelidir. Doğa-insan 
bütünleşmesi ya da organizmacı bakış her türlü özgürlüğün ön koşulu olan kendini gerçekleştirme için gerekli 
maddi zemini de yaratacaktır. Toplumsal ekolojinin içeriğini açıklığa kavuşturma noktasında çevrecilik, derin 
ekoloji, yaşam tarzı anarşizmi, mistik anarşizm ve altın çağ özentisi gibi akımları eleştirel bir şekilde değer-
lendirip reddeden Bookchin bu anlayışlarda insan-doğa ve insan-toplum ilişkisini çarpıtan bir yanlış bilinç 
hali gözlemler.  Bookchin’e göre toplumsal anarşizmin ideal ve ilkeleri reform yoluyla hayata geçirilemez. Bu 
nedenle tek makul yol devrimdir. Ondaki devrim anlatısı hem geçmişteki devrimlerin yorumlaması bakımın-
dan hem de bugünün koşullarda devrimin örgütlenme koşulları bağlamında bir demokrasi projesine karşılık 
gelir. Bookchin’in devrimci perspektifinin en önemli özelliği ise komün merkezli olmasıdır. Ekolojist-anarşist 
idealleri mekansallaştıran komün, hiyerarşi ve yönetici sınıf karşıtı bir örgüt ideolojisinin taşıyıcı kurumudur. 
Komünler politik hayatın başat öznesi haline geldikçe ekolojik-demokratik yönetim aygıtı kurumsallaşır.

Anahtar Kelimeler: Bookchin, Anarşizm, Ekolojizm, Komün, Doğa

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Anarşizmi ekolojizme yaklaştıran düşünür bu yolla ideoloji içerisindeki gerilimleri çözmeye çalışır. Bookchin’e 
göre anarşizm bireysel özgürlükle kolektif bağlılık arasındaki çelişkiyi aşma noktasında çok da başarılı değil-
dir. Ancak anarşist birikim ekolojist bir zemine taşınırsa tahakküm hem insan-insan hem de insan-doğa ilişki-
lerinin dışına çıkarılır. Düşünür kuramsal çabasını toplumsal ekoloji başlığı altında formüle eder. Toplumsal 
anarşi tahakkümü ortadan kaldırmayı hedefleyen sayısız eko-anarşist argüman sayesinde somut bir zemine ka-
vuşur. Toplumsal ekolojinin nihai amacı ise egemen olma isteğinin terk edildiği özgürlükçü bir yeni toplumsal 
düzendir (Tok ve Koçal, 2013: 430-1).  

Ortaya konulan kavram setinin felsefi arka planı oldukça geniştir. Bu bağlamda Aristoteles ve Hegel felsefeleri 
özelinde diyalektik ve organizmacı tarih anlayışının Bookchin üzerindeki etkisine dikkat çekilebilir. Antik Yu-
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nan mirası bütünsel gerçeklik anlayışı ve erekçi evrimciliği bakımından ayrıca önemlidir. Hegel ise düşünürü 
uygarlığı tarih, ilerleme ve özgürlükle birlikte ele alan bakış açısı nedeniyle etkiler (Bakır, 2010: 17, 21; Cant-
zen, 1994: 203-4; Marshall, 2003: 825). Her ne kadar kendi metinleri tarafından yoğun bir şekilde desteklen-
mese de Bakunin ve Kropotkin, Marx eleştirisi, komünler federasyonu ve işbirliği temelli iyi doğa imgesinin 
formüle edilmesi gibi temel sorunsallar bakımından toplumsal ekoloji literatürünü ciddi ölçüde etkilemiştir. 

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı Bookchin’in eko-anarşist perspektifi üzerinden toplumsal ekoloji anlayışının eleştirel 
bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda Bookchin’in anarşizm ile ekolojizmi sentezlemede 
kullandığı argümanlar ayrıntılı bir şekilde tahlil edilecektir.

KAPSAM

Bookchin’in eko-anarşizm kapsamında geliştirdiği tüm tezler, özellikle de diğer ekolojist akımlarla arasındaki 
polemikler ve kendi komün teorisi çalışmanın ana hatlarını karakterize etmektedir. Devlet aygıtı eleştirisi, 
meşru toplumsal yapının siyasal dayanakları, yerellik ilkesi, enternasyonal bakışla yerellik arasındaki ilişki, 
gönüllü katılım, komün konfederasyonları ve komünist-anarşist idealin doğrudan demokrasiyle kesiştiği nok-
talar bahsi geçen kapsamın belli başlı ayrıntılarına karşılık gelir.   

YÖNTEM

Bookchin metinleri karşılaştırmalı bir siyasal perspektifle metin analizi, içerik çözümlemesi ve literatür tara-
ması gibi metotlar aracılığıyla anlamlandırılacaktır. 

BULGULAR

Marx ve Marksizm Bookchin düşüncesinin esinlenilen ötekisi konumundadır. Düşünür Marx’a yönelik post-
modern eleştiriyi doğru bulmaz. Ama sınıf determinizmi ve olumsuz doğa imgesi gibi noktalarda Marx’ı özgür-
lük karşıtı totaliter bir düşünür olarak görür. Genel yasalar peşinde koşan Marx ve izleyicileri doğayı olumsuz 
bir içerikle ele almış, zorunluluk ve acımasızlık Marksizm’de doğanın temel bileşenleri olarak sunulmuştur 
(Bookchin, 2012a: 19; Bookchin, 2012b: 320-1; Bookchin, 2017a: 40, 87, 98, 179; Bookchin, 2017b: 46-7, 61; 
Bookchin, 2013d: 161-2, 249, 256-8, 267-8, 327, 382). 20. yy. Marksizm’de belli bir ağırlığı olan iki eğilim, 
yani anti-emperyalizm ve kimlikçi çizgi sorunludur. Her iki okuma da Marksizm’i enternasyonal içeriğin-
den soyutlayarak yerelliğin özcü ve muhafazakar içeriğine mahkum etmiştir. Bu olumsuz eğilimler nedeniyle 
Marksizm içerisinde hümanizmaya ve evrenselliğe daha az yer veren anti-demokratik bir kerteye doğru geri-
lemiştir (Bookchin, 2017a: 88-9, 101-7). Bookchin için mutlak öteki ise post-modernizmdir. Görecelik yanlısı 
post-modern bakış açısı insanlığı akıldan uzaklaştırarak anti-hümanist bir nihilizme yaklaştırmıştır. Sezgicilik, 
doğaüstücülük, gizemcilik, ruhbilim, tutarsızlık, ahlaki keyfilik, laf kalabalığı ve kötümserlik post-modern 
anlayışın düşün dünyasında yarattığı tahribatın belli başlı izlerine karşılık gelir (Bookchin, 2017a: 18, 53, 155).  



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

216

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Toplumsal ekolojinin kavramsal matrisinde üç tane unsur ön plana çıkar: Kapitalizm, doğa ve özgürlük. Ka-
pitalizm ekonomi üzerindeki ahlaki ve toplumsal denetimin ortadan kalkmasıyla somut içeriğine ulaşır (Bo-
okchin, 2017b: 29-30, 45-6, 67-9). Kapitalizmin tasfiyesini tahakkümün ortadan kaldırılması için elzem gören 
Bookchin özgürlük ve doğa arasındaki yapısal bağlantıya dikkat çekerek bu iki husus arasındaki ilişkiye pozi-
tif bir anlam yükler. Doğa ne romantize edilmeli ne de vahşi bir kötülük alanı olarak görülmelidir. Doğa-insan 
bütünleşmesi ya da organizmacı bakış her türlü özgürlüğün ön koşulu olan kendini gerçekleştirme için gerekli 
maddi zemini de yaratacaktır. Bu bağlamda toplumla doğa arasındaki kopmaz nitelikteki bağlara atıfta bulu-
nulur. Toplumu ikinci doğa olarak gören Bookchin için toplumun doğayla irtibatı özgürlükçü ahlakın zorunlu 
bir koşuludur (Bookchin, 2017a: 35-6; Bookchin, 2017b: 14-5, 46-8).

Toplumsal ekolojisinin içeriğini açıklığa kavuşturma noktasında çevrecilik, derin ekoloji, yaşam tarzı anarşiz-
mi, mistik anarşizm ve altın çağ özentisi gibi akımları eleştirel bir şekilde değerlendirip reddeden Bookchin bu 
anlayışlarda insan-doğa ve insan-toplum ilişkisini çarpıtan yanlış bilinç halinin izlerini gözlemler. Çevrecilik 
basitleştirici bakış açısı, derin ekoloji hümanizmayı reddeden ütopik ve mistik tavrı, altın çağ özentisi ilkel 
toplumları idealleştiren mitsel antropolojisi, yaşam tarzı anarşizmi ise anarşist imgeyi metalaştırıp kapitalist 
kültüre eklemleyen araçsal davranış pratikleri nedeniyle sorunludur (Bookchin, 1998: 74-7; Bookchin, 2013b: 
15, 29-30; Bookchin, 2013c: 12; Bookchin, 2013d: 78, 85-6, 105-6; Bookchin, 2017: 113-4, 144-152; Mars-
hall, 2003: 835-7). Özellikle yaşam tarzı anarşizmini eko-anarşist çözümleme için tehlikeli bir sapma olarak 
görür düşünür. Çünkü bu anlayış oldukça belirgin bir şekilde orta sınıf konformizmi içerisinde düşünce üret-
meye özen gösteren bencil bir burjuva eğilimidir. Yaşam tarzı anarşizmi başarıya ulaştıkça ekolojizm burjuva 
toplumunun bir alt kültürüne dönüşür (Bookchin, 1998: 9, 11-3, 21-5, 40-3). 

Tüm bu eleştirilerin arkasındaki genel motivasyon unsuru ise insanın istek ve ihtiyaçlarını yadsımayan bir do-
ğa-toplum bütünleşmesi kodunda kendi somut içeriğine kavuşur. Bookchin felsefesinin en çok tartışma yaratan 
önermeleri tam da bu noktada söz konusu olur. O oldukça güçlü bir iyimserlikle doğayla uyumlu bir kalkınma 
olabileceğini ve teknolojinin özgürleştirici bir işleve sahip olduğunu belirtir. Özellikle teknolojiyle ilgili sözle-
ri düşünürü 19. yy. anarşizmin bilim ve aydınlanmaya bağlı klasik yorumuna yaklaştırır.   

Düşünür toplumsal ekolojiyi piyasayı ve hiyerarşiyi ortadan kaldıran bir yeni toplumsal örgütleme biçimi 
olarak söylemleştirir. Toplumsal ekoloji içerisinde toplum ve doğa birbirini tamamlayan karşılıklı devinim, de-
ğişim ve süreklilik içerisinde iki unsurdur (Bookchin, 2017a: 103, 130, 134, 139). Bookchin’e göre toplumsal 
anarşizmin ideal ve ilkeleri reform yoluyla hayata geçirilemez. Bu nedenle tek makul yol devrimdir. Ondaki 
devrim anlatısı hem geçmişteki devrimleri yorumlaması bakımından hem de bugünün koşullarda devrimin 
örgütlenme koşulları bağlamında bir demokrasi projesine karşılık gelir. Bookchin’in devrimci perspektifinin 
en önemli özelliği komün merkezli olmasıdır. Ekolojist-anarşist idealleri mekansallaştıran komün, hiyerarşi ve 
yönetici sınıf karşıtı bir örgüt ideolojisinin taşıyıcı kurumudur. Komünler politik hayatın başat öznesi haline 
geldikçe ekolojik-demokratik yönetim aygıtı kurumsallaşır. Düşünür temsili demokrasiye karşıdır. Doğrudan 
katılıma dayalı komünlerin enternasyonal bir mantıkla bir araya gelmesini arzular. Tabii kendisinin de komün 
tasarısı bakımından idealize ettiği polis deneyimi de açıkça gösterir ki küçük topluluklarda ciddi bir etnik kör-
lük ve dışlayıcı siyaset perspektifi vardır. Komünü sadece özgürlükçü yanı üzerinden ele alarak olgusal zemini 
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çarpıtan Bookchin bize komünlerin neden milliyetçiliğe ve muhafazakarlığa kaymayacağı noktasında tutarlı 
bir açıklama yapamaz. Benzer teorik boşluklar bugünkü siyasal düzenin nasıl eko-anarşist bir komünler fede-
rasyonuna dönüşeceği, insanlar bahsi geçen dönüşümü kabul etmezse ne olacağı noktalarında da söz konusu 
olur. Düşünür demokrasi için oydaşmayı zorunlu bir unsur olarak görmez. Böylelikle çoğunluğun, belki de bir 
azınlığın eşit özgürlükler rejimini tehdit etmesi için uygun zemini onamış olur. 

Bookchin’in mistik ve nihilist uygarlık eleştirisinin ekolojik düşünce içerisindeki güçlü konumunu aşındırmak 
adına hümanizmayı önemseyen bir tavrı ısrarla vurgulaması olumludur. Ancak Bookchin’in hümanizme bağlı-
lığı belli meseleleri oldukça üstün körü bir şekilde ele almasına yol açmış ve bu durum da ekolojist duyarlılığın 
insan-doğa ilişkilerine yönelik bilinç düzeyinin bir hayli altında yorumları beraberinde getirmiştir. Mesela dü-
şünür hayvanları hak öznesi olarak görmez. Ayrıca teknolojiye yönelik iyimser beklentiyi teknolojinin olum-
suz sonuçlarına yönelik literatürle dengeleme ihtiyacı bakımından isteksiz davranır. 

Son olarak çoğulculuğa değinilebilir. Bookchin’in çoğulculuk konusundaki tavrı şaşırtıcı bir şekilde eleştirdiği 
Marx’a benzer. O da tıpkı Marx gibi teorik bir dogmatiktir. Anarşist-ekolojist düşünce içerisindeki diğer tüm 
akımlar Bookchin tarafından çoğu kez oldukça küçültücü ve kaba bir üslupla eleştirilir. Düşünürün alternatif 
okumalar hakkındaki tutumu o kadar serttir ki, bu bahsi geçen açık ve keskin olumsuz dil tüm yumuşak yo-
rumları ve sentez çabalarını boşa çıkarır. Bu noktada şöylesi bir soru makul hale gelir: Ötekine saygı duyma-
yan ve çoğulculuğu yadsıyarak kendi tezlerini mutlak doğru katına yerleştiren Bookchin felsefesi çoğulcu bir 
anarşist-ekolojist toplumun teorik arka planı olmaya uygun mudur gerçekten?  

SONUÇ

Bookchin’in ekolojist ve anarşist literatürleri birbirine yaklaştıran okuması bu iki ideoloji açısından da teorik 
bir yenilenmeye yol açmıştır. Ayrıca düşünür özellikle Kropotkin ve Bakunin felsefelerini hatırlatan bir dizi 
önerme ortaya koymuştur. Bu durum Bookchin’le klasik anarşizm arasındaki devamlılık hissini güçlendirir. 
Demokrasinin yerelliğe ve doğrudanlığa doğru radikalleştirilmesini talep eder düşünür. Ancak bu teorik hedefi 
tamamlama noktasında çok ciddi bir politik pratik ortaya koyduğu söylenemez. Ekolojizmi mistik, nihilist ve 
irrasyonel akımların etkisinden kurtarmak için gösterdiği çaba oldukça önemlidir. Bookchin felsefesinin en 
özgün yanlarından biri doğayı ve toplumu aynı şeyin iki farklı yüzü olarak gören organik bakış açısıdır. Ancak 
bahsi geçen bu bakışın teknoloji ve hümanizma konusunda iyimserliği ekolojizm içerisinde Bookchin’i yalnız 
bırakmaktadır.  
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SON HİTİTLİ: BELGESEL FİLM ve ÇEKİM SENARYOSU

Nilgün BENLİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Aydın / Türkiye

 

Bir avuç toprak ve biraz su...

Öz: Birbirinden bağımsız iken ayrı ayrı varlıklarını sürdüren doğanın bu sakinlerini, usta bir el bir araya getir-
diğinde ortaya çıkan sonucun belgeseli değil yalnızca… Sanatçı bir ruhun kendi içinden binlerce yıl öncesine 
bakışının ve bu perspektif içinde binlerce yıl öncesinden gelen bir sızıntının bugüne akışının öyküsü… 2003 
tarihli Son Hititli belgeseli, belgesel ve deneysel filmlerin bazı karakteristik özelliklerini taşımakla beraber 
yönetmenin gerçekliği bozmadan konuya ilişkin yorumsal bakış açısını da taşır. Nasıl ki bir objeye; açı, ölçek 
ve ışık kombinasyonlarıyla birden fazla farklı bakış açısıyla farklı anlamlar yüklenebilirse, benzer şekilde bir 
belgeselci de baktığı gerçekliği kendi birikimi, dünya görüşü ve algısıyla yorumlar ve gerçekliğini bozmadan 
farklı anlamlar yükleyebilir. Giriş sekansında kurmaca bir rüya sahnesi olan Son Hititli belgeselinde perde-içi 
veya perde-dışı anlatıcı kullanılmaz. Belgesel öznesinin bakış açısıyla yani hayatı algılama ve yorumlama 
perspektifinden olaylar anlatılır. Kendi öyküsünün anlatıcısı yine kendisidir. Tıpkı gerçek yaşamda olduğu 
gibi eşi ve çocukları da onun çalışmalarının kolaylaştırıcı unsurları olarak belgeselde yer alır. Çocukluğuna 
ilişkin anısının anlatıldığı sahnede canlandırma yapılmıştır. Dramatik etkiyi arttırmak amacıyla yer yer slow 
motion olarak adlandırılan yavaşlatılmış görüntü tekniği kullanılmıştır. Binlerce yıl öncesinden ödünç alınmış 
gibi duran eserler ise belgesel öznesinin değerleri, duyguları ve inançlarının somutlaşmış halidir adeta. Anlatı, 
anlam yüklenmiş görüntüler ve müzik ile dokunurken belgesel öznesinin anlatısına eşlik eden konuya ilişkin 
atmosfer sesleri ile de bütünlük kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Belgesel, Son Hititli, Çömlek, Kil, Çamur, Seramik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

“Belgesel film ifadesi haber filmlerinden öğretici filmlere, seyahat filmlerinden televizyondaki haber belge-
sellerine kadar birçok türü kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Oysa “belgesel” dediğimiz film türü, hayali 
olmayan film içinde sadece bir yaklaşımdır” (Balkaya, 1993: 13). Daha genel bir ifadeyle hayatın içinde ko-
nusunun tam olarak karşılığı bulunan kurmaca olmayan anlatılara belgesel film denilmektedir. Gerçeği ortaya 
çıkarma, gerçeği açıklama ve gerçeği kayıt altına alarak istenen yer ve zamanda yeniden tekrarlama ihtimali 
insanların her zaman ilgisini çekmiştir.
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“Belgesel film alanında filmin amacına, yapımcının ya da yönetmenin bireysel bakış açısına göre farklı yak-
laşımlar bulunmaktadır. Belgesel Film; selüloidin üzerine kayıt yapılırken gerçekliğin herhangi bir görünü-
münün yorumlanması, olaylara dayanan çekimler ya da oluşumlar ile bir duyum ya da neden yaratma, insanın 
bilgi ve kavramasını genişletme, ekonomi, kültür ve insan ilişkilerine yönelik çözümler sunma ve uyarlama 
amaçlı yapımlar ortaya koymak anlamına gelmektedir”  (Rotha, 2000: 22). Belgesel filmler izleyiciye hoşça 
vakit geçirtmenin dışında başkaca işlevler de üstlenirler.

Susam, belgesel filmin işlevlerini; 

- yaşam bilgisinin estetik bağlam içinde yeniden üretilmesi, 

- toplumda merak uyandırma, soru işareti oluşturma, 

- sıradan şeylerin önemine dikkat çekmek, 

- topluma tutulan aynada hatalarla yüzleşme fırsatı sunmak, 

- toplumsal bellek oluşturmak ve boşlukları doldurmak, 

- tarihsel ve kültürel süreklilik yolları oluşturmak, 

- «Öteki»ne köprü kurarak anlamak için yol açmak, 

- başkasına kendini anlatma fırsatı sunmak, 

- kendi tarihini oluşturmak (2015: 131) olarak sıralar. Bunun yanında gözden kaçmış önemli durumları 
soruşturmak ve açığa çıkartmak da işlevleri arasına eklenebilir.

Concordia Üniversitesi profesörlerinden Thomas Frederick Waugh daha da ileri giderek “Belgesel sinemacılar 
neden dünyayı değiştirmeye çalışmakta ısrar ediyorlar ya da neden dünyayı değiştirmeye çalışan insanlar bel-
gesel film yapmaya devam ediyor?” sorusunu sorarak belgesel filmcilere daha da üst bir misyon yüklemiştir.

 “Belgesel için ilk önce yapılması gereken bakmasını bilmek ya da dikkatle bakmak, yani dinlemek, görmek 
ve hissetmektir. Belgesel bir kaptır, içerik olmayıp her türlü gerçeğin kabıdır. Gerçeklik görüntüye, amacımız 
sonunda gelir”  (Öngören; 1991: 18). 

Belgesel filmleri; toplumu bilgilendiren veya bir gerçeği açığa çıkaran haber filmlerinden ayıran şey nedir? 
İngiliz Belge Okulu’nun kurucusu John Grierson “belgesel” kavramını «Gerçeğin yaratıcı bir biçimde işlen-
mesi» veya «Gerçeğin yaratıcı bir biçimde yorumlanması» olarak tanımlar. O halde belgesel filmleri haber 
filmlerinden ayıran en önemli ölçütün de, gerçekliğini bozmadan, gerçeğin yaratıcı bir biçimde işlenmesi ve 
yorumlanması olduğu söylenebilir.

Belgesel sinemada filmin öyküsünü tamamıyla önceden belirleyen bir metinin oluşturulmasının zorunlu olma-
dığını öne süren görüşler de vardır. Bu görüşe göre çekimlerin plan ve programını sıkı sıkıya belirleyen drama 
filmlerin senaryosuna göre belgesel film senaryosu, daha kısa, daha esnek ve açık uçlu bir yapıda olabilir 
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(Roscoe ve Hight, 2001:15-18). İletişim Fakültelerinde belgesel sinema derslerinde proje geliştiren öğrencile-
rin en sıkıntı çektiği konulardan biri de belgesel film senaryosunun yazılması sırasında yaşadıkları karmaşadır. 
Çoğunlukla öğrenciler seçtikleri konuya teslim olarak karşılarına çıkan gerçekliği filme almakla yetinirler. 
Oysa ki belgesel film senaryosu da, öykülü film senaryosunun uygulama aşamasına benzemektedir. Yapılacak 
güçlü ön hazırlıklar sonucunda çekim aşamasında karşılaşılabilecek sorunlar azalacaktır. Eisenstein’in Odesa 
Basamaklarını görene kadar, o ünlü sekansını çekmeyi düşünmediği söylenir. Belgeselci de, senaryoya bağlı 
olmasının yanı sıra düşünce özgürlüğü içinde olmalı ve çalışmalarını esnek bir tutumla sürdürmelidir. İyi bir 
belgeselci çekim aşamasına geçmeden önce yeterince saha çalışması ve masa başı çalışması yapmalıdır. Çe-
kim esnasında karşılaşabileceklerini önceden kestirebilecek ve beklenmedik durumları avantaja çevirebilecek 
kadar konusuna hakim olmalıdır.

Bir belgesel filmci, kimi zaman kendi yaşadığı çağın, kendi yaşadığı toplumun en önemli sorunlarını konu 
olarak ele alırken, kimi zaman da önemli bulduğu bireysel olayları belli bir durumu sergilemek amacıyla konu 
olarak seçebilir. Bu sorunla ilgili bütün bilgileri ve belgeleri toplar, yerinde incelemeler yapar. Bu sorunu iyice 
anladığına, konunun gerçeğine iyice vardığına inandığında bir taslak hazırlar. Sonra filmini yine konunun geç-
tiği yerlerde, doğal çevrede gerçekleştirir. Belgesel filmci gerçeği bozmamaya çalışmakla birlikte, sinemanın 
sağladığı bütün olanaklardan da yararlanabilir. Çerçeveleme, görüntü düzeni, alıcı açıları, görüntü güzelliği, 
kurgu ustalığı, etkileyici açıklama, sürükleyici, akıcı bir anlatım, görüntülerle uygun düşen etkili bir müzik, 
belgesel filmcinin başlıca yardımcılarıdır. Belgesel filmci gerek görüntülerin, gerek açıklamanın herkes tara-
fından kolaylıkla kavranmasını, hiçbir karanlık nokta kalmamasını sağlamaya çalışır (Özön; 1990: 128). 

Belgesel sinemada kamera; Flaherty ile doğal ve pastoral alana, Vertov ile güncel ve aktüel olana, Grierson ile 
toplumsal olana yönelmiştir. Yönetmenin eğilimi ve bakış açısı belgesel konusunun nasıl yorumlanacağını da 
ortaya çıkarır. Belgesele konu olan hikâye belirgin bir düşünce, hipotez veya sorular dizisine sahip olmalıdır 
ki, bu da, filmin neye odaklanması gerektiğini getirir, film sürecini belirler ve filmin bitiminde düşünsel doy-
gunluğun ortaya çıkmasını yaratır (Bernard, 2007: 3).

“Son Hititli” gibi yorumlayıcı belgesel film çeşidi ile kurmaca/hayali film arasında bazı benzerlikler olabilir. 
Sinemada kurmaca/hayali film alanında çalışan sinemacılardan gerçeklik okullarına bağlı olanların hepsi şu 
ya da bu ölçüde belgesel filmci anlayışı taşırlar. Sinema sanatının bir parçası olan belgesel sinemada da yö-
netmenin amacı ve yorumuyla sınırlı olsa da gerçeğe müdahale söz konusudur. Sinema bir sanatsa, yönetmen 
gerçekliği yorumlayarak gerçekliği zedelemez ancak olsa olsa onu zenginleştirebilir. Son Hititli belgeselinin 
giriş sekansında kurmaca bir rüya sahnesi yer alır. Yine belgeselde ürünlerin pişirildiği fırın sekansında, yanan 
fırının içindeki seramikler görüntülemek mümkün olmadığından sahne kurmaca olarak çekilmiştir. Yine Son 
Hititli Necip Savcı’nın çocukluğuna ilişkin anıların anlatıldığı sahne de kurmaca olarak çekilmiştir. Bu kurma-
ca sahneler belgeselin gerçekliğini zedelemeden yönetmenin yorumunu da içeren sahnelerdir ve bu sahnelerin 
önceden tasarlanarak ve çekim senaryosu yazılarak çekilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.
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AMAÇ

Belgesel filmlerin çekim senaryosu nasıl yazılmalıdır? Son Hititli belgeselinin giriş sekansı olan rüya sahnesi 
ile belgeselin giriş bölümünün görülebileceği çekim senaryosu bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

YÖNTEM

İlk aşamada belgesel film çalışması yapmak üzere konu saptaması yapılmıştır. Konu belirlendikten sonra, 
doğal mekanlar görülmüş, fotoğrafları çekilmiş, yapılan işle ilgili ve işi gerçekleştiren sanatçı hakkında araş-
tırma ve arşiv çalışması yapılmıştır.  Konuyla ilgili olan kaynaklar taranmış ve konunun oluşması için algısal 
ortam hazırlanmış, gerekli bilgiler toplanmış ve düzenlemesi yapılmıştır. Çevre koşulları ve hava muhalefeti 
de dahil olmak üzere beklenmedik durumlarla baş edebilmek için masa başı çalışmaları ve çekim öncesi ön 
hazırlıklar titizlikle yapılmıştır. Sinopsis, treatment ve çekim senaryosu yazılmıştır. Çekim senaryosuna uygun 
olarak çekimler yapılmış ancak önceden tahmin edilemeyen durumlara uygun olarak da revizyonlar sonradan 
gerçekleştirilmiştir.

Son aşamada da, belgesel filmin çekimi ve kurgusu gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Filmin Künyesi: 

SON HİTİTLİ- Belgesel Film 

Süre: 00.19.08

Yılı: 2003

Senaryo –Yapım -Yönetim: Nilgün BENLİ

Son Hititli filminin çekim senaryosu altı sütunu olan bir tablo kullanılarak yazılmıştır. İlk sütunda kadr no 
bilgisi yer. Sonraki sütunlarda, kullanılan çekim mekanı, çekim ölçeği, kadrın içeriği ve diyaloglar sütunu, ses 
ve müzik sütunu ve teknik hususların yer aldığı sütun kullanılmıştır. 200 plandan oluşan çekim senaryosunun 
ilk otuz planı Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. SON HİTİTLİ – ÇEKİM SENARYOSU

K.No Mekân Çekim 
Ölçeği

Kadrın İçeriği ve Diyalog Ses ve Müzik Teknik Hususlar

1 AÇILMA
“SON HİTİTLİ” yazısı 
KARARMA

Ses yok

2 Doğa YÇ AÇILMA
Rüya Sahnesi
Dalların arasından yıldız 
oluşturarak süzülen gün ışığı 
haresi 

Ses yok

3 Doğa GÇ İki tarafında da taşlardan 
örülmüş duvarlar bulunan dar 
merdivenlerden aşağıya doğru 
hareket.
Sonbaharın temsilcisi sararmış 
yapraklarla kaplı yolda ilerlerken 
etraf puslu görünüyor.

Müzik Öznel kamera, 
puslu görünüş, rüya 
etkisi 
(Yavaşlatılmış 
Hareket)

4 YÇ Hitit medeniyetinden kalma çift 
başlı
Kartal kabartması

Müzik
Kalp atış 
ritmi

3 frame anlık 
görüntü kalp atışı 
ritmine uygun tam 
ekran büyür ve 
küçülür.

5 Doğa OÇ
Çevrinme

Sonbaharda  sararıp dökülen 
yapraklarla dolu toprak yol. 

Müzik öznel kamera Puslu 
görünüş rüya etkisi 
(Yavaşlatılmış 
Hareket)
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6 YÇ Hitit medeniyetinden kalma
İvriz kaya kabartması. Bereket 
Tanrısı 

Müzik 3 frame anlık 
görüntü kalp atışı 
ritmine uygun 
ekrandan çıkacak 
gibi büyük ve sonra 
tekrar küçülerek 
tam ekran  görünür.

7 Doğa YÇ Sararmış yaprakların arasından 
görünen taş merdiven 
basamaklarından yukarıya doğru 
çıkarken etraf puslu görünüyor

Müzik öznel kamera Puslu 
görünüş rüya etkisi 
(Yavaşlatılmış 
Hareket)

8 YÇ Hitit medeniyetinden kalma
Aslan başlı sunu kabı

Müzik 3 frame anlık 
görüntü kalp atışı 
ritmine uygun 
ekrandan çıkacak 
gibi büyük ve sonra 
tekrar küçülerek 
tam ekran  görünür.

9 Doğa YÇ Sararmış yapraklı düz yolda 
ilerlerken etraf bulanık ve puslu 
görünmeye devam ediyor.

Müzik Öznel kamera Puslu 
görünüş rüya etkisi 
 (Yavaşlatılmış 
Hareket)

10 YÇ Hitit medeniyetinden kalma
Geyik avı duvar kabartması

Müzik 3 frame anlık 
görüntü kalp atışı 
ritmine uygun 
ekrandan çıkacak 
gibi büyük ve sonra 
tekrar küçülerek 
tam ekran  görünür.

11 GÇ Sararmış yapraklarla dolu yolda 
yol çevrinme merdivenler

Müzik Öznel kamera Puslu 
görünüş rüya etkisi 
 (Yavaşlatılmış 
Hareket
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12 YÇ Hitit medeniyetinden kalma
Duvar kabartması

Müzik 3 frame anlık 
görüntü kalp atışı 
ritmine uygun 
ekrandan çıkacak 
gibi büyük ve sonra 
tekrar küçülerek 
tam ekran  görünür.

13 Doğa GÇ Dallar arasından parlayan güneş 
bulanık görünüyor. Puslu görüntü 
yavaşça açılarak ağaçların dalları 
berrak şekilde görünüyor.

Müzik Alt açı

14 Doğa YÇ Sararmış yaprakların arasında bir 
yaprak rüzgarda titriyor.

Doğal ses Alt açı

15 Doğa YÇ Sararmış otlar ve yapraklar 
rüzgârda yavaşça salınıyor.

Doğal ses 
Kuş sesleri

Alt açı

16 Doğa OÇ
Çevrinme

Topraktan dışarıya taşmış 
ağaç köklerinden ağaca 
çevrinme, ağacın kökleri ağacın 
ayaklarıymış gibi görünüyor.

Doğal ses Üst açı

17 Ev içi YÇ Bir çift çarık ve şapka kilimin 
üzerinde yerde duruyor.

Doğal ses Üst açı

18 Doğa GÇ Güneş ışığından ağaç dallarına 
çevrinme

Doğal ses Alt açı

19 Ev içi YÇ Çarıkları giymiş bir çift ayak. Bir 
el yerde duran şapkayı alıyor.

Doğal ses Üst açı 
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20 Dış-
Bahçe

GÇ Tek katlı kireç boyalı evin içinden 
gelen ses
-Sebahat çayı koy kızım
 Evin demir kapısı açılıyor. Şapka 
elinde kapıdan dışarı çıkan adam 
şapkasını giyiyor ve köpeğine 
sesleniyor ve eğilip köpeğini 
seviyor.
-Kurt gel oğlum
Köpeği ile birlikte yürüyerek 
kadrajdan çıkıyor.

Doğal ses
Konuşma

Sabit kamera
Orta ölçek

21 İç-Form 
Atölyesi

GÇ Form atölyesinin içindeki alçı 
kalıplar belli bir sırada bekliyor.

Doğal ses Üst açı
Genel Çekim

22 İç-Form 
Atölyesi

Orta Çekim Alçı kalıplardan birini tabure 
gibi kullanarak üzerine oturmuş 
18 yaşlarındaki kız çocuğu iki 
eli arasında tuttuğu çamura 
elleriyle vurarak kıvam veriyor. 
Hemen arkada fırın yakmak için 
kullanılan çalı çırpı ve odun dizini 
görünüyor.

Doğal ses Hafif Üst açı

23 İç-Form 
Atölyesi

GÇ Yerde sıralanmış alçı kalıpların 
bir ucundan diğer ucuna kamera 
çevrinirken yerde ve rafta duran 
toprak kaplar görünüyor çevrinme 
sona erdiğinde rafta duran boğa 
heykelcikleri görünüyor.

Doğal ses Üst açı

24 İç-Form 
Atölyesi

Orta Çekim Dev boyuttaki küp arkasından 
elinde toprak kuş heykelcikleri 
olan bir kadın geçiyor.

Doğal ses Sabit kamera
Göz hizası

25 İç-Form 
Atölyesi

Orta Çekim
GÇ 

Büyük küpten çevrinme 
torna başında sanatçı çamura şekil 
veriyor.

Doğal ses
Görüntü altı 
Röportaj

Orta çekimde 
başlayan çevrinme 
bittiğinde kamera 
genel çekimdedir.
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26 İç-Form 
Atölyesi

YÇ Çamurun tornaya atılması Doğal ses
Röportaj

Üst Açı 

27 İç-Form 
Atölyesi

YÇ Çarıklı bir ayak torna pedalına 
basıyor

Doğal ses
Röportaj

Nesnel Açı

28 İç-Form 
Atölyesi

YÇ Tornada çamura elle biçim verme Doğal ses
Röportaj

Nesnel Açı

29 İç-Form 
Atölyesi

YÇ Tornada dönen düz tabak Doğal ses Nesnel Açı

30 Dış-
Toprak 
ocağı

GÇ
5 yaşlarında erkek çocuğu kırsal 
bir alanda taş topluyor.

Röportaj (Yavaşlatılmış 
Hareket)
3 kez kırsal arazi 
görüntüsüne 
bindirilip alınır

SONUÇ

Belgesel filmler; sorunları ortaya koyma, tartışma zemini oluşturma, gizli kalmış bir gerçeği görünür kılma, 
olaylar karşısında kamuoyu oluşturma ve toplumda bir değişim başlatma aracı olarak çok önemli misyon üst-
lenmelerinin yanı sıra, toplumsal bir bellek oluşturmak üzere güncel olanı arşivleyerek gelecek nesillere miras 
bırakırlar. Belgesel filmlerin anlatılarını, gerçeğin kendisi oluşturur. Ancak bu gerçeğin görselleştirilmesi belli 
bir plan ve tasarım çerçevesinde olmalıdır. Belgesel filmleri, haber filmlerden ayıran en önemli gösterge, yö-
netmenin yaratıcı bakış açısı ve öznel yorumuyla belgeselin gerçekliğini zedelemeden belgesele şekil vermesi-
dir. Bunun için önceden iyi bir saha ve masa başı çalışması yapmak gereklidir. Belgesel film çekilirken çekim 
senaryosunun oluşturulmuş olması yönetmenin işini kolaylaştıran ve amacına ulaşmasını sağlayan önemli bir 
unsurdur.  
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ÇOCUK VE ŞİDDETLE İLGİLİ EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ21 

Fikriye SEZER 

Kırıkkale Üniversitesi, Keskin MYO Çocuk Gelişimi Programı, Kırıkkale / TÜRKİYE

Öz: Dünyada ve ülkemizde şiddet olayları giderek artmakta ve alınan önlemler yetersiz kalmaktadır. Kişilerin 
ruh ve beden sağlığını ciddi şekilde etkileyen şiddet olayları maalesef toplumun en küçük yapı birimini oluş-
turan aile içerisinde de yaşanmaktadır. Aile içinde yaşanılan şiddette hedefin çoğunlukla kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar ve özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler olduğunu görmekteyiz. Bu durumu kanıtlayan birçok araş-
tırmaya rast gelmek de mümkündür. Ailelere ‘çocuğunuz sizin için ne ifade eder ?’ diye sorduğumuzda çoğun-
luğu hayatlarındaki en değerli varlık olduğu, geleceklerinin mirasçısı olduğu gibi cevaplar verirler. Bu kadar 
değerli olan çocuklarımız aile içinde veya farklı ortamlarda şiddete maruz kalmakta veya tanıklık etmektedir. 
Böyle büyüyen çocuklar gelecekteki aile ve sosyal yaşantısında şiddet uygulamaya aday kişilerdir. Konunun 
bu denli önemli olması sebebiyle Kırıkkale MKE’de çalışan personelin çocuk ve şiddete ilişkin görüşleri 
çeşitli boyutlarıyla irdelenmeye ve konu ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı 
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Demografik bulgulara bakıldığında araştırma 4 kadın ve 8 erkek olmak üzere toplam 12 kişiden 
oluşmaktadır. 3 kişi lise, 8 kişi lisans, 1 kişi yüksek lisans mezunudur. Ortalama yaş, 39 ortalama çocuk sayısı 
ise 2’dir Bulgularda verilen cevaplara bakıldığında ise şiddeti çoğu fiziksel, duygusal, sözel olarak gerçek-
leştirilen eylemler olarak tanımlamışlardır. Anne ve babaların tamamının fiziksel şiddete maruz kaldıkları ve 
çocuklarına da uyguladıkları, çocuklarıyla iletişim kurma yollarının pozitif ve ılımlı olduğunu, şiddetin çocuk-
ların üzerindeki etkileri konusunda bilgi sahibi olduklarını, devletin gerekli önlemlerin almadığı konusunda 
çoğunluğun hemfikir oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Çocuk, Aile

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Şiddet, kişinin kendine, başkasına veya bir gruba, topluluğa karşı fiziksel güç veya gücünü kasıtlı olarak kul-
lanması sonucu yaralanma, ölüm, psikolojik yıkım ve yoksunluk gibi durumların ortaya çıkmasıdır1.  Şiddet 
sosyal, kültürel ve ekonomik bir bağlam içerisinde ele alınması yanında, bireysel, ailesel, yöresel ve kurumsal 
etkenlerin her birinin bu olayı anlamaya çalışırken önemli olduğunu ve göz önünde bulundurulması gereken bir 
kavramdır (Hökelekli 2007: 62). İnsanlık tarihiyle belki de tarih öncesinde, yaratılışı, hikâyeleri veya inanışları 
ile birlikte ortaya çıkmış olan bu olgunun, geçmiş zamanlarda olduğu gibi günümüzde de kişi ya da toplum 
için öneminin hep gündemde olduğu görülmektedir. Bu durumun gelecekte de devam edeceğini ileri sürmek 

21  Not: Bu bildiri yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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şaşırtan bir öngörü olmayacaktır. Birçok bireysel ve toplumsal etmenle birlikte, karmaşık bir yapı olmasının 
bu duruma katkısı olmaktadır. Her zaman bu olguyu tanımlamak ve ortaya çıkarmak kolay değildir. Bu olgu 
genel olarak, birine veya bir şeye kendince bir nedenden dolayı ve kendince belirlediği bir amaca yönelik zarar 
verme, neden olma veya yararı engelleme şeklindeki davranışlar olarak özetlenebilir. Neden ve amaca yönelik 
olmadan, kasıtlılığın altı çizilmektedir( Güleç, Topaloğlu, Ünsal ve Altıntaş 2012: 113). Şiddette güç kullanı-
mı yanı sıra saldırganlığı yansıtan tüm söz, yaklaşım, tutum ve hareketler, bedensel ya da ruhsal etkilenmeler 
önemlidir(Özgür, Yörükoğlu ve Arabacı 2011: 54). İçselleştirilen öfke, korku ve çökkünlük duyguları, kişinin 
tutum ve davranışlarını yaşam boyu etkileyebilmektedir. Şiddet ve ihmal sonucu oluşan intrapsişik yapı, çoğu 
kez yine çeşitli biçimleriyle şiddeti doğuran bir saldırganlık kaynağı yaratmaktadır.( Vahip  2002: 314). 

Çocuk kavramı bir toplumsal rol kalıbı olarak, toplumdan topluma ve tarih boyunca farklı tanımlanmıştır 
(Ayan, 2010: 101). Çocuk sürekli gelişim içinde olan bir varlık olarak tanımlanırken aynı zamanda kültürün 
devamlılığı açısından da değerli bir varlık olarak ifade edilmektedir (Altınköprü,2003:12). Toplumun sosyal 
yapısını oluşturacak olan çocukların, beden ve ruh sağlıklılarının korunması herkes tarafından kabul edildiği 
halde, toplumda hala korunmasız, güçsüz ve hakkını savunamayan çok sayıda çocuk şiddete maruz kalmakta-
dır (Tezel 2002: 93). Çocuğa yönelik şiddet olguları şiddet olguları içinde en büyük zararı yaratan ve en çok 
gizli kalan ve ortaya çıkmayan olgulardır (Polat 2016:19). Bu nedenle çocuğa yönelik şiddet; son yıllarda 
bütün disiplinler tarafından araştırılan ve ilgili tüm kurumlar tarafından önleyici ve koruyucu programların 
geliştirildiği bir alan haline gelmiştir. Giderek yaygınlaşan bu olguya yönelik olarak; şiddeti yaratan, onu bes-
leyen nedenlere, neler yapılabileceğine ilişkin araştırmalar yapılmakta ve projeler üretilmektedir. Dünyanın 
her yerinde olduğu gibi ülkemizde de hızla artan şiddet olayları toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Şiddete 
maruz kalan çocuklarda; uyum azlığı, anti-sosyal davranışlar, okul devamlılığında azalma, dikkat eksikliği, 
okul başarısında düşüklük, riskli davranışlar, eşyalara bilerek zarar verme, özgüven eksikliği, okul korkusu, 
alkol ve madde bağımlılığı, huzursuzluk, depresyon, hatalı cinsel seçimler ve kendine zarar verme gibi olum-
suz eylemler gözlenmektedir. Şiddet genellikle küçük yaşta ve aile içinde öğrenilmektedir. Çocukluğunda bir 
şekilde şiddete maruz kalan ya da şiddete tanık olan çocuklar, şiddeti model alarak şiddet uygulama eğilimi 
gösterebilmektedir. Bu nedenle şiddet yalnız bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur (Bacı 2011). 
Gerek toplum ruh sağlığı gerekse çocuk gelişimi açısından, şiddet ortamında büyüyen çocukların bundan nasıl 
olumsuz etkilendikleri konusunda alınması gereken çok ivedi önlemler olmalıdır. Bu geciktirildiği takdirde, 
böyle bir ortamda büyümüş çocuğun kişilik yapısının, hayata bakış açısının ve psikopatolojiye alışmış bünye-
sinin hem kendini hem de toplumu çok daha zor durumlara düşürebileceği yadsınamaz bir gerçektir( Bayındır 
2010:2). Bireyin sorunlarını şiddete yönelerek çözmesini giderebilmek için toplumsal yaşam içinde önce bi-
reyin kendini tanımasını sağlamak ve empatisini geliştirmesi gerekir. Ayrıca kişi, çatışmayı çözme ve iletişim 
becerileri Temel değerlerin uzlaşmacı ve barışçı olmasına özen gösterilmelidir. Adaletin toplum için önemli 
olduğu unutulmamalıdır. Toplumun aileden devlete kadar demokratikleştirilerek ve hukukun üstünlüğüne göre 
düzenlenmesi sağlanarak bu sorunlar aşılabilir. Böylece de toplumsal sorunların çoğunun ortaya çıkmadan 
çözülebilmesi söz konusu olabilecektir( Özerkmen ve Gölbaşı 2010: 30)
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AMAÇ

Araştırmanın amacı analiz verilerine dayanarak çocuklara uygulanan şiddet ile ilgili ailelerin görüşlerinin be-
lirlenmesi ve bu durumun ailelerin eğitim durumu ile ilişkilendirerek sonuçlarının ortaya çıkarılması, şiddetle 
ilgili öneri ve veri sağlamak, amaçlanmaktadır.

YÖNTEM

Betimsel bir araştırmadır. Betimsel araştırmalar verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde 
tanımlar. Eğitim alanındaki araştırmada, en yaygın betimsel yöntem tarama çalışmasıdır, çünkü araştırmacılar 
bireylerin, grupların ya da fiziksel ortamların özelliklerini özetler.

KAPSAM

Araştırma Kırıkkale Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumlarından personel bakımından en yüksek eğitim dü-
zeyine sahip olan kurum, amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma 12 kişiden oluşmaktadır. Araştır-
ma modelinin betimsel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 
formunda kişisel bilgilere yönelik sorularla, kişilerin çocuk ve şiddet üzerine görüşlerini belirlemeye yönelik 
toplam 15 soru sorulmuştur. Görüşme formunun amacı ve sorularının cevaplandırılmasına yönelik açıklamalar 
yapılmış ve görüşmenin güvenirliliğini etkileyecek yönlendirici açıklamalardan kaçınılmıştır. Toplam görüşme 
formu değerlendirilmeye alınmıştır. Kırıkkale Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışan personele uy-
gulanmak üzere araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formundaki bilgiler toplanmıştır. Verdikleri cevap-
lar okunarak bilgisayara girişi yapılmıştır. Bu aşamadan sonra elde edilen veriler derlenerek yorumlanmıştır.
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BULGULAR

Tablo 1. Ebeveynlere ilişkin demografik bilgiler

Kod Cinsiyet
Yaş

Yakınlık 
Derecesi

Mezuniyet 
Durumu

Çocuk Sayısı

1 Kadın 38 Anne Yüksek Lisans 2

2 Kadın 35 Anne Lisans 1

3 Kadın 42 Anne Lisans 2

4 Erkek 36 Baba Lisans 2

5 Kadın 35 Anne Lisans 2

6 Erkek 37 Baba Lisans 2

7 Erkek 39 Baba Lise 2

8 Erkek 48 Baba Lise 3

9 Erkek 33 Baba Lise 1

10 Erkek 48 Baba Lisans 3

11 Erkek 45 Baba Lise 2

12 Erkek 33 Baba Lisans 1

Bu bölümde, görüşme yapılan personelin çocuk ve şiddet ile ilgili bulgular sunulmuştur. Bu bulgular, tema 
altında toplanmıştır. Bu temalar şu şekilde sıralanabilir:  

1. Şiddetin tanımlanmasına ilişkin alt temalar

K2, K3, K4, K5, K6, K8, K10, K11 şiddeti“ fiziksel, duygusal, sözel olarak gerçekleştirilen eylemlerdir.” 
olarak tanımlamışlardır. K1; “Şiddet, karşı tarafın zayıf yanlarını kullanarak onu sindirmek”  K7; “ Kendini 
kontrol edemeyen aciz insanların başvurduğu, baskıyla kontrol sağlayacağını sanmaktır.”  K9; “Olmaması 
gereken bir durum” K12; “İnsanı rencide eden davranışlardır” olarak ifade etmişlerdir. Bulgulara bakıldığın-
da katılımcıların tamamı şiddetle ilgili bir tanım yapmışlardır. Şiddetin tanımını şiddetin etkilerine ve türlerine 
ait bilgiler ışığında oluşturdukları görülmektedir.  

2. Çocuğa yönelik şiddet türlerine ilişkin alt temalar

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12 “bağırmak, vurmak, küsmek, sarsmak, dayak, korkut-
mak, küfretmek, hakaret, aşağılamak” şeklinde tanımlamışlardır. K3; “Dayak atarak fiziksel şiddet, aşağıla-
ma, küfür gibi sözlü olaylarla sözel şiddet, aşırı kısıtlama, özgürlüklerini sınırlama gibi hareketlerle duygusal 
şiddete maruz kalır”. Bulgulara bakıldığında katılımcıların çoğu çocuğa yönelik şiddet türlerinin neler ol-
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duğuna cevaben fiziksel şiddet (sarsmak, dayak atmak)  cevabını vermişlerdir. Bunu takip eden cevaplar ise 
sözel (bağırmak, küfretmek, hakaret etmek) ve duygusal şiddet (aşağılamak, küsmek, hakaret etmek) olduğu 
belirlenmiştir.

3. Şiddeti uygulayan kişi ve türüne ilişkin alt temalar

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12 “baba, tokat atma, kulak çekme; anne, terlik fırlatma, 
süpürge ile vurma; anne baba,  fiziksel şiddet;, öğretmen, dayak; abi, dayak” cevaplarını vermişlerdir. K11, 
“Baba tarafından ara sıra tokat, kulak çekme, anneden terlik, ara sıra aşırıya kaçmaksızın eşşeoğlueşşek gibi 
argo sözler” Bulgulara göre şiddetin anne, baba, öğretmen, abi tarafından uygulandığı, en fazla uygulayanların 
ise anne, baba ve öğretmenler olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Şiddet türüne bakıldığında ise tamamının fiziksel 
şiddet uyguladığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

4. Çocuk ile iletişim kurma şekline ilişkin alt temalar

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K12; katılımcıların % 75’i, çocuklarla iletişim kurma biçimlerini sevgi dolu, 
sıcak, sevecen, olumlu, pozitif, iyi, sabırlı, ılımlı, ilgili şeklinde tanımlamışlardır. Katılımcıların % 25’lik kıs-
mının ise iletişim kurmadığı veya çatışmalı, ilgisiz, otoriter, tehditkar bir şekilde çocuklarla iletişim kurduğu 
görülmüştür. Anne, baba ve dedelerin iletişim kurma biçimlerinde de farklılık görülmüştür. Anne daha yapıcı, 
sakinleştirici ve öğretici iken; babanın sözel şiddet kullanarak iletişim kurduğu, dedenin ise çocukların her 
istediğini yaparak iletişim kurdukları görülmüştür. K4; “Baba bir noktadan sonra çocuğa sesini yükseltmekte, 
anne çocuğa yapıcı ve öğretici yaklaşıyor, nine yetiştirilme tarzı gereği çocuğa kızdığında korkutma, dede her 
durumda çocuğa iyi davranma hoş görme” K7; “Bol bol söz hakkı vererek konuşma, internet kullanımın sınır-
lama” K10; “Sürekli kendi doğrularını dayatmadan kaynaklanan, geçimsizlik halleri.” K11;“Aile içerisinde 
çocuklarla genellikle anne ilgilenir. Ben genelde alım satım gibi ihtiyaçlarla ilgilenirim.”

5. Aile içerisinde anlaşmazlık ve gerilim durumu davranışlarına ilişkin alt temalar

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K11 ;“Konuşmak, ortamı sakinleştirmek, aşırı kızmak, uyarmak, bağır-
mak, sözlü uyarmak, dövmek, doğru davranış şeklini anlatmak, kulağını çekmek” şeklinde bildirmişlerdir. 
K7; “Dışarı çıkıp, gezip dolaşmak. Sinir kontrolünü sağlamak, olumlu bir şekilde konuya vakıf olmayı sağla-
mak”  K10; “Önce sorunu iki taraftan dinlerim. Daha sonra haksız olana hak mahrumiyeti ve uyarma”  K12; 
Sağlıklı bir iletişim kurmaya, rasyonel kalmaya çalışırım. Bazen pozitif, agresif davranmamaya çalışsam da 
başarılı olamayabilirim. Sakin bir şekilde nasıl davranması gerektiğini söylerim. Yaşı ufak olduğu için sözümü 
dinlemesini beklemem.”şeklinde ifade etmişlerdir.

Bulgulara göre katılımcılardan 7’si aile içerisinde anlaşmazlık ve gerilim durumunda sağlıklı iletişim yollarını 
kullanırken (konuşmak, ortamı sakinleştirmek, öfke kontrolünü sağlamak vb), 5’inin sağlıksız iletişim yolları-
nı (aşırı kızmak, dövmek, bağırmak vb.) kullanarak sorunları çözdükleri görülmüştür. 

6. Şiddetin etkilerine ilişkin alt temalar
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K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12 “İçe kapanık, gergin, evlendiklerinde eşlerine ve çocuklarına 
da şiddet uygulama, özgüven eksikliği, korkak, psikolojik baskı, mutsuz, travma” yaşamasına sebep olduğu 
ifade edilmiştir.  K7; “ Kesinlikle ailenin önemini bilemez, saygıyı ve sevgiyi öğrenmeden hayatına şiddet 
ağırlıklı devam etmesini sağlar.” şeklinde ifade etmiştir. Bulgulara bakıldığında katılımcıların tamamı, şidde-
tin insanlar üzerindeki en fazla etkisinin duygusal olduğunu belirtmişlerdir.

7. Şiddeti önleme yollarına ilişkin alt temalar

K1, K3, K4, K9, K11, K10, K12 (7 kişi, katılımcıların % 59’u) şiddetin eğitim yoluyla önlenebileceğini; K2, 
K5, K7 (3 kişi, katılımcıların % 25’i) şiddetin bireysel psikolojik destek alınarak çözülebileceğini; K6 (1 kişi, 
katılımcıların % 8’i) maddi imkanlar artırıldığında şiddetin azalacağını; K8 (1 kişi, katılımcıların % 8’i) şid-
detin önlenemeyeceğini, ifade etmişlerdir. Bu bulgulardan yola çıkarak eğitimin şiddeti önleyebileceğini ifade 
edenler çoğunluğu oluşturmaktadır. 

K3; “ Öncelikle eğitimle önlenir. Ailelere bununla ilgili eğitim verilmelidir. İkinci olarak takiple. Şiddet uy-
gulayan ebeveynler psikolojik terapi görmeli ve bu süreç takip edilmelidir.” K4; “Anne ve babaya çocukların 
belli yaş gruplarında kişisel gelişimlerinden kaynaklı davranış kalıplarının olduğu öğretilmeli. Örneğin bu yaş 
grubu çocuklarda inatçılık ve hiperaktifliğin o yaş grubunun gereği olduğu bilinmeli. Döverek kızarak buna 
çözüm bulunamaz” K8; “Bence önlenmez.”

8. Şiddet haberleri ile ilgili duygu ve düşüncelere ilişkin alt temalar

K1, K2, K10“ insanı karamsar ve güvensiz bir ruh haline sokması, üzücü ve tedirgin etmesi, kaygı “ K3; “şid-
deti çocuklara ve hayvanlara uygulama” K5, K7, K9; “çok üzücü ve ibretlik”, K6, K8; “şiddet uygulayanlara 
kızgınlık ve şiddete uğrayana üzgünlük” şeklinde ifade etmişlerdir.

K4; “Toplumda şiddetin genelleştiği ve sıradanlaştığını düşünüyorum. Eğitim sisteminin sadece eğitim üzeri-
ne olduğu öğretim ve davranışların bireylere aşılanmadığını düşünüyorum. Ve şiddetin nesileden nesile miras 
gibi aktarıldığını görüyorum.”K11; “Aslında bu tür olayların TV, gazete, internette haber yapılması doğru 
değildir, çünkü insanlar bu tür olayları gördükçe sanki teşvik haline geliyor. Bu tür olaylar devlet tarafından 
magazinselleşmeden çözülmeli.” K12; “ Duyarsız ve yozlaşmış bir şekilde nakledildiğini düşünüyorum. Örne-
ğin; reşit olmayan bir kadına yönelik taciz haberinin mini etekli kadın fotoğrafıyla birlikte verilmesi.”

Bu bulgulara bakıldığında katılımcılar şiddet haberlerini, haber içerik ve görüntülerini üzücü, kızgınlık yaratı-
cı, kaygı verici, özendirici ve suç olan durumları normalleştirdiği yönünde ifade etmişlerdir.

9. Şiddet ile ilgili duygu ve düşünceler

K1, K2, K3, K4, K12 “yok ”cevabını verdiler. 

K5; “ Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir.”
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K6; “Şiddet, küfür, kötü muamelenin sanırım aile içi eğitim, kaliteli yaşam ve en önemlisi empati yapma ile 
önüne geçilir.”

K7; “Kesinlikle eğitim önemli. Ailenin saygı ve sevgiyle yönetilmesi gerekliliğini öğrenmek ve öğretmek. Tüm 
aile bireylerine psikolojik destek ile sakinliği ve olumlu düşünme ortamını sağlamak. TV, internet ortamını fay-
da alınacak şekilde kısa ve az kullanılmasını sağlamak, aile ortamına yakışı kalmayacak TV programlarının 
önlenmesi.”

K8; “Her zaman şiddete hayır.”

K9; “ Şiddetin olmadığı bir yaşam alanı.”

K10; “ Çocuklara enerjilerini boşaltacak, yaş gruplarına uygun spor ve etkinlikler. Bir arada yaşamayı sağ-
layıcı toplumsal etkinlikler.”

K11; “Ülkemizde maalesef eğitim ve ahlak seviyesi sıfır. Devlet hukuk içerisinde gerekli her türlü tedbirleri 
almalı, kanunlar çıkarmalı. Aile ve okulda özellikle ahlak dersi verilmeli, her okula bir psikolog verilebilir. 
Gerek dünya eğitim sistemi araştırılmalı, gerek toplumun her kesiminden bilgi ve fikir alınaraktan kalıcı bir 
eğitim sistemi geliştirilmeli, her sene eğitim ve sınav sistemiyle oynanmamalı.” 

Bu Bulgulara göre katılımcılar, şiddetin hayatın hiçbir noktasında olmaması gerektiğini, bu konuya gerekli 
hassasiyetin gösterilmesini ve alınabilecek önlemler konusunda rasyonel ve realist kararlar alınması gerektiği 
yönünde düşüncelerini belirtmişlerdir. 

SONUÇ

Araştırmaya 12 kişi katılmış olup bunlardan 4’ü kadın ve 8’i erkektir.  3 kişi lise, 8 kişi lisans, 1 kişi yüksek 
lisans mezunudur. Katılımcıların ortalama yaşı 39, sahip olduğu çocuk sayısı ortalaması ise 2’dir. Araştırmaya 
katılanların çoğu şiddeti“ fiziksel, duygusal, sözel olarak gerçekleştirilen eylemler” olarak tanımlamışlardır.  
Araştırmaya katılanlar verdikleri cevaplara göre şiddeti fiziksel, sözel ve duygusal olarak sınıflandırmışlardır.  
Araştırmaya katılan tüm bireyler hayatlarında anneden, babadan, her ikisinden, öğretmenden ve ağabeyden 
şiddet gördüklerini belirtmişlerdir. En çok anne, baba ve öğretmen şiddeti tespit edilmiştir. Çoğunluğunun 
çocuklarıyla iletişimlerinde “sıcak, sevecen, olumlu, pozitif, iyi, sabırlı, ılımlı, ilgili” oldukları, aile içerisinde 
anlaşmazlık ve gerilim durumu olduğunda bu sorunları pozitif anlayışa dayalı olacak şekilde çözümledikleri 
görülmüştür. Şiddetin çocuk üzerinde sosyal, duygusal açıdan ve kişilik kazanımı açısından zarar verici etkile-
re sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocuğa yönelik şiddetin önlenebilmesi için eğitimin şart olduğu katılım-
cılar tarafından vurgulanmıştır. Televizyon, gazete, internet gibi kitle iletişim araçlarında yayınlanan şiddet gö-
rüntülerinin üzüntü, karamsarlık, kızgınlık gibi duygu durumları oluşturmasına sebep olduğu;  aynı zamanda 
bu haberlerin ekranda çok sık gösterilmesinin ve sanki teşvik eder gibi aktarılmasının da katılımcıları rahatsız 
ettiği tespit edilmiştir. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili tüm ailelere yönelik eğitim programları oluşturulmalı ve 
kontrolü devlet tarafından sağlanmalıdır. Çocukları anlama ve tanımaya yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması 
gereklidir. Kitle iletişim araçlarında gösterilecek program ve yayınlar şiddet unsuru taşımamalıdır.
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ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP BABALARIN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE YASAL 
HAKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Neriman ARAL1, Figen GÜRSOY2, Fikriye SEZER3, Burçin AYSU4

1-2 Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Ankara / Türkiye
3 Kırıkkale Üniversitesi, Keskin MYO Çocuk Gelişimi Programı, Kırıkkale / Türkiye

4 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Böl, Kırşehir / Türkiye

Öz: Araştırmada zihinsel engelli çocuğa sahip babaların yaşadıkları zorluklar ve yasal hakları hakkındaki gö-
rüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma 
grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2009). Araştırmaya Ankara ilinin Polatlı İlçesinde en az 6 yıldır evli olup, ilkokul ve üzeri öğrenim 
durumuna sahip, en az iki çocuğu olup bu çocuklarından biri zihinsel engelli olan ve zihinsel engelli çocuğu 
özel eğitim kurumuna devam eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılan babalar dahil edilmiştir.  Ölçütleri 
sağlayan 17 baba ile görüşme yapılmıştır. Çalışmada babalara ve çocuklarına ilişkin bilgi elde etmek amacıyla 
“Demografik Bilgi Formu” ve  babaların yaşadıkları zorlukları ve yasal hakları hakkındaki görüşlerini belir-
lemek amacıyla da araştırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Veri toplama işlemi 
tamamlandıktan sonra araştırmacı tarafından tümevarımsal analiz kullanılarak araştırma verilerinin analizi 
tamamlanmıştır. Bulgular incelendiğinde ailelerin yarısında yaşamlarında herhangi bir değişiklik yaşanmaz-
ken diğer yarısında ise yaşamlarında daha çok sosyal yaşantılarının etkilendiği, ailelerin çoğunun herhangi bir 
yerden destek almadığı, engelli çocuğun bakımını daha çok annelerin üstlendiği, çocuklara verilen desteğin 
büyük kısmını kişisel bakım ve günlük yaşam alanlarının oluşturduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Aynı zamanda 
babaların çoğunun engellilere ait olan hakların neler olduğu konusunda bilgi sahibi oldukları, babaların temel 
sorumluluk ve görevlerinin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve kendi kendine yetebilen bireyler 
olmasını sağlamak olduğu, engelli bir çocuğa sahip olma ilgili düşüncelerinin pozitif yönde olduğu, engelli 
çocuğa sahip babaların hayatlarında zorluklar yaşadıklarını belirttikleri sonuçlarına da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi, Gelişim, Hak

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Aile tüm toplumlarda en çok değer verilen sosyal kurumlardan birisidir. Sosyal kurumların en temel olanıdır. 
Kültürlenme sürecinin de ilk başladığı yerdir (Sazak 2017: 42).  Birçok toplumsal kurum gibi aile de insanlık 
tarihi boyunca önemli değişiklikler geçirmiş işlevlerinde farklılaşmalar olmuş, ancak hiçbir toplumda yerini, 
önemini ve değerini yitirmemiştir. Yapısında, tipinde, boyutlarında ve işlevlerinde önemli değişimler olmuştur. 
Geniş aile küçülmüş çekirdek aileye dönüşmüştür. Eğitim, yönlendirme, meslek edindirme gibi bazı alanlar-
daki işlevlerini başka kurumlara devretmiştir. Fakat çocuk yapma, sevgi, koruma, büyütme, yetiştirme, ahlaki 
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eğitim, toplumsallaştırma ve kişisel gelişim gibi işlevlerini özenle sürdürmektedir (Kır 2011: 382).  Bu süreçte 
çocuklar, gelişimlerinin her alanında anne babaya ihtiyaç duymakta ve onların ilgi, destek ve sevgileri ile ha-
yata ilk adımlarını atmaktadırlar. Sağlıklı bir çocuğun anne babasının toplum içinde sıklıkla gördükleri doğal 
anne baba rollerini benimseyerek çocuklarını büyütmeleri kolay olmaktadır. Oysa çocukta olabilecek kalıcı 
bir sağlık sorunu ya da çocuğun engelli olması halinde anne baba rollerinde ve aile sisteminde değişiklikler 
yaşanmaktadır (Aydoğan ve Darıca 2000: 26). Ailede engelli çocuğun varlığı ailede kaygı yaratan, tutum ve 
değerlerin değişmesine neden olan bir durumdur. Yetersizlik veya engeli olan çocuğa sahip anne babaların 
yaşam içersinde karşılaştıkları zorluklar dışında çocuklarının özel gereksinimleri nedeniyle daha çok stres, 
kaygı vb. psikolojik sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir 22. Bu olay aile üyelerinin yaşamlarını, duygularını ve 
davranışlarını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur ( Doğru ve Aslan 2008: 544). Çocuğun sahip olduğu 
engelin türü ve şiddeti bakım talebini ve bir ebeveynin hissedebileceği duygunun yoğunluğunu da belirler. 
Araştırmalar, ebeveynlere yönelik destek hizmetlerinin yaşam boyu devam ettirilmesinin, değişim, zorluk ve 
kriz zamanlarında destek olmanın ailelerin yaşam kalitesini artırdığını göstermektedir.2 Aileye bu uzun süreçte 
gereken yardım ve destek verilmezse, aile bireylerinin yaşam doyumları azalabilir ve bunun sonucunda yaşam 
kaliteleri bozulabilir. Engellilerin yeterli sıcaklığı, bakımı ve güveni bulabildikleri tek yer olan aileye, ihtiyacı 
olan yardım ve destek verilmeli, hem engelli çocuk hem de ailesi için yaşam çok daha kolay, güzel ve yaşanılır 
hale getirilmeye çalışılmalıdır( Canarslan 2014:4). Babalık, tarihsel gelişimine bakıldığında ekonomik kay-
nağı sağlayan ve ekmek kazanan birey gibi terimlerle anılmıştır. Bu söylem bağlamında bakıldığında engelli 
babaların diğer rol, sorumlukları görünmez hale getirilmiştir. Son yıllarda babaların aile yaşamına daha fazla 
katılım sağlamasına ilgisinin artmasına rağmen, engelli babaların aile yaşamına bu kadar katkı sağladığı söyle-
nememektedir (Killey 2017:2).Araştırmalar, annelerin engelli çocukların bakım sorumluluklarının babalardan 
daha büyük oranda üstlendiğini göstermiştir (Ryan ve Runswick-Cole, 2008: 205).  Herhangi bir ebeveyn gibi 
baba da, çocuğunun bir engelli veya ek ihtiyacı olduğunu öğrendiğinde, yaptığı ilk şey bilgi almak ve olası 
çözümlerin neler olduğunu öğrenmek ve araştırmaktır. Çoğu baba bunun en önemli sorun olduğunu düşünür 
ve bu sürece girer.2 Bu süreçte engelli çocuklar ve aileleri, yetersiz mevzuat ve politikalar, olumsuz tutumlar, 
yetersiz hizmetler ve erişilebilir ortamların bulunmaması gibi engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Gelişimsel 
gecikme veya engelli çocuklara ve ailelerine zamanında ve uygun erken müdahale, destek ve koruma sağlan-
mazsa, zorlukları daha aşılmaz hale gelebilmektedir (WHO 2012: 4).  Hızla gelişen dünyamızda gün geçtikçe 
şiddet, istismar, hak ihlalleri, çatışmalar artmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların temelinde karşındakine saygı 
duyamama, diğerlerini kabul edememe, kutuplaşma, ötekileştirme yer almaktadır. Dünyanın herkes için ya-
şanabilir olması, insan haklarına saygı, herkes için adalet ve eşitlik temelinde düşünüldüğünde farklılıklara 
saygı önemli bir konudur. Farklılıklar içerisinde ırk, renk, dil, cinsiyet farklılıkları olduğu gibi sağlık sorunları 
ve engeli olan bireyler yer almaktadır ( Erdoğan, 2017:162). Engelli kişi öncelikle bakıma muhtaç, acınacak 
durumda olan ve normal olmayan bir birey olarak tanımlanmakta, toplumun diğer üyelerinin kullandıkları hak-
lardan ayrı tutulmaktadır. Sonuçta engelli bireyin topluma katılımı engellenmekte ve hakları kısıtlanmaktadır. 
Engelliğe neden olan koşulların ortadan kaldırılması, toplumsal bilincin arttırılması ve engelli bireylerin sos-
yal, ekonomik ve siyasal arenaya tümüyle dahil olduğu bir toplum yaratmak için gerekli fırsatların sağlanması 

22 1file:///C:/Users/HP/Desktop/baba%20hak/fathers_of_children_with_disability.pdf 2https://contact.org.uk/media/659939/fathers_
march_2013_final_web.pdf
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son derece önemlidir( Alsancak, Tomruk, Çatana,Türkekul ve Dolamaç 2013:5). Kısacası aileye engelli bir ço-
cuğun dahil olması, ebeveynlerin yeni roller ve sorumluluklar benimsemelerini de beraberinde getirir. Engelli 
çocuklar bilişsel,  dil, psiko motor, günlük yaşam ve sosyal-duygusal, toplumsal uyum alanlarında genellikle 
sağlıklı çocuklardan daha fazla desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu desteği tek başına sağlayamadığı durumlarda 
çocuğun en büyük destekçisi şüphesiz ailesi olacaktır. Anneler doğmadan doğduktan sonra bu desteği doğal bir 
süreç olarak devam ettirirken babalar bu süreçte biraz daha dışarıdan destek sağlamaktadırlar. Babalarında en-
gelli bir çocuğa sahip olması halinde bu sürecin içinde aktif olması için çalışılmalıdır ya da onlarında neden bu 
süreçte anneler kadar aktif olmadıklarının araştırılması gerekir. Araştırmada da babaların engelli çocuğa sahip 
olmak ile ilgili yaşadığı zorluklar ve mevcut hakları hakkında neler bildiklerini öğrenmeye çalışılıp alanyazına 
bu nedenleri ortaya koyabilmek ve çözüm getirebilme konusunda katkı sağlamaya çalışılacaktır. 

AMAÇ

Araştırmada zihinsel engelli çocuğa sahip babaların yaşadıkları zorlukları ve sahip olduğu haklar ile ilgili gö-
rüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM

Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı ör-
nekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2009). 

KAPSAM

Araştırmaya Ankara ilinin Polatlı İlçesinde en az 6 yıldır evli olup, ilkokul ve üzeri öğrenim durumuna sahip, 
en az iki çocuğu olup bu çocuklarından biri zihinsel engelli olan ve zihinsel engelli çocuğu özel eğitim kuru-
muna devam eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılan babalar dahil edilmiştir.  Ölçütleri sağlayan 17 baba 
ile görüşme yapılmıştır. Çalışmada babalara ve çocuklarına ilişkin bilgi elde etmek amacıyla “Demografik 
Bilgi Formu” ve  babaların yaşadıkları zorluklar ve hakları ile ilgili düşünceleri belirlemek amacıyla da araş-
tırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” kullanılmıştır.  Oluşturulan yarı yapılandırılmış form iki 
bölümden oluşmaktadır. 20 sorudan oluşan ilk bölümde babaya ve çocuğa ait demografik bilgiler yer almıştır. 
Açık uçlu 9 sorudan oluşan ikinci bölümün ilk aşamasında babaların yaşadıkları zorluklar hakkındaki bilgiler, 
ikinci aşamasında ise haklarına ilişkin görüş ve düşüncelerine ait bilgiler yer almıştır.  Örneklemin seçilmesi ve 
yarı yapılandırılmış formun oluşturulması sonrasında görüşmelere başlanmıştır. Katılımcılar ile yarı yapılan-
dırılmış görüşme formu kullanılarak 20 dakika ile 45 dakika süren görüşmeler yapılmıştır.  Görüşmeler 2018 
yılı içerisinde tamamlanmıştır. Veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra, araştırmacı tarafından tümevarımsal 
analiz kullanılarak araştırma verilerinin analizi tamamlanmıştır. Analiz işlemini yapabilmek amacı ile baba-
lara K1, K2... olacak şekilde kodlar verilmiştir. Kodlama işlemi yapıldıktan sonra her bir görüşme formu bu 
kodlamalar esas alınarak analiz edilmiş ve ayrı ayrı her soru için alınan cevaplar incelenmiştir. Ebeveynlere 
ait tanıtıcı bilgiler tablolar halinde oransal olarak gösterilmiştir. İkinci bölümde yer alan babaların yaşadıkları 
zorluklar ve yasal hakları hakkındaki düşüncelerinin öğrenilmesine yönelik sorulan sorulara verilen cevaplar 
ise yansızlığı göstermek ve babaların konu hakkındaki görüşlerini kendi ifadeleri ile aktarmak ve çarpıcı bir 
biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilerek sunulmuştur.
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BULGULAR 

Tablo 1. Babalara Ait Bilgiler

 Frek. Yüzde  (%)  Frek. Yüzde %)

Yaş 20-35 2 12 Gelir Düzeyi Yok 1 6

36-45 6 35 1.000 TL den 
az

- -

45 yaş üzeri 9 53 1.000 - 2.000 
TL

4 23

Mezuniyet Okuryazar değil - - 2.001 - 3.000 
TL

6 35

Okuryazar - - 3.001 - 4.000 
TL

3 18

İlkokul 6 35 4.001 TL den 
fazla

3 18

Ortaokul 4 24 Çocuk Sayısı Tek çocuk - -

Lise 4 24 2 - 3 çocuk 14 82

Üniversite 3 17 4 ve daha fazla 3 18

Mesleği Çiftçi 1 6    

İşçi 4 23 Evde 
Yaşayan Kişi 
Sayısı

3 1 6

Memur 5 29 4 8 47

Esnaf 3 18 5 7 41

İşsiz 1 6 6 ve üstü 1 6

Diğer ( Aşçı 1 - 
Mimar 1 - Yurtdışı 
1)

3 18    

Çocukla 
Vakit 
Geçirme 
Süresi 

Hiç 2 12

Evlilik 
Süresi

1 - 5 Yıl - - 10 - 15 dakika 1 6

6 - 15 Yıl 7 41 16 - 25 dakika - -

16 - 25 Yıl 7 41 26 - 35 dakika - -

26 Yıl ve üstü 3 18 36 dakika ve 
üstü

14 82
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Tablo 2. Çocuklara Ait Bilgiler

 Frek. Yüzde 
(%)

  Frek. Yüzde (%)

Cinsiyet Erkek 11 65 Tanı Konulma 
Yaşı

0 -1 Yaş 4 23

Kız 6 35 1 - 2 Yaş 5 30

Yaş 0 - 6 Yaş 2 12 3 - 4 Yaş 4 23

6 - 12 Yaş 7 41 5 - 6 Yaş 2 12

12 Yaş ve 
üzeri

8 47 6 yaş üstü 2 12

Doğum Sırası İlk çocuk 7 41 Engelli Olma 
Sebebi

Akraba evliliği 5 29

Ortanca/ 
Ortancalardan 
biri

4 24 Kan uyuşmazlığı - -

Doğumun erken veya 
geç olması

1 6

Son çocuk 6 35

Evliliğin 
Kaçıncı 
Yılında 
Doğduğu

İlk yılı 2 12 Bebeğin doğum 
ağırlığının düşük 
olması

-  -

2 - 4. yılı 6 35

5 - 7. yılı 2 12 Bebeğin ateşli hastalık 
geçirmesi

-  -

8 yıl ve fazlası 7 41

Engelin 
Oluştuğu 
Zaman

Doğumdan 
önce

- - Diğer (kaza, annenin 
yaşı, beyne oksijen 
gitmemesi küvöze 
alınmaması, anne 
karnında susuz kalma)

5 29

Doğumdan 
sonra

17 100

Engel 
Derecesi

Hafif 4 24

Orta 4 24

Ağır 3 17 Neden Yok 6 36

Çok ağır 6 35

Belirlenen örneklem grubundaki babalarla ile yapılan görüşmelerin analizi sonucunda aşağıdaki bulgulara 
ulaşılmıştır.
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1. Destek hizmetlerinden yararlanma durumuna ilişkin alt temalar

K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K11, K13, K14, K15, K16,(13Baba)  çocuğun engeli ile ilgili olarak doğ-
duğunda ve tanı alma sürecinde herhangi bir destek hizmetinden yararlanmadıklarını belirtmişlerdir. Destek 
hizmetlerinden yararlananlar ise; K12 psikolog, rehber öğretmen, RAM, ve özel okullardaki öğretmenlerden 
destek aldığını belirtirken, K17 ise psikiyatr desteği aldığını ifade etmiştir. K1 ve K9 da destek almıştır. Top-
lamda 4 baba destek almıştır.  K1 “Terapiler, tıbbi eğitimler, dini uygulamalar ( mezarda 3 gün yatarsanız 
çocuğunuz iyileşecek, 3 tane nesne alacaksın birini dağa, birini nehre, birini toprağa atacaksın dendi vb. 
inandım belki çocuğum iyileşir diye) Bu bulgulara bakıldığında %76’sı herhangi bir yerden destek almazken 
%24 ‘ü destek almıştır.

2. Yaşamda meydana gelen değişikliklere ilişkin alt temalar

“Yaşamınızda meydana gelen değişiklikler nelerdir?” sorusuna cevap olarak K1, K2, K3, K5, K7, K12, K14, 
K17 (8 baba) sosyal ve ekonomik yaşantısında, işinde, aile içi ilişkilerinde olumsuz etkilenmenin, aile ya-
şamında sınırlılık, geleceği ile ilgili kaygı yaşama durumlarının olduğunu ifade etmişlerdir. Bu cevaplardan 
en çok sosyal yaşantılarının etkilendiği görülmüştür. K4, K6, K8, K9, K10, K11, K13, K15 ve K16 (9 baba) 
yaşamlarında herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde ifadeler kullanmışlardır. K1 “Hayatımı değiştirdim. 
Tedavi masraflarının yüksek olması sebebiyle Ankara’daki evimi sattım. Farklı yerlere taşındım. 2.5 senede 13 
daire değiştirdim. Komşuların çok ses çıkarıyor tepkisi yüzünden ses yalıtımlı camlı, kamera sistemi olan bir 
oda yaptırdım. Eşim intihar etme eğiliminde bulundu. Kısa süreliğine evi terk etti.” Bu bulgulara bakıldığında 
ailelerin yarısında yaşamlarında herhangi bir değişiklik yaşanmazken yarısında yaşamlarında daha çok sosyal 
yaşantılarının etkilendiği belirlenmiştir.

3. Çocuğun bakımına ilişkin alt temalar 

Engelli çocuğun bakımı ile ilgilenenlere bakıldığında; K2, K3, K4, K5, K7, K8, K10, K12, K13, K14 (10 baba) 
annenin ilgilediğini, K11 babanın ilgilendiğini, K6, K9, K15, K16, K17 (5 baba) ise anne babanın eşit ilgilen-
diğini ifade etmişlerdir. Bu bulgulara göre engelli çocuğun bakımını daha çok annelerin üstlendiği söylenebilir.

4. Yapmaktan hoşlanılan aktivitelere ilişkin alt temalar

K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15,K16, K17 (15 baba) çocuklarıyla birçok aktivite 
yaptıklarını ve bunları yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade etmişlerdir. K1 ve K7 (2 baba) ise çocuğu ile her 
şeyi yapmak istediğini ancak bunları yapamadıklarını ve bu durumun verdiği üzüntü ve kaygıyı yansıtan ifade-
ler kullanmışlardır. K1 “ Bisiklet aldım hiç binmedi. Top aldım hiç oynamadı. Çocuğum benimle hiç uyumadı. 
Yapamıyorum olmuyor.” K7 “ Düzenli bir çocuk olsa onu her yere götürürüm. Ama olmuyor.” Tüm babaların 
çocuklarıyla yapmaktan hoşlandıkları sosyal aktivitelere bakıldığında “parka gitmek, bahçede oynamak, cep 
telefonu ile oynamak, salıncağa bindirmek, denize girmek, arabayla gezmek, hamakta sallanmak, havuzda oy-
namak, alış verişe gitmek, pastanede ya da kafede oturmak, piknik yapmak, misafirliğe gitmek, dışarıda yemek 
yemek, televizyonda çizgi film izlemek” olduğu görülmüştür.
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5. Günlük hayatında çocuğa verilen desteklere ilişkin alt temalar

K1, K2, K6, K10  (4 baba)  günlük yaşam becerilerine; K3, K4 (2 baba) kişisel bakım ve günlük yaşam beceri-
lerine;  K5, K8, K11, K15, K17 (5 baba)  kişisel bakım, günlük yaşam becerileri ve ödevlerine;  K12 (1 baba) 
kişisel bakımlarına;  K7, K13 (2 baba) ödevlerine;  K14 (1 baba) ödev ve kişisel bakımlarına;  K16 (1 baba)  
ödev ve günlük yaşam becerilerine yardım ettiklerini;  K9(1 baba) ise hiçbir konuda yardım etmediğini ifade 
etmişleridir.  Bu bulgulara bakıldığında babaların günlük hayatta çocuklara verilen desteğin büyük kısmını 
kişisel bakım ve günlük yaşam alanlarının oluşturduğu görülmektedir.

6. Çocuğa ait haklara ilişkin alt temalar

K1, K3, K4, K6, K8, K12, K13, K15, K16, K17 (10 baba) engelli haklarını bildiklerini belirtmişlerdir. K2, K5, 
K7, K9, K10, K11, K14 (7 baba) engelli haklarını bilmediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgulara bakıldığında 
babaların yaklaşık %59’unun engellilerin sahip olduğu hakların neler olduğu konusunda bilgi sahibi oldukları 
görülürken , %41’inin ise engelli hakları ile ilgili bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Çocuğuna ait hakları 
nereden öğrendikleri konusunda verdikleri cevaplar ise K1, K3, K4, K11, K15, K17 (6 baba)  internetten; K2, 
K5, K7, K8, K9, K10, K13, K14, K16 (9 baba) çevresindeki kişilerden duyduklarından; K6 ve K12 (2 baba) ise 
kurumlardan (siyasi teşkilatlardan,  kaymakamlıktaki SYDV) öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Bulgulara göre 
çocuğa ait engelli haklarını daha çok çevresindeki kişilerden duydukları ve internetten araştırarak öğrendikleri 
görülmektedir. Babaların çoğu engellilere ait olan hakların şunlar olduğunu ifade etmişlerdir: “ Vergi indirimi, 
engelli kimlik kartı, ulaşımda indirim, evde bakım ücreti, maaş hakkı”. Çocuğuna ait haklara ilişkin cevaplar 
ise “ hastanelerde öncelik sırası, özel eğitim hakkı, ücretsiz bez, ilaç alımı, maaş alımı, izin hakkı” şeklinde 
olmuştur. Bulgulara bakıldığında engellilere ait temel haklardan bazılarını bildikleri görülmüştür. 

7. Çocuğa karşı görev ve sorumluluklara ilişkin alt temalar 

K1, K2, K3, K4, K5, K8, K9, K10, K11, K15, K16, K17  (12 baba) çocuklarına karşı görev ve sorumluklarının 
onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi kendine yetebilen bireyler olmalarını sağlamak olduğunu ifade 
etmişlerdir. K7 ve K14 (2 baba) ise vatana, millete faydalı bir birey olmasını sağlamak olduğunu söylemiş-
leridir. K12(1 baba) ise çocuğuna karşı görev ve sorumluklarını yerine getiremediğini dile getirmiştir. K14 
“Vatana, millete, kendine faydalı, dinini bilen bir insan olmasını sağlamak. Bu görev ve sorumluluklarımın 
çoğunu yerine getiriyorum.” Bulgulara bakıldığında babaların öncelikli çocuklarına karşı görev ve sorumlu-
lukların onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak olduğu 
görülmüştür.

8. Engelli çocuğa sahip olmanın olumlu olumsuz yönlerine ilişkin alt temalar

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15, K16, K17(15 baba)  engelli bir çocuğa sahip 
olma ilgili düşüncelerini pozitif yönde ifade ederken K7 ve K14(2 baba) negatif yönde ifade etmişlerdir. Olum-
lu ve olumsuz ifadelerden bazıları; K7 “Keşke böyle bir çocuğum olmasaydı diyorum. Makinelerin ceryanı 
kesilseydi, iki gün sonra acısını unuturduk. Düzelir diyoruz ama her zaman kaygı yaratıyor.” K14 “ Her şerde 
bir hayır var derler ama bizi birçok şeyden engelledi.”  Bulgulara bakıldığında çoğu baba engelli çocuğun 
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kendilerine sabrı, aile içi bağlılığı, empati kurmayı, hoşgörülü olmayı öğrettiği için pozitif düşünceler içinde 
olduklarını belirtmişlerdir. Olumsuz düşünce belirtenler ise engelli bir çocuğa sahip olmanın bakımının zor 
olması, yaşamlarını sınırlandırması, iyileşmesinin uzun sürmesi gibi nedenlerle karamsar, umutsuz, mutsuz 
olduklarını ifade etmişlerdir.

9. Yaşanılan zorluklara ilişkin alt temalar

K4, K6, K11, K13, K15 (5 baba) çocuk açısından herhangi bir zorluk yaşamadıklarını belirtirken, K1, K2, 
K3, K5, K7, K8, K9, K10, K12, K14, K16 ve K17 (12 baba) ise çocuk açısından zorluk yaşadıklarını belirt-
miştir. Bu zorluklar arasında “çocuğun kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması, isteklerini ifade edememesi, ba-
kım masraflarının çok olması, sosyal hayata uyum sağlamakta güçlük çekmesi gibi” durumları söylemişlerdir. 
Bulgulara bakıldığında engelli çocuğa sahip babaların %70’i hayatlarında zorluklar yaşadıklarını belirtirken, 
%30’u herhangi bir zorluk yaşamadıklarını belirtmişlerdir. K1, K3, K4, K8, K12, K17  (6 baba) aile içinde 
sorun yaşadıklarını ancak bunu konuşarak, anlaşarak çözdüklerini ifade etmişleridir. K2, K5, K6, K7, K9, 
K10, K11, K13, K14, K15, K16 (11 baba) aile içinde sorun yaşayıp yaşamadıkları sorusuna  “Yaşamıyoruz.” 
cevabını vermişleridir. Bulgulara bakıldığında ailelerin %35’inin aile içindeki sorunların yaşandığını ancak 
bunun kendi aralarında iletişim yoluyla çözebildiklerini, %65’i ise aile içinde hiçbir sorun yaşamadıklarını 
belirten ifadeler kullanmışlardır. K3 “Aile içinde sorunlar yaşanabiliyor. Kızım konuşamadığı için isteklerini 
anlayamadığımda eşimle tartışabiliyoruz. İstediklerini yapmaya ve söylediklerini anlamaya çalışarak sorunu 
çözüyoruz.”

SONUÇ

Araştırmanın demografik bulgularına göre babaların çoğunluğu 45 yaş üzerinde; yüzdesel olarak çoğu ilkokul 
mezunu, memur olarak çalışan ve gelir düzeyi 2001-3000 TL arasındadır. Ailelerin evlilik süreleri 6 yıl ve 
üzerinde,  % 82’ si 2 veya 3 çocuk sahibi, çoğunda evde yaşayan kişi sayısı 4 olup, babaların çocuklarına vakit 
ayırma süreleri günde 36 dakikadan fazla olarak bulunmuştur.

Çocukların  % 65’i erkek ve çoğunluğu 12 yaş üzerindedir; çocuklar evliliğin 8. yılı ve sonrasında doğmuşlar-
dır. Çocukların %35’i çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip ve tanı konulma yaşı çoğunlukla 1-2 yaştır. 
Araştırmaya göre, engelli olma sebebinin bulunmadığını söyleyenler çoğunlukta iken, ikinci sırada akraba 
evliliğinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Araştırmanın bulgularına bakıldığında çocuğunun engeli ile ilgili babaların çoğunun herhangi bir kişi ve ku-
rumdan destek almadıkları görülmektedir. Engelli çocuğa sahip ailelerin yarısında yaşamlarında herhangi bir 
değişiklik yaşanmazken diğer yarısının yaşamlarında ise daha çok sosyal yaşantılarının etkilendiği görülmüş-
tür. Engelli çocuğun bakımını daha çok annelerin üstlendiği; anne ile babanın birlikte baktığı durumlarda da 
annelerin sorumluluklarının yine daha fazla olduğu görülmektedir. Babaların çocuklarıyla yapmaktan hoş-
landıkları sosyal aktivitelere bakıldığında “parka gitmek, bahçede oynamak, cep telefonu ile oynamak, salın-
cağa bindirmek, denize girmek, arabayla gezmek, hamakta sallanmak, havuzda oynamak, alış verişe gitmek, 
pastanede ya da kafede oturmak, piknik yapmak, misafirliğe gitmek, dışarıda yemek yemek, televizyonda 
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çizgi film izlemek” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Babaların günlük hayatta çocuklarına verdiği desteğin büyük 
kısmını kişisel bakım ve toplumsal yaşam becerilerinin oluşturduğu görülmektedir. Babaların % 59’unun en-
gelli haklarının neler olduğu konusunda bilgi sahibi olduğu görülürken, % 41’inin ise engelli hakları ile ilgili 
bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Babaların çoğu engellilere ait olan hakların “ vergi indirimi, engelli 
kimlik kartı, ulaşımda indirim, evde bakım ücreti, maaş hakkı” olduğunu belirtirken, çocuğuna ait hakların ise 
“ hastanelerde öncelik sırası, özel eğitim hakkı, ücretsiz bez, ilaç alımı, maaş alımı, izin hakkı” olduğunu söy-
lemişlerdir. Bulgulara bakıldığında engellilere ait temel haklardan bazılarını bildikleri görülmüştür. Babaların 
çocuklarına karşı öncelikli görev ve sorumlulukların onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi yaşamları-
nı sürdürebilmelerine yardımcı olmak olduğu görülmüştür. Engelli çocuğa sahip babaların çoğunun, çocukları 
kendilerine sabrı, aile içi bağlılığı, empati kurmayı ve hoşgörülü olmayı öğrettiği için pozitif düşünceler içinde 
oldukları görülmüştür. Bir kısım babanın ise engelli bir çocuğa sahip olmanın bakımının zor olması, yaşamla-
rını sınırlandırması ve uzun tedavi süreçleri gibi nedenlerle karamsarlık, umutsuzluk, mutsuzluk gibi negatif 
düşüncelere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ailelerin % 35’i aile içinde sorunların yaşandığını ancak bu 
sorunları uzun süre devam ettirmeden kendi aralarında iletişim yoluyla çözebildiklerini, % 65’i ise aile içinde 
herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtmiştir. Bu araştırmanın sonunda şunlar önerilebilir: Ailelerin içinde 
yaşadıkları zor durumlarla ilgili rahatlatıcı ve çözüm getirici psikolojik destek ve rehberlik hizmeti deste-
ği verilmelidir. Çocukların engelleriyle ilgili haklarının bilgilendirilmesine yönelik sadece anneler için değil 
babaları da dahil eden seminer, danışmanlık, kurs gibi hizmetlerin sayısı ve niteliği artırılmalıdır. Babaların 
ailesine daha fazla destek olabilmesi için hem devlet hem de özel sektörde çalışan babalara yönelik çalışma 
saati esnekliği ve izin hakkı konusunda yasal düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. Babaların, çocuklarının 
günlük yaşam ve kişisel bakım süreçlerine destek sağlayabilmesi ve anneyle beraber bu işe ortak olabilmesi 
için uzmanlarca bilgi ve eğitim desteği sağlanmalıdır. Engelli çocuğu olan babalara, karşılaştığı zorlukları, 
çocuklarıyla yaşantılarını ve deneyimlerini dürüstçe paylaşabilecekleri ortak etkinlikler düzenlenmelidir. Ba-
balara, ailesinin sadece maddi ihtiyaçlarını sağlamakla görevli bir birey olmadığını, aynı zamanda eşlerinin ve 
çocuklarının yaşamına destek vermesi gereken varlıklar olduğunu hatırlatan, öğreten rehberlik hizmeti veril-
melidir. Hamilelik ve doğum gibi durumlara yönelik eğitim ve diğer hizmetler daha çok annelere yönelik olup, 
babalar da bu süreçlere mutlaka dahil edilmelidir. Engelli çocuk babası olarak kendisinin ve çocuğunun hakları 
konusundaki güncel bilgilere kolayca erişebileceği hizmetler sunulmalıdır. Anne- baba ve çocuk etkileşimine 
dayalı aile danışmanları, psikolog vb. meslek gruplarının desteği ile farklı sosyal aktiviteler konusunda yön-
lendirmeler yapılmalıdır.
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POPPER’IN MARX ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Armağan ÖZTÜRK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Artvin / Türkiye

Öz: Popper’ın siyaset felsefesinin temelinde totalitarizm eleştirisi yatmaktadır. Onun için totalitarizm eleştirel 
akılcılığa karşı yanlışlanamayan kuram ve tezlerin toplamıdır. Kuramın yanlışlanabilmesinin temel ölçütü ise 
sınamadır. Marx’ın tarih kuramı yanlışlanmaya müsait olmayan önermelerden oluştuğu için bilimsel değildir. 
Totaliter bakış tarihsici ve ütopyacıdır. Tarihsel gelişmenin yasalarını bildiği iddiasındaki tarihsici okuma çoğu 
kez bir tarihin sonu tezi gibi iş görür. Popper Platon ve Hegel ile birlikte Marx’ı da tarihsici bir düşünür olarak 
ele alır. Akılcı topluma doğru karşı konulmaz bir nedenselliğin olduğunu varsayan Marx kapitalizmin erken 
dönem hakimiyetinden tüm kapitalizm için genel bir yasa çıkarmıştır. Tarihsiciliğe eşlik eden ütopyacılık ise 
toplumun tümüyle dönüştürülmesi anlamına gelir. Popper ütopyacı bakışın toplum mühendisliğine yol açtığı 
kanaatindedir. Toplum mühendisliği kesin bilgi veya hakikatlere dayanarak toplumu rehabilite eder. Popper’a 
göre tarihsici ve ütopyacı enstrümanlar aracılığıyla iş gören totalitarizm aynı zamanda kapalı bir topluma kar-
şılık gelir. Kapalı toplum hümanizmayı karşı kabileci bir perspektifi içselleştirmiştir. Düşünür Marx’ın bazı 
bakımlardan bilim ve insanlık tarihine olumlu katkılar yaptığını kabul eder. Mesela işçi sınıfının 19. yy’daki 
sefil yaşama koşulları açıkça dile getirilmiştir. Dahası tarihsel-toplumsal çalışmalar bakımından sınıf kavramı 
ve alt yapı-üst yapı kavramlaştırması belli sınırlar içerisinde bilimsel gelişmeyi ilerletici sonuçlar doğurmuştur. 
Sonuç olarak Popper Marx’ın olumlu ve olumsuz yönlerini bilimsel düşünce ve özgürlükçü toplum kıstasları 
bakımından irdeler. Onun Marx analizi kendisinin kapitalizme yönelik tutumunu berraklaştırmasına da yol 
açar. Ona göre kapitalizm ve demokrasi de aşırıya kaçılmamalı, kontrollü ve koşullu bir reform süreciyle ma-
kul rasyonellik korunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Popper, Marx, Tarihsicilik, Ütopyacılık, Yanlışlama, Açık Toplum    

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Popper düşüncesinin çatı kavramı eleştirel rasyonelliktir. Sokrates öncesi Yunan felsefesini olumlayarak mo-
dern zamanlara taşıyan eleştirel rasyonel tavır ilerlemeci ve çoğulcudur. Aklın sınırlı olduğunu düşünür Pop-
per. Ama yine de aklın yapacaklarına güvenmek ve bilimi akılcılık üzerine inşa etmek en makul yoldur. Kendi 
eleştirel rasyonelliği bilimi daha açık ve anlaşılabilir kılmaya yöneliktir. Frankfurt Okulu düşünürlerin anlaşıl-
maz felsefeleri böylesi açık bir tavrı içselleştirmediği için eleştirel okulla arasına mesafe koyar. Aydınlanmayı 
açıklık, anlaşılabilirlik ve özgürlük olarak gördüğü için eleştirel rasyonelliğin aydınlanma değerleriyle uyumlu 
olduğu savı Popper felsefesinin temel hususlarından biridir (Popper, 2016a: 127-132; Boudouin, 2015: 21-3; 
Büyükboğa, 2012: 164, 171-2; Öztürk, 2017: 141). 
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Popper epistemolojisinin temel kavramı yanlışlamadır. Bir kuram yanlışlabiliyorsa bilimin sınırları içerisinde 
yer alır. Marksizm ve psikanizm gibi pek çok kuram yanlışlanamamakta, kendi kendini doğrulayan önerme-
lerden oluşmaktadır. Yanlışlanamayan öğretilerin kapalı bir sistem olduğu kanaati dile getirilir. Bilim felsefesi 
bakımından formüle edilen kapalı sistem, siyaset felsefesinde kapalı topluma karşılık gelir. Kapalı toplum ise 
aslında totalitarizmdir (Popper, 2016a: 32; Büyükboğa, 2012: 165; Demir, 2015: 58). Yanlışlama eylemi ise 
deneme-yanılma yoluyla sürekli bir şekilde yanlışı geride bırakma pratiğine karşılık gelir. Popper yanlışla-
mayla ilgili iki hususun altını özenle çizer: Hiçbir zaman tam bir doğruluğa, episteme ya da mutlak hakikate 
ulaşamayız. Ayrıca yanlışama aslında insanlar dahil olmak üzere tüm canlılar için genel bir davranış yasasıdır. 
Yanlışlama bize evrimi hatırlatır (Popper, 2016a: 15, 18, 24, 39, 75, 93, 111, 113, 205; Popper, 2016b: 64; 
Boudouin, 2015: 16, 38-44; Demir, 2015: 56, 64; Öztürk, 2017: 142).

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı Popper’ın bilim felsefesi ve siyaset felsefesi üzerine eleştirel yanı ağır basan bir değer-
lendirme yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda düşünürün bilimde ve sosyal hayatta açık toplumu desteklemek 
için kullandığı argümanlar ayrıntılı bir şekilde tahlil edilecektir.

KAPSAM

Popper’ın eleştirel rasyonellik kapsamında geliştirdiği tüm tezler, özellikle de yanlışlama, tarihsicilik, ütopya-
cılık ve açık toplum kavramları tartışmanın ana hatlarını karakterize etmektedir. Popper her türlü kapalı siste-
me karşı tartışmayı, açıklığı ve eleştirel değerlendirmeyi mümkün kılan bilimsel bir doğrultu geliştirmiştir. Bu 
doğrultunun sınırlı kapitalizm ve sınırlı demokrasiyi kendisine referans alan bir rejimde toplumsal karşılığını 
düşünür tarafından ayrıca ele alınmıştır.

YÖNTEM

Popper metinleri karşılaştırmalı bir siyasal perspektifle metin analizi, içerik çözümlemesi ve literatür taraması 
gibi metotlar aracılığıyla anlamlandırılacaktır. 

BULGULAR

Popper totalitarizm karşıtı bir düşünürdür. Totalitarizmin başlıca iki kaynağı ise tarihsicilik ve ütopyacılıktır. 
Tarihsiclik bir tür özcülük gibi sonuç doğurur. Tarihte yasalar olduğu savı bu anlayışın nirengi noktasıdır. Ta-
rihin yasalarını bilen özne politik ya da toplumsal anlamda kehanetçi bir çizgiye eğilim gösterir. Şüphesiz ki 
bütün tarihsici akımlar her durumda totalitarizme yol açmaz. Ayrıca tarihsiciliğin de düzeyleri vardır. Ama her 
halükarda Platon’da, Marx’da tarihsicidir. Marx’ın kapitalizm için genel bir bozulma yasası formüle ederek 
kapitalist toplumlardaki sınıfsal yumuşamayı görmezden gelmesi tarihsici bakışın açık bir örneğidir (Popper, 
2013a: 392, 456-7, 467, 478; Popper, 2013b: 19, 53, 59, 63, 66-67, 72, 100; Popper, 2016a: 242-5; Boudouin, 
2015: 65-70; Öztürk, 2017: 143).
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Marx’ı alt yapı-üst yapı çözümlemesi gibi kavramsal araçlar nedeniyle över düşünür. Özelikle tarihin bilim-
selleşmesi sürecine Marx’ın ciddi bir katkısı vardır. Ayrıca işçi sınıfının 19. yy’daki acı dolu yaşamını açık bir 
şekilde resmetmesi bilimsel ve insanı açıdan değerlidir. Sınırsız kapitalizmin insanlıkta yarattığı tahribat Marx 
ve izleyicileri sayesinde gözler önüne serilmiştir. Ancak yaşadığı çağda elinde yeterince veri olmasına rağmen 
işçi sınıfı içi bölünmeleri dikkate almayıp, sınıflar arası yumuşama olasılığına tümüyle kapıyı kapatması Mark-
sist çözümlemenin bilimsel değerini azaltmış ve bu anlayışı kehanetçi bir çizgiye sokmuştur (Popper, 2013a: 
413, 421-2, 425-8, 449-456; Boudouin, 2015: 65-7; Öztürk, 2017: 144).  

Ütopyacı anlayış da tarihsiciliği tamamlayarak totalitarizmin etki düzeyini yoğunlaştırır. Çünkü ütopyacı an-
layış bir mutlak iyi son ön gördüğünden bu sona doğru tarihi ayrıntılar önemsizleştirir. Ütopyanın hakikatine 
katılmayanları ötekileştirme ve öznenin ütopyanın yapısal ağırlığı karşısında araçsal bir konuma terk edilmesi 
ütopyacılığın temel bileşenleri arasında yer alır. 

Düşünürün ütopya ve tarih kavramları üzerinden elindeki bilim felsefesi argümanlarını totalitarizmle ilişki-
lendirmesi ve dolayısıyla bilimi siyaset felsefesine bağlayan bir içerikte karar kılması şaşırtıcı değildir. O 
kesin, kaçınılmaz ve bütünsel yasalar peşinden koşan akımların -mesela Marksizm ve pozitivizm- insanlığı 
totalitarizme sürüklediğini ileri sürer. Bilgiyi merkezileştirip, ideal bir son adına tüm insanları köleleştiren 
anlayış başarısızlığa uğramaya mahkumdur (Popper, 2013b: 92-4, 107, 112-3, 117-8, 127-8). 20. yüzyıldaki 
totaliter vahşetin sadece siyaset yapma tarzı ve siyaset yapan öznelerle ilgili olmadığı, bilim üzerinden gerçeği 
tekelci bir şekilde yorumlayan bakış açısının da bu sonuçta etkili olduğu Popper felsefesinden çıkan önemli bir 
sonuçtur. Ancak totalitarizmi kavrama noktasında fazlasıyla totaliter bir okumanın devreye girdiği, düşünürün 
Marksizm’le totalitarizmi özdeşleştirirken veya kapitalizmin yarattığı totalitarizme Marksizm kadar eğilmez-
ken fazlasıyla liberal bir mercekle siyasal hayatı okuduğu ileri sürülebilir.      

Popper’ın temel kavramlaştırmalarından bir diğeri açık toplumdur. Açık toplum ve kapalı toplum gerçek dün-
yada bire bir karşılığı olmayan ideal tiplerdir. Açık toplum etkileşim, çoğulculuk ve eleştirelliğe açık tarihsel-
toplumsal bir kesite karşılık gelir. Kapalı toplum ise kabileci, hiyerarşiyi ve liderleri yücelten bir yapıdır. Açık 
toplum kapalı topluma doğru bozuldukça tarihsicilik ve ütopyacılık ön plana çıkarak özgürlüğü ortadan kal-
dırır (Boudoin, 2015: 87-94; Öztürk, 2017: 146). Düşünüre göre açık toplum için sürekli bir şekilde mücadele 
edilmesi gerekir. Çünkü bu yapı kendi doğasına içkin eleştirelliği nedeniyle boşluk ve güvensizlik duygusu 
yaratır. Bahsi geçen duygular karizmatik liderler ile komünizm ve faşizm gibi ütopyacı akımlar için maddi ze-
min oluşturlar. Ortaya çıkan durum karşısında bireye düşen ise özgürlüğü için mücadele etmektir (Boudouin, 
2015: 28-9, 87-93; Öztürk, 2017: 146-7).

Peki, totalitarizm tehlikesi için bireysel çaba dışında da kurumsal tedbirler alınabilir mi? Şüphesiz ki evet. 
Değişim hiçbir zaman elden bırakılmamalı, toplumun içe kapanarak kapalı bir sisteme dönüşmesine izin ve-
rilmemelidir. Ancak değişimin kesin çözümlere doğru devrimci eylemle değil de, her zaman yanılgı payını 
içerisinde barındıran bir şekilde tedrici bir şekilde yapılması yararlı olur. Bu çözüme fırsat verdiği için liberal 
demokrasi ve liberal hukuk devletini över düşünür. Aşırılıklara karşı makul olanı savunan Popperci mantık 
demokrasi ve kapitalizmin sınırlanması gerektiği hususunda ısrarcıdır. Bu yönde gerekirse devlet müdahalesi 
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de kullanılabilir. Düşünürün nihai amacı ise totalitarizm tehlikesine karşı insanların acılarını azaltan ve şiddet 
kullanımını da sınırlayan bir sosyal-kültürel ortama ulaşmaktır. Özgürlük ancak böylesi bir ortamda varlığını 
koruyabilir (Popper, 2016a: 9, 135, 164, 176; Boudouin, 2015: 95, 98, 101-2, 108, 110; Büyükboğa, 2012: 
172-6; Öztürk, 2017: 147)

SONUÇ 

Tarih yasaları üzerinden mutlak hakikat anlayışı iddiasında ısrar eden ideolojilerin dünyayı cehenneme çevir-
diği bir zaman diliminde yaşadığı Popper. Ortaya koyduğu bilim felsefesi öncelikle yaşadığı çağdaki bu büyük 
bunalımla ilgilidir. Medeni dünyanın totalitarizme teslim olması ve özgürlüğün istisnai bir niteliğe bürünmesi 
olguları karşısında tedbirler almak gerekliydi. Popper yanlışlamayla başlayıp açık toplumla sona eren kavram 
setini bu ihtiyaçla ilişkili bir şekilde formüle edildi. 

Şüphesiz ki Popper düşüncesi sadece totalitarizm karşıtı tezlere indirgenemez. Düşünürün yanlışlama, so-
runsal merkezli gözlem anlayışı ve parçalı nesnellik üzerinden yaptığı açıklamalar pozitivizmi eleştirel bir 
içerikle yenilemiştir. Ayrıca Marx’la ilgili yaptığı değerlendirmelerde belli bir özgünlük düzeyine ulaştığı da 
söylenebilir. Marx’ın hangi noktalarda bilim ve insanlık tarihine katkı sunduğu, hangi diğer noktalarda ise 
gerçekliği çarpıtarak kendi ideolojik pozisyonu için tarihsici çıkarımlar yaptığını açık bir şekilde gösterir düşü-
nür. Pek çok liberalin benimsediği katı Marx karşıtı tutum Popper için fazlasıyla ideolojiktir. Bu nedenle daha 
dengeli bir okumayı tercih eder. Ancak kendisi de, bu konumuyla çok da uyumlu olmayan bir şekilde Marx ile 
Marksizm arasındaki ayrımı hakkaniyetli bir şekilde vurgulamaz. Marksist rejimlerin yaptığı her şeyi Marx’ın 
hanesine yazmak ve toptancı bir totalitarizm yorumu yapmak bu nedenle hakkaniyetli değildir.   

KAYNAKÇA 

Boudouin, J., (2015). Karl Popper, Çev: Bülent Gözkan, İstanbul: İletişim Yayınları.

Büyükboğa, B.,  (2012). “Karl Popper’da Totaliter Düşüncenin Kökenleri”, Düşünen Siyaset 28: 159-179. 

Demir, Ö.,  (2015). Bilim Felsefesi, İstanbul: Sentez Yayınları.

Öztürk, A.,  (2013). “Tarihsicilik ve Toplum Mühendisliği Kavramları Özelinde Hayek’de ve Popper’da Bilim 
Felsefesi Tartışmaları”, Felsefelogos 64: 135-149.

Popper, K.R., (2013a). Açık Toplum ve Düşmanları, Çev: M. Tunçay ve H. Rızatepe, Ankara: Liberte Yayın-
ları. 

Popper, K.R., (2013b). Tarihsiciliğin Sefaleti, Çev: Sabri Orman, İstanbul: Plato Film Yayınları.

Popper, K.R., (2016a). Hayat Problem Çözmektir, Çev: Ali Nalbant, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Popper, K.R., (2016b). Daha İyi Bir Dünya Arayışı, Çev: İlknur Ata, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

251

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

THE RELATİON BETWEEN PAİN AND MOTİVATİON BY SOME DEMOGRAPHİC 
CHARACTERİSTİCS OF FOOTBALL PLAYERS: EXAMPLE OF ELAZİĞ PROVİNCE

Qurban Mahmood ABDULLAH1, Ali Serdar YÜCEL2 

1Fırat University, Faculty of Sport Sciences, Elazig / Turkey
2Fırat University, Department of Physical Education and Sports, Elazig / Turkey

Abstract: One of the negative effects of sports injuries is a pain situation. This situation is an unexpected 
result for football players. The pain situation that is caused by the injuries, which occur during trainings and 
matches, may have a negative impact on the motivation. In this study, determination of the experience of pain 
and motivation to perform sports in case of a pain of football players by some demographic characteristics 
forms the fundamental purpose of the study. The universe of the study consisted of amateur and professional 
soccer teams competing in Elazığ (n = 630) and the sample of the study consisted of 160 participants selected 
by the random selection method which played in these teams. A questionnaire was applied to the participants 
in the study to be conducted in example of Elazığ province. In the first section of the questionnaire, questions 
on demographic characteristics of the participants and pain cases, in the second section, questions were asked 
to determine the motivation for sports in case of pain. Data collection will be carried out by using face to face 
interview method with amateur and professional football teams competing in Elazığ province with the avai-
lable measuring forms by the researcher. After the data is transferred to computer, evaluations will be done in 
SPSS 22.0 package program. At first, to find the reliability of the collected data, Cronbach alpha test will be 
applied. Cronbach’s alpha coefficient of 0.845 was obtained. To perform statistical analysis, parametric status 
of the data will firstly be investigated for determining the proper analysis method. Within the scope of the 
analysis, descriptive statistics, reliability analysis, independent sample t-test, Anova analysis and Regression 
analysis, Kruskal Wallis-H and Jonckheere-Terpstra Testa analysis were used. Significant results will be shown 
with tables and graphics. As a result of the statistics, variables such as age, body mass index, training frequency 
and duration were found to be different in participants’ pain situations. It is possible to take necessary preca-
utions after determining the pain situations of footballers and to raise awareness to determine the educational 
elements.

Key Words: Football, Motivation, Pain, Training
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Spor günümüzde eğlence, dinlenme, sağlıklı olma, zinde kalma vb. pek çok amaçla ve amatör bir uğraşı ol-
maktan öteye taşınmış ve profesyonel olarak gelir getirici yönüyle ağırlık kazanmıştır. Bu gelir kapısı sadece 
sporu profesyonel olarak yapan sporcular, antrenörler, teknik direktörler, kulüp çalışanları vb. unsurları kapsa-
mamış, sporla doğrudan ya da dolaylı ürün ve hizmet ağının da genişlemesine yol açmış ve ciddi gelir getiren 
bir alan olmuştur. Teknolojinin ilerlemesi, spor eğitiminin artması, artan boş zaman faaliyetleri, kitle iletişim 
araçları vb. pek çok faktör spor endüstrisinin hızla büyümesine yol açmış ve bu endüstrinin parasal güç ve 
hacmini de artırmıştır.  Spor endüstrisinin yapısı gereği pek çok farklı sektörle ilişkisinin (inşaat, sağlık, finans, 
ulaşım vb.) olması da sınırlarını genişletmekte ve iş dünyası ile de bağlantı oluşturmaktadır. Dünyada uluslar 
arası organizasyonlar ve kitle iletişim araçları ile milyarlarca izleyiciye ulaşma fırsatı bulan spor etkinlikleri 
diğer sektörleri de harekete geçirmekte ve bunun yanı sıra spor ile bütünleşerek sporla ilgisi olmayan ürün ve 
hizmetlerin bu yolla pazarlanmasını da sağlamakta ve çoğu işletmeler için önemli pazar haline gelmektedir. 
Spor endüstrisinin diğer sektörlerle olan ilişkisi bu sektörlerdeki istihdam alanlarının da artmasına neden ol-
maktadır.  Spor endüstrisi yapısı ve boyutları ile pek çok sektörel alanda iş dünyası ile ilişkili bir konum ka-
zanmıştır. Spor günümüzde sadece devlet tarafından organize edilip kitlelere sunulmamakta özel sektörün aktif 
katılımı da önemli rol oynamaktadır. Özel sektörün katılımı da spor endüstrisine ayrı bir katkı sağlamaktadır.

Günümüzde spor toplum hayatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Antik çağdan itibaren düzenlenen olim-
piyatların ve diğer spor organizasyonlarının iletişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte, günümüz de dün-
yanın her yerinde seyredilmesi, organizasyonlara katılan taraflar ve taraftarlar kadar şirketlerin de ilgisini 
çekmiştir. Spor malzemesi üreten şirketler ve spor ile reklam yapmak isteyen şirketler açısından sportif olaylar 
önemli bir fırsat haline gelmiştir (Yavaş, 2005: 1).

Çünkü ekonomik kazanç sağlama ve istihdam açısından düşünülürse, sporun günümüzde spor tesisleri ve spor 
malzemeleri üreten firmaları, turizmi ve profesyonel kulüpleri ile birlikte bir sanayi dalı haline geldiği rahat-
lıkla söylenebilmektedir (Durusoy, 2004).

Spor endüstrisi spor ile ilişkili geniş bir ürün ve tüketici bölümünü kapsamaktadır. Spor endüstrisi içerisinde 
ürün; sportif faaliyetler, spor ile ilişkili serbest zaman etkinlikleri ve fitness ile direk ya da dolaylı ilişkisi bu-
lunan mal ve hizmetler şeklinde ifade edilebilir. Spor tüketicisi ise; sportif faaliyetler, spor ile ilişkili serbest 
zaman etkinlikleri ve fitness ile direk ya da dolaylı ilişkisi bulunan mal ve hizmetleri tüketen birey ve işletme-
ler olarak tanımlanabilir (Akt: Katırcı vd., 2013 ).

20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren spor pazarının ekonomik bir faaliyet alanı olarak devasa boyutlara ulaş-
ması, spor tüketiminin toplumların hemen hemen her katmanına yayılması, sporun popüler bir kültür ögesi 
olarak tüketime sokulması ve birçok farklı endüstri dal ile iç içe geçmesi gibi çeşitli nedenler sporu dünya 
ölçeğinde hızla endüstrileştirmiştir (Katırcı vd., 2013).

Yeni ve farklı spor, fitness ve reaksiyon etkinliklerinin sayısal artışı ve gelişimi, kitle iletişim araçlarındaki ar-
tış, bireylerin serbest zamanlarındaki artış, çeşitli pazar bölümlerinde spor ürünlerinin artması ve bu ürünlerle 
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ilgili teknolojik gelişmeler, spor endüstrisi içerisinde pazarlama eğilimlerinin artışı, spor eğitimin artması, spor 
endüstrisindeki kar artışı, spor yönetimi konusundaki gelişmeler, sporun globalleşmesi ve global pazar haline 
gelmesi bu endüstrinin büyümesine yol açmıştır (Pitts ve Stotlar, 1996: 10).

Ekonomi bir bilim dalı olarak, kaynakların sınırlı, buna karşılık insanoğlunun ihtiyaçlarının sınırsız olması 
nedeniyle, çeşitli sorulara yanıt arayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve gelişme göstermiştir. Ekonomiyi 
tanımlayacak olursak; alternatif kullanım alanları olan kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
nasıl kullanıldıkları problemi ile ilgilenen sosyal bir bilimdir. Bir başka ifadeyle ekonomi, mal veya hizmet 
üretme ve bunları tüketme faaliyetleri konusunda ortaya çıkan ilişkilerin tümüdür.23

Sporun ekonomik etkileri, spor endüstrisinin gelişmesi ve büyümesiyle birlikte, üretilen mal ve hizmetlerin 
artışına bağlı olarak, bu sektördeki paranın çok yüksek meblağlara ulaşması nedeniyle ön plana çıkmıştır.24

Sporun ekonomik unsurları içerisinde yer alan uluslararası organizasyonlar önemli parasal güç ve döngü sağ-
lamaktadır. Sponsorluktan, reklama ve organizasyon içerisinde yer alan ürün ve hizmet ağına kadar pek çok 
işletmenin bu platform da yer almasını sağlamaktadır. Ayrıca bahis oyunları da ciddi gelir getirici unsurlar 
arasında yer almaktadır. TV yayın hakları da organizasyonların en çok kazandıranı olmaya devam etmektedir. 
Yayın hakları için çok yüksek meblağlar ödenmektedir. 

Spor organizasyon ve karşılaşmalarının milyarlarca kişiye ulaşması, spor endüstrisi içerisine aktarılan nakdi 
kaynakların da artmasına neden olmuştur. Örneğin; Olimpiyatlardan elde edilen gelirin büyük bölümünü te-
levizyon yayın hakları oluşturmaktadır. Son dönemde teknolojide ve televizyon yayıncılığındaki gelişmelerin 
ardından büyük spor organizasyonlarında televizyon haklarından elde edilen gelir de önemli ölçüde artmıştır 
(IOC, 2010).

Kitle iletişim araçlarının ve bu araçların kullandığı teknolojilerin gelişmesi spor yayıncılığında da yeni ufuk-
lar açmıştır ve spor ile ilgili hemen hemen bütün dallarda spor yayıncılığı gelişim göstermiştir. Günümüzde 
futboldan basketbola, balıkçılıktan kampçılığa kadar birçok spor ile ilişkili aktivite kitle iletişim araçlarında 
kendine yer bulmaktadır. Bunun temel nedeni kitlelerin bu etkinliklere olan ilgisinin artan oranda devam etme-
si olarak ele alınabilir (Katırcı vd., 2013).

Sporun ekonomiyi etkileyen bir diğer unsur ise spor endüstrisinin temelinde yer alan spor ürün ve hizmet sağ-
layıcıları spor işletmeleridir. Ayrıca modern yönetim anlayışı içerisinde özellikle kulüplerin pek çok ihtiyaçla-
rının karşılanmasında dış kaynaklardan yararlanmayı tercih etmeleri farklı sektörlerde istihdam oluşturmakta 
ve ilişki ağını genişletmektedir. Kulüplerin seyahat etkinliklerini acentelere devretmesi bu işletmelerin spor 
endüstrisi içerisinde hizmet üretimine katmakta ve yeni istihdam kapıları açmaktadır. Yine yeme-içme konu-
sunda bu alandaki hizmet kuruluşlarından hizmetin alınması, güvenlik konusunda ve haberleşme konusunda 
da dış kaynaklardan alınan hizmet bu sektörlerde de hareketlilik sağlamaktadır. 

23  http://web.hitit.edu.tr
24  http://web.hitit.edu.tr
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Uluslararası spor organizasyonları başta olmak üzere tüm spor etkinlikleri ve organizasyonları spor medya-
sının daha da güçlenmesine ve etkin bir unsur olmasına neden olmaktadır. Bu alanda özel spor kanallarının 
ortaya çıkması ve medya kuruluşlarında ciddi bir istihdam alanı oluşturması önemlidir. 

Hizmet ağının yanı sıra spor ürünlerinin sektör içerisinde satışı sürekli artış göstermektedir. Boş zaman artışı 
ve insanların daha fazla zaman bularak bu zamanlarını spor yaparak geçirmek istemeleri spor ürünlerine olan 
talebi artırmakta ve sadece spor giyimi ve malzeme ihtiyacını karşılamaya yönelik spor mağazaları hizmet sek-
törüne katılmaktadır. Bunun dışında profesyonel sporcuların kendilerine özel ürünler tercih etmeleri bu alanda 
da üretimin artması söz konusu olmaktadır. 

Türkiye’de ise spor pazarının büyüklüğü ayakkabı ve tekstil dahil olmak üzere yaklaşık 600-700 milyon Avro 
civarındadır. Bu pazarın içinde uluslararası markalar, lokal markalar ve markasız / taklit markalar olmak üzere 
üç segment bulunmaktadır (Marketing Türkiye, 2004: 65).

Sporun ekonomik unsurları arasında yer alan bir diğer unsur ise spor teknolojileri olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Gelişen teknoloji sporu da önemli ölçüde etkilemiştir. 

Spor endüstrisi, diğer endüstri kolları gibi günümüz teknolojisinin avantajlarından yararlanmaktadır. Teknolo-
ji, spor araç gereçleri, spor giyimi ve spor olanaklarını etkilemiştir. Spor etkinlikleri içerisinde, beslenmeden, 
sportif antrenmana kadar birçok farklı alan teknolojik gelişimlerden etkilenmiştir. Günümüzde enerji veren 
içecekler, daha uzun atlamaya yardımcı olan ayakkabılar, ter tutmayan eşofmanlar ve daha hızlı yüzmeye yar-
dımcı olan giysiler gibi birçok farklı ürün pazar içerisinde yerini almıştır (Argan ve Katırcı, 2008).

Günümüzde sporcuların performanslarını arttırmak, sporcu ekipmanlarını ve spor alanlarını geliştirmek için 
mühendislik, malzeme bilimi, biyomekanik, iletişim ve bilgi teknolojilerinin nimetlerinden üst düzeyde fay-
dalanılması, yeni ve önemli bir spor endüstrisi dalı olarak spor teknolojilerinin geliştirilmesini ortaya çıkart-
mıştır.25

Spor endüstrisinin hızla büyümesi pek çok işletmenin bu alanda pay sahibi olmaları için önemli bir yarışa 
sokmuştur. Farklı işletmeler kendi ürün ve hizmetlerini sunmak için milyarlarca kişiye bir anda ulaşılmasını 
sağlayan spor organizasyonlarına ilgi duymuş ve bu yolla kendi ürünlerini pazarlama yoluna gitmişlerdir. Bu 
da sponsorluk ve reklam gelirlerini ve TV yayın hakkı gelirlerinin ciddi boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. 

Spor ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak farklı sektörlerden işletmelerin ve yeni spor işletmeleri-
nin spor pazarında yer almakta olduğu görülmektedir. Spor teknolojilerinden spor ürün ve hizmet ağına, spor 
işletmelerinden spor pazarlaması, sponsorluk, reklam, bahis ve TV yayın haklarına kadar tüm bu etkiler sporun 
çok güçlü bir ekonomik sektör haline gelmesini sağlamıştır.

Türkiye’de devlet halen daha en büyük spor yatırımcısı pozisyonunu muhafaza etmektedir. Spor kulüpleri 
2010’dan sonra dünya ölçeğinde popüler sporcuları transfer ederek önemli kaynaklar kullanmaktadır. Devletin 

25  http://web.hitit.edu.tr
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spora son 14 yılda yaptığı kaynak aktarımda, Cumhuriyet dönemi ile kıyaslanabilecek büyüklüktedir. Türkiye 
spor tesisi yatırımları yanı sıra büyük spor organizasyonlarına (Dünya – Avrupa Şampiyonaları – Akdeniz 
Oyunları – Universiyad Oyunları vb. gibi) da kaynak ayırmış, özel sektör de bilhassa Fitness ve Spor Turizmi 
anlamında yatırımlara yönelmiştir (Cerrahoğlu, 2016: 324).

Spor endüstrisinin Türkiye,’de de giderek büyümekte olduğu ve endüstrinin pek çok farklı sektör ile olan iliş-
kisinin bu yapıyı daha da büyüteceği ve istihdam alanları oluşturacağı söylenebilir. Bu konuda pek çok farklı 
işletme ile olan ilişkisi göz önünde tutulduğunda iş dünyası ile olan ilişkisi daha kolay anlaşılabilir. Ayrıca 
Türkiye’de spor federasyonlarının yönetim kurullarında ve kulüp yönetimlerinde iş dünyasının önemli şahsi-
yetlerinin bulunması bu ilişkiyi daha açık ortaya koymaktadır.    
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ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN 
TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

(BAYBURT İL ÖRNEĞİ)

Yusuf ULUTAŞ1, Ali Serdar YÜCEL2 

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye
Beden Eğitimi Öğretmeni, Sivas / Türkiye

Öz: Araştırmanın amacı Bayburt İli ortaokul ve lise okullarında okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spora 
yönelik tutumlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Bayburt 
ilindeki, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ortaokul ve lise okullarında okuyan 1998 öğrenci oluşturmakta-
dır. Araştırmanın örneklemini ise Bayburt ilive ilçelerindeki ortaokul ve lise okullarından amaçlı örneklem 
yöntemi ile seçilen 1205 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama modeli niteliğindedir.  
Veri toplamada anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin ilk kısmında demografik ikinci kısmında ise Demirhan 
ve Altay (2001) tarafından geliştirilen ve güvenirlik katsayısı 0.93, korelasyon katsayısı 0,85, ölçüt geçerliği 
korelasyon katsayısı 0.83 olan Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği (BESTÖ) kullanılmıştır. Verilerin ista-
tistik analizi SPSS 21,0 istatistik programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi ve 
t-testi kullanılmış, gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde varyanslar homojen ise Scheffe testi, varyanslar 
homojen değil ise Dunnett T3 testi kullanılmıştır. Çalışmada sonunda ortaokul ve lise okullarında okuyan 
öğrencilerin beden eğitim ve spora dair tutumlarının olumlu seviyede olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamıza 
katılan öğrencilerin ailelerinde spor yapanın olmasına, ailelerinin öğrencinin spor yapmasına izin vermesine, 
cinsiyetine, yaşlarına, yaşadıkları yere, okudukları okul türüne, okudukları sınıf düzeylerine göre beden eğitim 
ve spora ilişkin tutumları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmuştur (P<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Tutum, Ortaokul, Lise, Beden Eğitimi ve Spor

GİRİŞ

Sanatsal ve sportif etkinliklere katılım toplumların gelişmelerinde ve modern uygarlıkların seviyelerine yükse-
lebilmelerinde oldukça önemlidir. Zira sanatsal ve sportif etkinliklerin bireylerin gelişmelerine olumlu yönde 
katkı sunan pek çok özelliği bulunmaktadır. Dolayısıyla eğitim ve öğretim çalışmalarının bölünmez bir parçası 
olarak değerlendirilmekte olan beden eğitimi etkinliklerinin, kişiye sağlayacağı özelliklerinden birisinin spora 
ilişkin tutumların ve davranışların olumlu yönde geliştirilmesi olduğunu ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla 
beden eğitimine yönelik belirlenen amaca varabilmek için öğrencilerin bu derse yönelik görüşleri ve geliştir-
dikleri tutum oldukça önemlidir.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

257

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Araştırmanın Önemi

Tutumlar, insanların davranışlarını yönlendirmede önemli bir yer tutmakta, inanç ve değer kaidelerine bağlı bir 
şekilde meydana gelmektedirler. Bundan dolayıdır ki bireylerin tutumunun olumlu veya olumsuz yönde oluş-
ması büyük öneme sahiptir. Olumsuz olarak gelişen tutumlar, kişinin hayatına ileriki dönemlerde de olumsuz 
yansımaktadır (Hünük, 2006). Bu bakımdan tutumlar duyuşsal davranışlar arasında gösterilebilir.Aynı şekilde 
Bloom da tutumları duyuşsal giriş özellikler arasında ele almıştır (Bloom, 1998).

Tutumlarımız farklı zaman ya da yer şartlarında farklılıklar gösterebilir. Yani değişkendir sabit değildir. Örnek 
vermek gerekirse öğretmenini çok seven bir öğrencinin o dersi de çok sevmesi, öğretmeni tarafından terslenen 
öğrencinin o dersi sevmemesi tutumda değişmeler olabileceğini göstermektedir (Genç, 2001).

İnsanoğlu en başından beri eğitim alan aynı zamanda eğitim veren bir varlık olmuştur (Keskin, 2015). Eğitim; 
insan öğesinden başlamak üzere toplum içerisinde yer alan insanların dolayısıyla tüm toplumun gelişmesini, 
yetişmesini, onların belli bir amaç doğrultusunda hareket etmelerini sağlayan yetiştirme, geliştirme ve etkile-
me faaliyetleridir (Başer, 2009).

Beden eğitimi ise insanın bedensel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesi, iyi bir kişilik oluşturulması, manevi yön-
den ve milli yönden sağlam bir insan amaçlayan önemli bir eğitim etkinliğidir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011).

Ortaokul ve lisede okuyan gençler zor bir gelişim evresindedirler. Beden eğitimi ve spor faaliyetleri sayesinde 
bu gençlerin gelişimlerine destek verilebilir. Ayrıca problem çözme yetileri de geliştirilebilir (Çetin, 2007). 
İnsan hayatında pekçok açıdan öenem sahip olan beden eğitimi ve sportif faaliyetlerinin ilk uygulama alanı 
olan beden eğitimi dersleri önem arz etmektedir.  

Diğer eğitim alanlarındaki gibi öğrenciler beden eğitimi dersine yönelikte bazı tutumlar geliştirirler. Gelişecek 
olan olumlu tutumlar ders verimini artırırken aynı zaman da öğretmeninde motivasyonunu artırabilir (Demir-
han ve Altay, 2001).

Okullarda uygulanan beden eğitimi dersleri bu dersi alan öğrencilerin birçok farklı yönden gelişimlerine de 
destek olmaktadır. Ayrıca beden eğitimi dersleri toplumu daha sağlıklı yaparak genel eğitimin meydana gelme-
sinde de ciddi bir role sahiptir (Hünük ve Demirhan, 2003).

Buradan hareketle çalışmamızda bazı değişkenler açısından, ortaokul ile lise okullarında okuyan öğrencilerin 
beden eğitimi dersine dair görüş ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spora yönelik tutumlarının karşılaştırıldığı bu çalış-
mamız betimsel tarama modeli niteliğindedir. Çalışmanın evreni Bayburt ili merkez ve merkeze bağlı ilçele-
rindeki 38 ortaokul ve lise okulu ve 1998 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklemi ise Bayburt ili ve ilçelerindeki 
ortaokul ve lise okullarından amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen, 30 ortaokul ve lise okulu içinden lisede öğ-
renim gören 705, ortaokulda öğrenim gören 500, olmak üzere 613 erkek öğrenci, 592 kız toplam 1205 gönüllü 
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öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla iki kısımdan meydana gelen Demirhan ve Altay (2001) ta-
rafından oluşturulmuş “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin yapılan güvenirlik 
analizi sonucunda crobbach alpha değeri 0,919 bulunmuştur. Verilerin analizinde SPSS 21.00 programı  kul-
lanılmıştır. Analiz sürecinde tek yönlü varyans analizi ve t-testi kullanılmış, gruplar arası farklılıkların belir-
lenmesinde varyanslar homojen ise Scheffe testi, varyanslar homojen değil ise Dunnett T3 testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Öğrencilerin Görüşlerinin “Cinsiyet” Değişkeni Açısından Sayısal Değerleri

Değişkenler Gruplar N % X SS Sd Levene T P

F P

Cinsiyet Erkek 613 50.9 4,0502 ,70995 1203 ,178 ,673 5,230 ,000*

Kız 592 49.1 3,8324 ,73517

Tablo 1 incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre yapılan t-test sonucunda ölçeğe ilişkin olarakanlamlı bir 
farklılık olduğu görülmüştür.Erkeklerin tutum puanları kızlardan yüksek çıkmıştır (P<0,05).

Tablo 2. Öğrencilerin Görüşlerinin “daha önceden önemli bir rahatsızlık, sakatlanma geçirdiniz 
mi?”değişkeni Açısından Sayısal Değerleri

Değişkenler Gruplar N % X SS Sd Levene T P

F P

Daha Önceden Önemli Bir 
Rahatsızlık, Sakatlanma vb. 
Geçirdiniz mi?

Evet 178 14.8 3,9496 ,71206 1203 ,001 ,971 ,127 ,899

Hayır 1027 85.2 3,9421 ,73376

Tablo 2 incelendiğinde “daha önceden ciddi bir rahatsızlık, sakatlanma geçirdiniz mi?” sorusuna ilişkin olrak 
yapılan t-testi sonucunda anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.( P>0,005)
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Tablo 3. Öğrencilerin Görüşlerinin “Ailenizde Spor Yapan Var Mı?” değişkeni Açısından Sayısal De-
ğerleri

Değişkenler Gruplar N % X SS Sd Levene T P

F P

Ailenizde Spor Yapan Var 
Mı?

Evet 456 37.8 4,0582 ,75080 1203 4,237 ,040 4,297 ,000

Hayır 749 62.2 3,8731 ,70896

Tablo 3 incelendiğinde “aileniz de spor yapan var mı?” sorusuna ilişkin yapılan t-testi sonucunda anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmektedir.Spor yapan katılımcıların lehine olumlu bir sonuç görülmüştür. (P<0,05)

Tablo 4. Öğrencilerin Görüşlerinin “Yaş” Değişkeni Açısından Sayısal Değerleri

D
eğ

iş
ke

nl
er

G
ru

pl
ar N % X SS VK KT Sd KO

Levene

F P

A
nl

am
lı 

Fa
rk

F P

Ya
ş

13
 y

aş
 v

e 
al

tı 52 4.3 4,02 ,72

G
ru

pl
ar

 
ar

as
ı

7,088 2 3,544

8,217 ,000 6,708 ,001 2-3

14
-1

5 
Ya

ş 454 37.7 4,03 ,66

G
ru

p 
iç

i

635,070 1202 ,528

16
 Y

aş
 v

e 
üz

er
i

699 58.0 3,87 ,76

To
pl

am 1205 100.0 3,97 ,71

To
pl

am 642,158 1204

Tablo 4 incelendiğinde “yaş değişkenine göre yapılan anova testi sonucunda anlamlı bir farklılık olduğu gö-
rülmektedir. Bu farklılığa ilişkin olarak varsyanların homojenliğine ilişikin yapılan levene testi sonucuna göre 
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varyansların homojen olmadığı tespit edilmiş ve farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının bulunması için 
dunnett t3 testi sonucunda 16 yaş ve üzere grup ile 14-15 yaş grubu  arasında farklılık olduğu ve derse ilişkin 
tutum ölçeği ortalamasının 16 yaş ve üzeri grupta daha düşük olduğu görülmüştür.

Tablo 5. Öğrencilerin Görüşlerinin “Öğrencilerin Yaşadıkları Yer” Değişkeni Açısından Sayısal Değer-
leri

D
eğ

iş
ke

nl
er

G
ru

pl
ar

N % X SS VK KT Sd KO

Levene

F P Anlamlı 
Fark

F P

Ö
ğr

en
ci

le
rin

 Y
aş

ad
ık

la
rı 

Ye
r

İl 661 54.9 3,93 ,76

G
ru

pl
ar

 
ar

as
ı

4,063 2 2,032

5,452 ,004 3,827 ,022 2-1,3

İlç
e-

K
as

ab
a

177 14.7 4,07 ,62

G
ru

p 
iç

i

638,094 1202 ,531

K
öy 367 30.5 3,88 ,70

To
pl

am 1205 100.0 3,96 ,69

To
pl

am 642,157 1204

Tablo 5 incelendiğinde “öğrencilerin yaşadıkları yer değişkenine ilişikin olarak yapılan anova testi sonucunda 
anlamlı br farklılık olduğu görülmüştür.Bu farklılığa ilişkin olarak varsyanların homojenliğine ilişikin yapılan 
levene testi sonucuna göre varyansların homojen olmadığı tespit edilmiş ve farklılığın hangi gruplardan kay-
naklandığının bulunması için dunnett t3 testi sonucunda ilçe kasabada yaşayanlar ile diğerleri arasında fark 
tespit edilmiştir.Bu farklılık da ilçe de yaşayanlar lehine katılımcıların tutum ortalamalarının farklılık göster-
diğini ortaya çıkmıştır.
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Tablo 6, Öğrencilerin Görüşlerinin “Okudukları Okul Türü” Değişkeni Açısından Sayısal Değerleri.
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Tablo-6 icelendiğinde “okudukları okul türüne ilişkin olatrak yapılan anova testi sonucunda anlamlı bir farklı-
lık bulunmuştur. Bu farklılığa ilişkin olarak varsyanların homojenliğine ilişikin yapılan levene testi sonucuna 
göre varyansların homojen olmadığı tespit edilmiş ve farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının bulunması 
için dunnett t3 testi sonucunda orta okul ile Meslek Lisesi ve Sosyal Blimler Lisesi,Anadolu veya Fen Lisesi 
arasında fark tespit edilmiştir. Ortaokul’da tutum ölçeği ortalamalarının liselere oranla daha yüksek çıkmıştır.
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Tablo 7. Öğrencilerin Görüşlerinin “Okudukları Sınıf” Değişkeni Açısından Sayısal Değerleri
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Tablo 7 incelendiğinde sınıf değişkenine ilişkin olarak yapılan anova testi sonucunda anlamlı bir farklılık bu-
lunmuştur.Bu farklılığa ilişkin olarak varsyanların homojenliğine ilişikin yapılan levene testi sonucuna göre 
varyansların homojen olmadığı tespit edilmiş ve farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının bulunması için 
dunnett t3 testi sonucunda 8.Sınıf ile 12.Sınıflar arasında farklılık bulunmakta olup, 8.Sınıf ortalaması 12.Sınıf 
ortalamalarından yüksek çıkmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sonuçlar

•	 Ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spora dair tutumları genel itibariyle olumludur.

•	 Ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin cinsiyetleri açısından, ailesi içerisinde spor yapanların olup ol-
maması açısından, yaşadıkları yer açısından, öğrenim gördükleri okul türü açısından, öğrenim gördükleri 
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sınıf düzeyleri açısından ve ailelerinin spor yapmalarına izin vermeleri açısından anlamlı bir fark tespit 
edilmiştir.

•	 Ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin rahatsızlık, sakatlık, vs. geçirmiş olup olmamaları açısından, an-
nelerinin öğrenim durumları açısından, babalarının öğrenim durumları açısından, annelerinin meslekleri 
açısından, babalarının meslekleri açısından, ailelerinin gelir düzeyleri açısından ve okul başarı düzeyleri 
açısından anlamlı bir fark görülmemiştir.

Öneriler

•	 Yaptığımız araştırma sürecinde okullarımızın spor salonlarının yeterli olmadığı görülmüştür. Bu duru-
munda öğrencilerin tutumlarında özellikle soğuk kış şartlarında büyük bir olumsuzluğa neden olmaktadır. 
Bu ve benzeri sorunları çözmek için yeni yapılan okullarımızın zemin katlarını spor salonu olacak şekilde 
tasarlamak, gerekli araç gereçleri temin etmek fayda sağlayacaktır.

•	 Ortaokul ve lise okullarında beden eğitimi ve spor derslerinin ders saatleri arttırılabilir.

•	 Öğrencilerimizi okullar arası yapılan müsabakalara götürerek onların sporu sevmesini sağlayıp ülkemizin 
olimpiyatlarda başarılı olmasını sağlayacak temeller atılabilir.
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4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ  
EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI 

Oğuz ERSÖZ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Soybağı, anne ve baba ile çocuk arasındaki hukuki bağı ifade etmekte olup, bu bağ hukuki açıdan birçok 
sonuçlar doğurmaktadır. Bunlardan birisi de çalışma konumuzu eden evlatlık bakımından mirasçılık hakkı-
nın varlığıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 282. maddesine göre ana ile çocuk arasındaki soybağı 
doğumla, baba ile çocuk arasındaki soybağı ise ana ile evlilik, tanıma ya da hâkim hükmüyle kurulur. Aynı 
maddenin üçüncü ve son fıkrasına göre, soybağı ayrıca evlat edinme ile de kurulur. Evlat edinmenin koşulları, 
TMK m. 305 vd. maddelerinde düzenleme altına alınmıştır. Evlat edinme ile ana ve babaya ait olan haklar ve 
yükümlülükler evlat edinene geçer (TMK m. 314/1). Evlâtlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile 
bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her 
türlü bağ kurulur ve ayrıca evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir (TMK 
m. 314/5). Evlat edinme işlemi ile birlikte evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur (TMK m. 314/2). Gerçekten 
de evlatlık, mirasbırakanın saklı paya sahip olan yasal mirasçıları arasında yer almaktadır. Nitekim TMK’nın 
500. maddesinin ilk fıkrası uyarınca; evlâtlık (ve altsoyu), evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olmaktadır. 
Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da varlığını muhafaza eder. Evlatlığın, evlat edinene mirasçılığı tek 
yönlüdür. Zira evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar (TMK m. 500/son). Doğaldır ki evlatlığın, 
evlat edinene mirasçı olabilmesi için evlat edinenin ölümü anında hukuken geçerli bir evlatlık ilişkisinin bu-
lunması gerekir. Bu çalışmamızda evlatlığın mirasçılığının başlangıcı, kapsamı ve koşulları genel hatlarıyla 
inceleme ve değerlendirme konusu yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Evlatlık, Evlat Edinen, Evlat Edinme, Miras, Altsoy

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Soybağı, anne ve baba ile çocuk ve/veya çocuklar arasındaki hukuki bağı ifade etmektedir (Dural vd., 2018: 
258). 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda 282 vd. maddelerinde soybağı bu anlamı itibariyle düzenleme 
altına alınmaktadır26. 

26 ‘’… Geniş anlamda soybağı, bir kimse ile onun ecdadı, üstsoyu arasındaki biyolojik ve doğal bağlantıyı ifade eder. Dar anlamda 
soybağı ise, sadece çocuklar ile ana ve babaları arasındaki bağlantıyı, başka bir deyişle çocuğun ana ve babasına bağını ifade 
eder ki, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun aile hukuku kitabında düzenlenmiş olan soybağı da bu dar anlamdaki soybağıdır…’’ 
(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Tarih. 07.03.2012, Esas. 2011/775, Karar. 2012/116, Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, Erişim 
Tarihi. 23.02.2019).
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TMK m. 282/1 uyarınca; çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur27. Aynı maddenin ikinci fıkrasına 
göre; çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur. Hükmün üçüncü 
ve son fıkrasına göre ise gerek anne gerekse de baba bakımından soybağı, evlat edinme yoluyla da kurulabilir.

Soybağının hukuki sonuçlarından birisi anne ve baba ile çocuk ve/veya çocuklar arasında mirasçılık ilişkisi 
kurması olarak karşımıza çıkmaktadır. Eş deyişle çocuk ve/veya çocukların anne ve babalarına mirasçı olabil-
meleri bu hukuki bağın yani soybağının kurulmasını gerektirmektedir. Anne ve baba ile çocuk ve/veya çocuk-
lar arasında soybağı ilişkisi kurulmamışsa mirasçılık ilişkisi de söz konusu olamayacaktır. Soybağı ilişkisinin 
resmi kayıtlar başta olmak üzere her türlü delil aracılığıyla ispat edilmesi olanaklıdır28.

Soybağı kuran yollardan birisi de evlat edinmedir. Evlat edinme ile evlatlık ve evlat edinen arasında hısımlık 
ilişkisi doğar ve ilke olarak soybağının kurulmasına ilişkin tüm neticeler meydana gelir (Helvacı ve Erlüle, 
2016: 209). Evlat edinmenin koşulları, TMK m. 305 vd. maddelerinde düzenleme altına alınmıştır. Evlat edin-
me ile ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer (TMK m. 314/1). Ayrıca evlatlık, 
evlat edinenin mirasçısı olur (TMK m.314/2).

Miras hukukumuzda mirasbırakanın intikali mümkün olan özel hukuk ilişkileri ölüm olgusu ile birlikte ken-
diliğinden mirasçılarına geçer. Bir kimsenin mirasçı olması kanundan kaynaklanmaktaysa yasal (kanuni) mi-
rasçılık, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf ile ortaya koyduğu iradesinden kaynaklanmaktaysa iradi (man-
sup) mirasçılık söz konusu olur (Ayiter ve Kılıçoğlu, 1991: 40). Yasal mirasçılığın üç temel esasa dayandığı 
belirtilmektedir. Bunlardan ilke ve kural olanı mirasçılığın, mirasbırakan ile mirasçı arasındaki kan bağına 
dayanmasıdır. Diğeri ise mirasçılığın evlenme ile eşin mirasçı olmasında sözleşmeye ve evlat edinme ile ev-
latlığın mirasçı olmasında mahkeme kararına dayanmasıdır. Üçüncü ve son olarak ise yasal ve iradi mirasçı 
bulunmaması durumunda devletin mirasçı olmasında vatandaşlık bağıdır (Antalya ve Sağlam, 2015: 68-69). 
Mahkeme kararına dayalı kurulan evlatlık ilişkisi ile evlatlık, evlat edinenin yasal, birinci zümre ve saklı paylı 
mirasçısı olur.

Evlat edinene mirasçı olabilecek kimse sadece evlatlık olmayıp, evlatlığın altsoyu da evlat edinene mirasçı 
olmaktadır. Nitekim TMK’nın 500. maddesinin ilk fıkrası uyarınca; evlâtlık (ve altsoyu), evlât edinene kan 
hısımı gibi mirasçı olmaktadır. Böylece evlatlık (ve altsoyu), mirasbırakanın altsoyu ile eşit haklara sahip du-
rumdadır (Çabri, 2018: 129).

Çalışmamızda evlat edinme hukuki işlemiyle evlatlık olarak adlandırılan hukuki bir statü kazanan kimsenin 
mirasçılık hakkını genel hatlarıyla inceleme konusu yapmaktayız.

27 ‘’… TMK’nun 282. maddesinin birinci fıkrasına göre çocuk ile ana arasındaki soybağının kurulabilmesi için, çocuğun, ana olduğu 
iddia edilen kadın tarafından doğurulduğunun tespit edilmesi yeterlidir. Çocuğu doğuran kadının evli olup olmaması soybağının 
kurulması için önem taşımamaktadır…’’ (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, T. 26.01.2017, E. 87, K. 744, Legalbank Elektronik Hukuk 
Bankası, Erişim Tarihi. 23.02.2019).

28 ‘’ Soybağı ilişkisinin resmi kayıtların yanında her türlü delille kanıtlanması imkân dâhilindedir. (T.M.K. 30 md.) Toplanan deliller 
ve dinlenen tanık anlatımlarına göre miras bırakan 1908 Doğumlu Elif H.’ın davacının annesi olduğu anlaşılmaktadır…’’ (Yarg. 
2. Hukuk Dairesi, T. 22.02.2007, E. 2007/754, K. 2007/2590, Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, E.T. 23.02.2019).
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AMAÇ 

Evlat edinme sonucunda evlatlığın mirasçılığının gösterdiği özelliklerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

KAPSAM

Hukukumuzda yasal mirasçılar arasında yer alan ve üstelik mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla bertaraf 
edemeyeceği saklı paya sahip olan evlatlığın mirasçılığı, konumuzun kapsam ve sınırını teşkil etmektedir.

YÖNTEM

Çalışma konumuz doktrindeki görüşler, temel miras hukuku eserleri ile monografiler ve yargı kararları çerçe-
vesinde ele alınarak, ilgili yerlerde kanaatimizin ortaya konulması biçiminde işlenmektedir.

BULGULAR

Evlatlık ve altsoyu, evlat edinenin yasal mirasçısıdır. Ancak aralarında evlatlık ilişkisi kurulmamış, bakım ve 
gözetimi üstlenilen kimseler ise yasal mirasçılık sıfatına sahip değildirler (Çabri, 2018: 130).

Evlatlığın, evlat edinene mirasçı olabilmesi için evlat edinen kimsenin ölümü anında geçerli biçimde kurulan 
ve varlığını muhafaza eden bir evlatlık ilişkisinin bulunması gereklidir (Kocayusufpaşaoğlu, 1966: 70; Dural 
ve Öz, 2015: 35). Evlatlık ilişkisi, evlât edinenin oturma yeri; birlikte evlât edinmede ise eşlerden birinin 
oturma yeri mahkemesince verilen karar ile kurulur (TMK m.315/1). Dolayısıyla örneğin evlat edinenin, bir 
kimseyi evlatlığı olarak belirlediğini beyan etmesi evlatlık ilişkisi kurmaz29. Ayrıca usulüne uygun şekilde 
kurulmuş evlatlık ilişkisinin evlat edinenin ölümü anında kaldırılmamış bulunması da gerekir (Antalya ve 
Sağlam, 2015: 84).

Evlat edinme işlemlerinin devam ettiği bir safhada evlat edinenin ölümü halinde işlemler tamamlanmadığı için 
evlatlık ilişkinin kurulamayacağı ve bunun sonucunda evlatlık ve altsoyunun mirasçılığının gündeme gelme-
yeceği belirtilmektedir (Dural ve Öz, 2015: 35). Ancak biz bu görüşe iştirak edemiyoruz. Zira TMK m.315/2 
uyarınca; evlât edinme başvurusundan sonra evlât edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetmesi, diğer 
koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlât edinmeye engel olmaz. Dolayısıyla bu halde dahi evlatlık, evlat 
edinene mirasçı olur (Antalya ve Sağlam, 2015: 84). Böylece evlat edinme kararı geçmişe etkili biçimde evlat 
edinme başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren hüküm doğurur (Baygın, 2003: 648).

Evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteme kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için, mirasbırakanın ölümün-
den sonra mirasçıların bu yönde talep ileri sürmelerine olanak bulunmaz (Çabri, 2018: 132). Ancak Yargıtay, 

29 ‘’…Somut olayda davacı vekili, vekil edenin F.. M..nın mirasçısı olduğunu iddia etmiş olup dosya kapsamından, Emirdağ Sulh 
Hukuk Mahkemesi’nin 1979/254-359 Esas, Karar sayısı ile davacı ile murisin daha önceden ölen eşi arasında evlatlık ilişkisi 
kurulduğu ancak muris Fikri ile davacı arasında herhangi bir evlatlık ilişkisi bulunmadığına, evlatlık ilişkisinin kurulduğu tarihte 
yürürlükte bulunan 743 sayılı TKM’nin 255. maddesinin eşlerden birine diğerinin rızasıyla tek başına evlat edinme hakkı tanıdığına 
ve murisin değişik kurumlara hitaben yazmış olduğu yazılar esas alınarak evlatlık ilişkisinin kurulduğu kabul edilemeyeceğine göre 
davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine…’’ (Yarg. 8. HD., T. 20.11.2014, E. 1063, K. 
1448, Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, E.T. 25.02.2019).
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1955 tarihli bir İçtihadı Birleştirme Kararı ile evlat edinenin, evlatlık ilişkisinin kaldırılması için dava açtıktan 
sonra ölmesi durumunda mirasçıların bu davaya devam edebileceklerini kabul etmiştir30. Bu karar ile davanın 
geçmişe etkili olmasının benimsendiği anlaşılmaktadır. Nitekim doktrinde de evlatlık ilişkisinin kaldırılması 
davasının geçmişe etkili olduğu da belirtilmektedir (Arslan vd., 2017:303). Doktrinde de evlatlık ilişkisinin 
kaldırılmasını gerektiren bir sebebin varlığı halinde mirasbırakanın dava ya da dava açmaya ilişkin hak düşü-
rücü süre (TMK m.319) içerisinde ölmesi durumunda bir boşluk bulunduğu ve burada evlenmenin butlanına 
ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanmak suretiyle doldurulması gerektiği de savunulmaktadır (İnan vd., 2019: 
155). Bizim de katıldığımız bir diğer görüşe göre, TMK m.317 vd. hükümlerinde düzenlenen evlatlığın kaldı-
rılması davası yenilik doğurucu niteliği haiz olup, bu davaya geçmişe etkili sonuç bağlanmadığı için mirasçılık 
ilişkisine tesir etmez (Antalya ve Sağlam, 2015: 84). Gerçekten de evlatlık ilişkisinin kaldırılması kararı ilke 
olarak geleceğe etkili olup, ancak kötü niyet varsa geçmişe etkili kılınabilir (Şıpka ve Arıdemir, 2003: 177).

Evlatlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olmaktadır (TMK m. 500/1). Bu yönüyle evlatlık ve 
altsoyu, yasal ve saklı pay sahibi mirasçıdır. Dolayısıyla evlatlığın, evlat edinenden önce ölmesi durumunda 
evlatlığın altsoyu evlat edinenin mirasçısı olur31. Ancak evlatlığın, evlat edinenden önce ölmesi durumunda 
evlatlığın altsoyu dışındaki yakınlarının evlatlığın yerini halefiyet ilkesi uyarınca alarak evlat edinene mirasçı 
olmalarına olanak bulunmaz (Serozan ve Engin, 2018: 183).

Evlatlığın evlat edinme işleminin gerçekleşmesinden önce ya da sonra doğması fark yaratmaksızın tüm altsoyu 
evlat edinenin mirasçısıdır (İmre ve Erman, 2017: 35; Ayiter ve Kılıçoğlu,1991: 51; Baygın, 2003: 647). Ev-

30  ‘’… Evlatlık edinen kimse evlatlığın mirastan ıskatı mucip hallerde bulunduğundan bahisle mukavelenin feshi ve evlatlık 
rabıtasının refi hakkında açtığı davanın yargılaması sırasında vefatı halinde bu davayı kendisinin hukuki ve kanuni haleflerinin 
takip ve intac ettirmeğe salahiyetleri bulunup bulunmadığı keyfiyetine gelince; Filhakika evlat edinmeye ait mukaveleden doğan 
haklar münhasıran şahsa merbut haklardandır. Ancak evlatlık mukavelesi, yapıldıktan sonra taraflar için mameleke müteallik bir 
takım hak ve mükellefiyetler doğurur. Bu mukavele gereğince evlatlık kendisini evlatlık alanın mirascısı olur. Ana ve Babaya ait hak 
ve vazifeler evlat edinen kimseye geçer, bütün haklar ve vazifeler bakımından mamelek hukuku ile de alakalıdır. Demek oluyor ki, 
bu hak bilhassa feshi ve evlatlığın reddi dolayisiyle hem şahsiyete merbut ve hem de mameleke taalluk eden hakların tedahül ettiği 
bir vasıf ve mahiyet arzetmektedir. Her ne kadar boşanma, nafaka mükellefiyeti gibi şahsın ölümü ile zail olan şahsa merbut haklar 
mirascılara ve hukuki haleflere intikal etmiyeceği derkar ise de, evlatlık mukavelesi bu kabil şahsa merbut haklardan olmayıp 
evlat edinen şahsın ölümü ile mukavele hükmü baki ve bundan mütevellit haklar devam eylediği cihetle evlatlık rabıtasının kanuni 
sebeplere müsteniden ref’i dava ve bu hususta irade izhar edildikten sonra taraflar devam eylediği cihetle evlatlık rabıtasının 
kanuni sebeplere müsteniden ref’i dava ve bu hususta irade izhar edildikten sonra taraflardan birinin vefat etmiş olması hukuki ve 
kanuni haleflerinin bu davayı takip edememeleri için bir sebep olmadığı gibi bu hususta bir kanun hükmü yoktur ve dava hakkının 
da diğer haklar gibi murisin ölümiyle hukuki haleflerine intikalinin kabul edilmesi umumi hukuk prensiplerine de uygundur. 
Medeni Kanunda ne gibi hakların vereseye intikal etmiyeceği tahdit ve tasrih kılınmıştır. Kanunda açık bir hüküm bulunmadıkca 
muris tarafından açılmış olan davayı takip ve intaca hukuki haleflerinin salahiyetleri bulunduğunun kabulü gerekir. Kaldı ki, 
dava dilekçesi de iskatı amir bir tasarruf olarak kabul edilebilir. Medeni Kanunun 459 uncu maddesi delaletiyle ortadan bir 
iskat tasarrufu mevcut olduğundan evlat edinen kimsenin kanuni ve hukuki haleflerine evlatlığa karşı dava hakkının tanınması bu 
itibarla da yerindedir. Bu görüş tanınmış müelliflerin rey ve mütalaalariyle de teeyyüt etmektedir…’’ (Yarg. İBGK., T. 07.12.1955, 
E. 11, K. 24, Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, E.T. 27.02.2019).

31  ‘’…Olayda, muris M.’in evlatlığı olan E., 1996 tarihinde ölmüştür. Evlat edinen M. ise 10.05.2000 tarihinde ölmüştür. Evlatlığın 
altsoyu (oğlu) olan davacı, halefiyet yoluyla evlat edinenin yasal mirasçısıdır. Davacının miras hakkının olmadığı, bu nedenle 
davayı açmakta hukuki yararın bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır…’’ (Yarg. 2. HD., T. 20.02.2003, 
E. 733, K. 2120, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, E.T. 26.02.2019).
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latlığın, kendi altsoyundan önce ölmüş olması altsoyun evlat edinenin mirasçı olmasına engel teşkil etmez32.  
Zira TMK m.500 hükmünde evlatlığın altsoyunun evlat edinene mirasçı olabileceğini ifade etmektedir. Evlat-
lık, evlat edinenin altsoyu olmadığından evlatlığın evlatlığı ise evlat edinene mirasçı olamaz (Berki, 1975: 22).

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 257. Maddesinde, evlat edinme sözleşmesinden önce yapılacak resmi bir 
senet ile evlatlık ve altsoyunun mirasçılık hakkının tümden kaldırılması ya da elde edebilecekleri miras hisse-
sinin azaltılmasına olanak tanınmıştı. Bu hüküm, 4721 sayılı TMK’da yer almadığından evlatlık ve altsoyun 
mirasçılık hakkını tümden ya da kısmen ortadan kaldırıcı bir sözleşme yapılması söz konusu olamaz. Evlatlık 
ve altsoyunun mirastan feragat sözleşmesi yapabilmesi ise olanaklıdır (Dural ve Öz, 2015: 35, Çabri, 2018: 
134). Mirastan feragat sözleşmesi evlatlık ilişkisinin kurulmasından önce veya sonra yapılabilir (Serozan ve 
Engin, 2018: 181). Evlatlık, feragat sözleşmesinden bir ivaz elde ederse altsoyunun da mirasçılığı sona erer-
ken, herhangi bir ivaz elde etmezse altsoyunun mirasçılığı devam eder (TMK m.528).

Evlatlık, evlat edinenin yanı sıra kendi ailesinde de mirasçı olmayı sürdürür. Nitekim TMK m. 500 hükmünde, 
evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığının da devam edeceği açıkça ifade edilmektedir. İsviçre’de ise Medeni 
Kanunda 30.06.1972’de gerçekleştirilen ve 01.04.1973’de yürürlüğe konulan değişiklikle evlatlığın, kan hı-
sımlarından olan mirasçılığına son verilmiştir (Çabri, 2018: 136).

Evlatlık ve altsoyu, yalnızca evlat edinene mirasçı olmaktadır. Zira evlat edinme işlemiyle evlat edinen ile ev-
latlık ve altsoyu arasında hısımlık kurulmaktadır (Dural ve Öz, 2015: 36). Bu bağlamda bir kimse, bekâr birisi 
tarafından evlat edinildiği takdirde ya da evlat edinenin sonradan evlenmesi halinde yalnızca evlat edinene 
mirasçı olup, onun eşine mirasçı olmaz (Antalya ve Sağlam, 2015: 87). Ancak her iki eş birlikte evlat edin-
mişse, evlatlık her ikisinin de mirasçısı olur (Oğuzman, 1990: 71). Ayrıca evlatlık ve altsoyu, evlat edinenin 
hısımlarının mirasçısı olmazlar. Bununla beraber evlat edinenin hısımları ile evlatlık arasında kan hısımlığı 
bulunmaktaysa bu nedenle evlatlık, evlat edinenin hısımlarına da mirasçı olabilir (Dural ve Öz, 2015: 36; Se-
rozan ve Engin, 2018: 185).

Evlat edinenin ölümü ile evlatlık ilişkisi sona ereceğinden dolayı evlat edinene sonradan başkasından intikal 
eden bir mirasın evlatlığa geçmesine olanak bulunmaz (Ayiter ve Kılıçoğlu, 1991: 51). Dolayısıyla evlat edi-
nene hayattayken miras yoluyla iktisap ettiği malvarlığı unsurlarını evlatlık miras yoluyla kazanabilir (Ayan, 
2016: 69-70).

Evlatlık ile evlat edinen arasında aynı zamanda kan hısımlığı da varsa evlatlık hem kan bağından hem de ev-
latlık ilişkisinden kaynaklı doğan mirasın tümünü alabilir (Oğuzman, 1990: 72, Çabri, 2018: 135). Ancak bir 

32  ‘’ Dava, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali isteğinde ilişkindir. Mahkemece, davanın sıfat yokluğundan reddine karar verilmiştir. 
Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; miras bırakan Fatma’nın davaya konu 431 ada 111 parsel sayılı taşınmazdaki paylarını 
13.11.1992, 09.03.1993, 20.10.1994 tarihli akitlerle davalılar Reyhan ve Ayşe’ye temlik ettiği görülmektedir. Davacı, miras 
bırakanın evlatlığının füruudur. Kök miras bırakan 24.04.2000 tarihinde, evlatlığı Hüseyin ise, 17.11.1994 tarihinde kendisinden 
önce ölmüştür. Medeni Kanun’un 500. maddesi gereğince, evlatlık ve alt soyu evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olacağından 
evlatlığın daha önce ölmüş olması onun füruğlarının evlat edinenin mirasçısı olmasına engel teşkil etmez. Öyleyse, kök miras 
bırakanın yasal mirasçısı konumunda bulunan davacının davada sıfatı bulunduğu tartışmasızdır.’’ (Yarg. 1. HD., T. 19.02.2004, E. 
716, K. 1392, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, E.T. 26.02.2019).
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kimsenin evlilik dışı çocuğunu evlat edinmesi halinde evlatlığın hem evlatlık hem de kan hısmı olarak ayrı 
ayrı değil bunlardan yalnız biri sıfatıyla pay alabileceği belirtilmektedir (Oğuzman, 1990: 74). Zira bu halde 
biyolojik babanın amacının çocuğun birden fazla miras payı almasını sağlamak değil, soybağı ilişkisi kurarak 
mirastan pay almasını sağlamak olduğu, böylece evlat edinmeden sonra soybağı kurulsa dahi mirastan bir pay 
alınabileceği vurgulanmaktadır (Çabri, 2018: 136). Ancak evlatlık ilişkisi iptal edildiği takdirde çocuk ile baba 
arasında soybağı kurulup kan hısmı olarak mirastan pay alınabilir (Çabri, 2018: 136). 

Evlatlığın, mirasçılığı tek yönlü özellik göstermektedir. Zira TMK’nın 500. maddesinin ikinci ve son fıkrası 
uyarınca; evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar. Bu hüküm emredici niteliği haiz olup, aksi 
kararlaştırılamaz (Antalya ve Sağlam, 2015: 86). Böylece bir kimsenin sadece miras elde etme amaçlı evlat 
edinmesi önlenmiştir (Baygın, 2003: 646). Ancak evlat edinen ile hısımlarının, evlatlık ile altsoyuna atanmış 
(iradi) mirasçı olabilmelerine ise bir engel bulunmaz (Dural ve Öz, 2015: 36).  

SONUÇ

Kurucu yenilik doğurucu niteliği haiz mahkeme kararı neticesinde varlık kazanan evlatlık ilişkisi ile evlatlık ve 
altsoyu, evlat edinene mirasçı olur. Bu mirasçılık saklı paya sahip yasal mirasçılıktır. Evlatlığın, evlat edinene 
mirasçı olabilmesi için evlat edinen kimsenin ölümü anında geçerli biçimde kurulan ve var olan bir evlatlık 
ilişkisi bulunmalıdır. Evlât edinme başvurusundan sonra evlât edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybet-
mesi, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlât edinmeye engel teşkil etmemektedir.

Evlatlığın evlat edinme işleminin gerçekleşmesinden önce ya da sonra doğması fark yaratmaksızın tüm alt-
soyu evlat edinenin mirasçısıdır. Ancak evlatlığın, evlat edinenden önce ölmesi durumunda evlatlığın altsoyu 
dışındaki yakınlarının evlat edinene mirasçı olması mümkün değildir. Ayrıca evlatlık, evlat edinenin altsoyu 
olmadığından evlatlığın evlatlığı evlat edinene mirasçı olamaz.

Evlatlık ve altsoyunun mirasçılık hakkını tümden ya da kısmen ortadan kaldırıcı bir sözleşme yapılamaz. 
Ancak evlatlık ilişkisinin kurulmasından evvel ya da sonra evlatlık ve altsoyunun mirastan feragat sözleşmesi 
yapabilmesi mümkündür. Eğer bu sözleşme ivazlı ise evlatlığın altsoyu da evlat edinene mirasçı olamaz.

Evlatlık, evlat edinenin yanı sıra kendi ailesinin de mirasçısıdır. Evlatlık ve altsoyu, yalnızca evlat edinene 
mirasçı olmaktadır. Evlat edinenin hısımlarına mirasçısı olmazlar. Ancak evlat edinenin hısımları ile evlatlık 
arasında kan hısımlığı bulunmaktaysa bu nedenle evlatlık, evlat edinenin hısımlarına da mirasçı olabilir.

Evlatlık ile evlat edinen arasında aynı zamanda kan hısımlığı da varsa evlatlık hem kan bağından hem de 
evlatlık ilişkisinden kaynaklı doğan mirasın tümünü alabilir. Ancak bir kimsenin evlilik dışı çocuğunu evlat 
edinmesi halinde evlatlığın hem evlatlık hem de kan hısmı olarak ayrı değil bunlardan yalnız biri sıfatıyla pay 
alabileceği doktrinde ifade edilmektedir.

Evlat edinen ve hısımları ise evlatlığa mirasçı olmazlar. Ancak evlat edinen ile hısımlarının, evlatlık ile altso-
yuna atanmış (iradi) mirasçı olabilmelerine bir engel yoktur.
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Evlatlığın kaldırılması davası yenilik doğurucu niteliği haiz olup, bu davaya geçmişe etkili sonuç bağlanmadı-
ğı için mirasçılık ilişkisine etki göstermez.
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OLİMPİK YAY ELİT ERKEK OKÇULARDA ANAEROBİK ORTAMDA DİNLENİK VE 
MAKSİMAL NABZIN ATIŞ İSABET ORANINA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Nida ESEN1, Ali Serdar YÜCEL2 

1Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye
2Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okçuluk Antrenörü, Elazığ / Türkiye 

Öz: Elazığ ilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren okçuluk branşı ile ilgilenen 
19-21 yaş arası 5 elit erkek sporcu üzerinde yapılan bu araştırmanın amacı; antrenman ortamında dinlenik ve 
maksimum kalp atım hızının atış isabet oranına etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya katılan 5 erkek okçunun 
boy, kilo ve yaş değerleri alınmıştır. Sadece 18 metre atış mesafesinde hedef kâğıdı üzerine isabet eden okla-
rın toplam puanı değerlendirilmiştir. Sporcuların kalp atım hızını ölçmek için “geonaute” polar team 2 nabız 
ölçer saat kullanılmıştır. Okların hedef kağıtları üzerindeki isabet dağılımlarını saptamak için “My target” 
programı kullanılmıştır. Dinlenik ve maksimal nabzın atış oranına etkisinin incelenmesi için öncelikle 5 spor-
cunun dinlenik nabızları “geonaute” polar team 2 nabız ölçer saat ile alınmış ve sporcular aynı anda 18 metre 
mesafeden hedef kağıdına 5x3 ok atışı yapmışlardır. Süre 120 saniye olarak belirlenmiştir. Maksimal nabızda 
ise sporcular teker teker değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış ve yüzde, 
frekans ile Wilcoxon eşleştirilmiş t testinden faydalanılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin yaşları 20±1.00, 
boyları 176.40±6.22 ve vücut ağırlığı ortalamaları 67.20±7.66 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların dinlenik 
nabız ortalamaları 89.60±11.76, maksimal nabız ortalamaları ise 177.80±8.72 olarak bulunmuştur. Ayrıca din-
lenik nabız toplam puan ortalamaları 133.00±6.51, maksimal nabız toplam puan ortalamaları ise 113.40±9.18 
olarak tespit edilmiştir.  Çalışma sonunda katılımcıların dinlenik ve maksimal nabız durumundaki atış puanları 
ortalamaları arasında istatistiksel farklılık görülmüştür. Katılımcıların dinlenik nabızda elde ettikleri atış pu-
anları ortalaması maksimal atış puan ortalamasından yüksek bulunmuş ve okçularda nabız atışının atış isabet 
oranlarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okçuluk, Nabız, Atış, İsabet Oranı

GİRİŞ

Genel Bilgi 

Orta Asya’da doğan ve Türklerle dünyaya duyurulan Türk okçuluğu hem savaş ve avlanma aracı olarak hem 
de eğlence unsuru olarak yaşatılmıştır. Bu sayede hem yapılan yarışmalarda eğlenceli vakit geçirilmiş hem de 
savaş teknik ve taktiklerini geliştirme fırsatı bulunmuştur (Atabeyoğlu, 1988). Zaman içerisinde bazı kurallar 
çerçevesinde ve geliştirilen araç ve gereçlerle hem eğlence hem de yarışma amaçlı olarak ilgi çekici bir spor 
dalı haline gelmiştir.
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Okçuluk yarışmaları world archery (uluslar arası okçuluk federasyonu)’nin belirlediği kurallar çerçevesinde 
belirtilen yay, ok, yardımcı aletler, hedef kağıdı, atış mesafesi, ok sayısı, kategoriler ve çeşitli çaplardaki hedef 
kağıdına belirtilen puanlara atılan oklarla en yüksek puanın toplanmasıyla oluşur. Bireysel ve takım atışlarıyla 
yapılan yarışmalar klasik yay ve makaralı yay olmak üzere 2 kategoride yapılmaktadır.

Sporcular klasik ve makaralı yay kategorileri salon yarışmalarında 18 metreden atış yapmaktadırlar. 6 halkalı 
Hedef kağıdı çizgilerle bölünerek sarı renkler 10-9, kırmızı renkler 8-7, mavi renk 6, hedef dışına atılan atışlar 
0 puan (karavana) olarak değerlendirilmiştir.  Sporcuların belirtilen hedef kağıdına attıkları okların toplam pu-
anları sıralama atışlarındaki yerini belirler. Yarışma atış serileri 10-10 =20 seridir. 1seri de 3 ok atışı yapılmak-
tadır. 3x20=60 ok atışı yapılmakta ve 600 raund üzerinden sporcuların sıralamadaki yerleri belirlenmektedir. 
Yarışma süresinde 3 ok için verilen süre 120 saniye olup sporcular bu süreyi diledikleri gibi kullanabilmekte-
dirler.

Okçuluk yarışmaları yoğun kuvvet, konsantrasyon ve dikkat üzerine yoğunlaşarak yapılır. Vücut postürü; bir-
kaç vücut segmentinin esnek eklemler ile bir araya gelerek sinir-kas sistemi ile kontrol edilmesinin ürünüdür 
(Herrington ve Davies, 2005).  Sporcuların kullandıkları yayların kilosu 14 -25 kg arasında değişmektedir. 
Ayrıca yayların sertlikleri de sporcudan sporcuya değişkenlik göstermektedir. Seri atışları sonunda sporcular 
yaklaşık 1.200 kg yük çekmektedirler. 

Vücuttaki kassal gerginliğin artması hareketlerin uygun koordinasyon veya iyi formda meydana gelmesinde 
zorluk oluşturacaktır (Harris ve Williams, 1993). Sporcuların Eleme turlarında final atışlarına kadar geldiği 
düşünülürse atış ile birlikte kaldırılan yükte de artış görülmektedir.

Bu rakamlar göz önüne alındığında okçulukta kuvvette devamlılığın söz konusu olduğu görülmektedir Yayın 
gerilmesi sırasında sağ ve sol omuzda kas ve kemik yapılara düşen yük miktarı yapılan hareketin ekonomik 
olmasını etkileyen önemli faktörlerden birisidir (Ertan, 2003). Ancak her atış için çekilen yayın ağırlığı mak-
simal kuvveti oluşturmaz. Bir ok atışı ortalama 5-8 sn. içerisinde gerçekleşir (Kolayiş ve Mimaroğlu, 2008).

Bu kısa süre içerisinde yayın çekişi, elin çeneye oturması, nişan alma, kiriş kesiştirme, oku klikırdan çıkarmak 
için sol itiş kolunun yayı itmesi, sağ çekiş elinin kirişi geriye doğru çekmesi, bırakış, son taşıma gibi birbiriyle 
bağlantılı olan hareketleri en kısa sürede yapması gerekmektedir (Finch, 1999). Bir okun nişan alınan yere 
gitmemesinin birçok nedeni olabilir. Bir okçuluk yarışmasında yüksek puan atabilmek için dengeli ve tekrar 
edilebilir hareketler ortaya konulmalıdır (Nishizono, 1987). Yarışma ortamının gerekli şartlarda olmaması, 
ışık, rüzgar, güneş, dış seslere karşı aşırı uyarılma hali, yeterli kuvvete sahip olunamaması, performansı etkile-
mektedir. Koordinasyon bozuklukları, sakatlıklar, psikolojik nedenler etken olabilmektedir. Fiziksel kuvvetin 
şiddeti azaldığında golf, tüfekle atıcılık, az gerimle çekilen yay gibi, dikkatin KAH üzerindeki etkileri yavaş-
latıcı yönde olmaktadır. Ancak fiziksel kuvvet büyüdüğünde dikkat maskelenmektedir (Landers ve ark. 1994).  

Yrışma ortamında etkili olan bir diğer faktör ise aşırı heyecanla beraber nabzın yükselmesi ve kalp atım hızının 
artmasıyla beraber performansta düşüş meydana getirebilmektedir. Bunlar kalp atım hızının artması, terleme, 
solunumun artması, mide ağrıları gibi belirtilerdir (Suinn, 1987). Yükselen nabızla beraber nişan alma süresi-
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nin uzaması KAH’nın yükselmesi ile birlikte göğüs bölgesinin hareketliliği bununla beraber statik pozisyonda 
olan sol itiş kolunun nişan alma sürecinde hareket halinde olmasıyla beraber nişangahın hedef kağıdının mer-
kezinde olamaması okçuya düşük puanlar getirebilmektedir.  

Okçuluk sporunda bir atış için sporculara verilen süre hazırlık ve atış için 40sn olup, aynı zamanda atışın ya-
pılabilmesi içinde 5-8sn lik süre zarfı en uygun zaman dilimi olarak ifade edilmektedir. Atış süresi içerisinde 
sporcuların fizyolojik ve zihinsel süreçlerden etkilenmesi söz konusu olmakta bu da beraberinde nabız atışının 
artması şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu bağlamda çalışmada Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet gösteren okçuluk branşı ile ilgilenen olimpik yay elit erkek okçularda ki anaerobik ortam-
da Maksimal nabız ile dinlenik nabzın atış isabet oranına etkisinin incelenerek, sporcu performansı üzerindeki 
etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Okçuluk sporunun son günlerde popülarite kazanması ve bazı televizyon kanallarında gösterimde olan bazı di-
zilerden de esinlenerek bu spor dalına gönül veren toplumun her kesiminden bireylere rastlamak mümkündür. 
Bu spor dalının bireylere sebat ve irade kazanımı sağlaması ve aynı zamanda antrene olmayı gerektiren (zaman 
ve kalp atım hızı ilişkisinde olduğu gibi) ve doğru postüral yapı gibi unsurları içerisinde barındırması, bu spor 
dalı ile ilgilenen bireylerin fiziksel ve zihinsel anlamda iyi durumda olmalarını gerektirmekte ve bu da daha 
sağlıklı bireylerin topluma kazandırılmasında rol oynamaktadır. Bu nedenle çalışmanın özellikle okçulukta 
önem kazanan atış süresi ve bu süre içerisinde ortaya çıkan fizyolojik değişimlerden biri olan kalp atım hızı 
arasındaki ilişkinin incelenmesi, bu ilişkinin neticelerinin ortaya konması ve konu ile ilgili sınırlı olan literatü-
re katkı sağlaması bakımından önemli olduğu söylenebilir. 

YÖNTEM  

Çalışmaya katılan 5 erkek okçuya çalışmanın nasıl yürütüleceği anlatılmıştır. Gönüllü olarak katılan denek-
lerden boy, kilo ve yaş ölçümleri alınmıştır. Okların 1-2-3- şeklinde sırasıyla atılması istenmiştir. Öncelikle 
5 sporcunun dinlenik nabızları “geonaute” polar team 2 nabız ölçer saat ile alınıp kaydedilmiştir. Sporcular 
aynı anda 18 metre mesafeden hedef kağıdına 5x3 ok atışı yapmıştır. Süre 120 saniye olup bu süreyi istedikleri 
gibi kullanabilecekleri söylenmiştir. Maksimal nabızda ise sporcular teker teker değerlendirilmiştir. Öncelikle 
sporcunun koluna geonaute” polar team 2 nabız ölçer saat takılıp saatin uzantısı olan parça göğüs altı hizasına 
yerleştirilmiş, bu sayede saate anlık maksimal nabız sayısı iletilmesi sağlanmıştır. Maksimal nabzı yükselt-
mek için anaerobik ortamda ısınma-koşu yaptırılmıştır. 5 sporcunun kuvvet ve yorgunluk düzeyi, anaerobik 
kapasitesi, farklı olduğu için koşunun şiddeti sporcuya göre ayarlanmıştır. Sporcular koşularını tamamlayıp 
maksimal nabızda atış alanına gelerek saate iletilen maksimal nabız sayısı kaydedilip sporcu hemen atış alanı-
na yönlendirilmiştir. Atış alanına gelindiği an 120 saniye olan süre başlatılmış bu süre içinde sporcunun yayını 
alıp çekiş, nişan alma, oku klikırdan çıkarma, bırakış ve son taşıma evrelerini yapması istenmiştir. Burada 
sporcuların vakit kaybetmemek ve maksimal nabzı düşürmemek adına sadak takmamaları sağlanmış ve 3 oku 
gönüllü olan bir kişi atış çizgisinde bekleyip atış yapan sporcuya atması için vermiştir. Sporculardan 5 seri 
boyunca maksimal nabzı düşürmemek için attığı okları hedeften çekmeye koşarak gidilmesi ve koşarak atış 
çizgisine gelmesi istenmiştir.
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BULGULAR

Tablo 1. Denekleri Tanımlayıcı İstatistikler

N X±SS Max Min

Yaş (yıl) 5 20±1.00 21 19

Boy (cm) 5 176.40±6.22 186 170

Kilo (kg) 5 67.20±7.66 80 61

Çalışmaya katılan deneklerin yaşları 20±1.00, boyları 176.40±6.22 ve vücut ağırlığı ortalamaları 67.20±7.66 
olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 2. Deneklerin Dinlenik Nabız ve Maksimal Nabız Durumundaki Değerlerine İlişkin Tablo

N Atılan ok 

sayısı

Dinlenik nabız Maksimal nabız Dinlenik nabız toplam puan Maksimal nabız toplam 

puan

5 15 X±SS Max Min X±SS Max Min X±SS Max Min X±SS Max Min

89.60±11.76 104 77 177.80±8.72 192 168 133.00±6.51 141 125 113.40±9.18 129 105

Katılımcıların dinlenik nabız ortalamaları 89.60±11.76, maksimal nabız ortalamaları ise 177.80±8.72 olarak 
bulunmuştur. Ayrıca dinlenik nabız toplam puan ortalamaları 133.00±6.51, maksimal nabız toplam puan orta-
lamaları ise 113.40±9.18 olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 3. Deneklerin Dinlenik Nabız ve Maksimal Nabız Durumlarında 5 set 3’er Seri Atış Sonundaki 
Değerlerine İlişkin Tablo

Atışlar N Atılan 
ok 
sayısı

Dinlenik nabız toplam puan Maksimal nabız toplam puan

1.seri 5 3 X±SS Max Min X±SS Max Min

25.20±2.16 28 23 21.00±6.89 26 9

2.seri 5 3 X±SS Max Min X±SS Max Min

28.20±.44 29 28 25.80±.83 27 25

3.seri 5 3 X±SS Max Min X±SS Max Min

25.60±2.30 28 22 22.40±4.21 25 15

4.seri 5 3 X±SS Max Min X±SS Max Min

26.80±.83 28 28 22.40±3.64 25 16

5.seri 5 3 X±SS Max Min X±SS Max Min

27.40±1.67 30 26 23.40±4.33 27 17

Maksimum ve minimum atış puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca seriler 
arasındaki maksimum ve minimum atış isabet oranları da farklılık göstermektedir. Okçulukta sporcu atış per-
formansı maksimum 10 ile sınırlıdır. 10-9 sarı halka içinde, 8-7 kırmızı, 6 mavi halkanın içindedir. Belirtilen 
bilgiler doğrultusunda başarı sarıya atmayı göstermektedir

Tablo 4. Deneklerin dinlenik nabız ve maksimal nabız toplam puan ortalamalarına ilişkin tablo

N Atılan 
ok 
sayısı

Dinlenik nabız toplam 
puan ortalamaları

Maksimal nabız toplam 
puan ortalamaları

5 15 X±SS Max Min X±SS Max Min

8.86±.43 9.40 8.33 7.65±.56 8.53 7

Katılımcıların dinlenik nabız durumunda toplam puan ortalaması maksimal nabız durumuna göre yüksek çık-
mıştır.  
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Tablo 5. Deneklerin Dinlenik Nabız ve Maksimal Nabızdaki Atış Puanlarına İlişkin Wilcoxon Testi So-
nuçları

N Dinlenik toplam atış 
puanları ortalaması

Maksimal toplam atış 
puanları ortalaması

Z P

5 8.86±.43 7.65±.56 -2.032 .042*

Min Max Min Max

8.33 9.40 7.00 8.53

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların dinlenik ve maksimal nabız durumundaki atış puanları ortalamaları ara-
sında istatistiksel farklılık görülmektedir. Deneklerin dinlenik nabızda elde ettikleri atış puanları ortalaması 
maksimal atış puan ortalamasından yüksek bulunmuştur. Okçularda nabız atışının atış isabet oranlarını olum-
suz etkilediği söylenebilir.

SONUÇ

Çalışma sonunda katılımcıların dinlenik ve maksimal nabız durumundaki atış puanları ortalamaları arasında 
istatistiksel farklılık görülmüştür. Katılımcıların dinlenik nabızda elde ettikleri atış puanları ortalaması mak-
simal atış puan ortalamasından yüksek bulunmuş ve okçularda nabız atışının atış isabet oranlarını olumsuz 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
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 YÜKSEK LİSANS YAPMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Recep Serkan GÜRSEL1, Muhammed Mustafa KIZILKAYA1, Uğur TONKAZ1 Kaya YILDIZ2

1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Y.Lisans Öğrencisi, İstanbul / Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans yapmalarının amacı ve önemine yöne-
lik görüşlerini saptamaktır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum saptama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Güz Döneminde İstanbul ilinde 2 özel üniversitede lisansüstü eğitim 
yapan 74 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı 
yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Katılımcılar kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yönte-
mi ile gönüllü yüksek lisans öğrencileri arasından seçilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 
çözümlenmiştir. Tespit edilen bulgular yorumlanarak sonuçlandırılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Yapılan 
araştırma sonucunda, bulgular 6 tema halinde sunulmuştur. Birinci temada öğrencilerin kendilerini geliştirmek 
ve kariyer yapabilme hedeflerine ulaşabilmek amacıyla lisansüstü eğitime başvurdukları görülmüştür. İkinci 
temada yüksek lisans eğitiminin gündelik hayata etkilerine ilişkin, olumlu yönde etkilenme, olumlu yoğun-
luk artışı  ve farklı bakış açıları kazanma gibi etkiler meydana getirdiği saptanmıştır. Üçüncü temada yüksek 
lisans eğitiminden beklentilere ilişkin değişimler konusunda, olumlu yönde değişim oldu, değişim olmadı ve 
olumsuz yönde değişim oldu şeklinde görüşler ortaya çıkmıştır. Dördüncü temada öğrenciler eğitim kalitesinin 
artırılması, derslerde uygulamanın artırılması ve sistem üzerinde değişiklik yapılmasını istemişlerdir. Beşinci 
temada öğrencilerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans eğitimini çevrelerindeki insanlara tavsiye ettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Altıncı temada ise öğrencilerin büyük bir kısmının bilime katkı sağlamak için doktora 
yapmak istediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Yapmanın Önemi

GİRİŞ

Günümüzde bilgi çok hızlı yayılmakta ve bilgiye erişim için birçok alternatif bulunmaktadır. Baş ‘ın (2013) 
“Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitiminden Beklentileri” adlı çalışmasında yaşadığımız çağda bilginin devamlı 
olarak artmakta olduğundan, teknolojik ve sosyal alanlarda fark yaratacak yenilikleri yaşattığından bahsedil-
miştir. Topdemir ’e (2009) göre bilgi genellikle bir ‘şeyin’ bilgisi olmaktır. Bu olgu üzerine felsefe, sanat ve bi-
lim yapılır. Bu yüzden bilgi bilimsel, felsefi, dinsel veya sanatsal vb. pek çok nitelemeye sahip olabilmektedir. 
Bilgi çağında ise hızla artan ve yayılan bilgi, iş ve meslek hayatında rekabeti güçlendirmiş ve uzmanlaşmayı 
daha önemli hale getirmiş durumdadır(Karaman ve Bakırcı, 2010). Bilgiye erişmenin en düzenli yollarından 
biri okullarda verilen eğitimlerdir.
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Eğitim, kişinin yeteneklerinin, davranışlarının uygun şekilde ya da istenilen bir doğrultuda geliştirilmesi ve 
ona birtakım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tü-
müdür (Akyüz, 1982). Turhan ve Yaraş’ın (2013) “Lisansüstü Programların Öğretmen, Yönetici ve Denetmen-
lerin Mesleki Gelişimine Katkısı” isimli çalışmasında; bilgi toplumunda, entelektüel sermayeyi etkili şekilde 
yönetebilen bir eğitim anlayışına ihtiyaç olduğundan dolayı, iyi yetişmiş öğretmenlere ve yöneticilere ihtiyaç 
duyulduğundan bahsedilmiştir.

Ülkemizde bilim insanı yetiştirmede en etkin kurumlar üniversitelerdir. Üniversite, öğrencinin yetenek ve ka-
pasitesini akılcı biçimde değiştirir aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan yetiştirme çabası 
içinde önlisans, lisans ve lisansüstü programları düzenler (Karakütük, 1989). Eğitimde kazanılan yeni beceri-
ler sosyal hayatı yönlendirmede etkili bir konumdadır. Demirbolat’ın (2005) “Yüksek Lisans Öğrencilerinin 
Program ve Öğretim Elemanlarından Beklentileri” adlı çalışmasında bilgiye ulaşmanın lisansüstü eğitimde 
eğitim ortamının daha dikkat çekici ve etkin kullanılmasının bir zorunluluk olduğu dile getirilmiştir.

Günümüzde ise lisansüstü eğitim zamanla daha fazla kişinin tabi olduğu bir programdır. Alhas‘a göre (2006) 
lisansüstü eğitim sürecinde kişiler seçtikleri bir konu üzerinde uzmanlaşırlar ve bilim insanı yetiştirme, ulusal 
bilim politikasının yürütülmesindeki en önemli etmenlerden biri olarak kabul edilir. Lisansüstü eğitimin temel 
amacı; bilgiyi üreten, kullanan, bilgi üzerinde değişiklik yapabilen ve üretici bir düşünce tarzıyla problem çö-
zebilecek niteliğe sahip bir insan gücü yetiştirmektir. Bu nedenle lisansüstü eğitimin planlaması ve yürütülme 
şekli, o ülkenin ulusal arenada gelişmişlik düzeyini gösterebilecek niteliktedir.

Aydemir ve Çam’ ın (2015) “Lisansüstü Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitimi Almaya İlişkin Görüşleri” adlı ça-
lışmasında lisansüstü eğitimin amacına yönelik adımlar atabilmesi için öncelik olarak öğrencilerin lisansüstü 
eğitime katılım nedenlerinin ve daha sonra bu eğitimden beklentilerinin karşılanmasının önemli olduğuna de-
ğinmiştir. Balcı’nın (2014) “Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Yüksek Lisanstan 
Beklentileri” başlıklı çalışması da buna örnek verilebilir.

Lisansüstü eğitim, ülkenin gelişimine ve amaçlarına da katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda teknolojik, ekono-
mik ve kültürel çıkmazlarını da çözebilme noktasında etkin konumdadır (Karaman ve Bakırcı, 2010). Lisansüs-
tü eğitime nitelikli bir şekilde verilen önem ülkenin gelişimi için de ehemmiyete sahiptir. Ancak her lisansüstü 
eğitim görmüş bireyin yükseköğretimde akademisyen olacağının düşünülmesi yahut geleceğin bilim insanı 
şeklinde algılanması, dünyada var olan gelişmeler ışığında pek doğru bir kanı değildir (Alhas, 2006).

Lisansüstü eğitim aynı zamanda işgücü piyasasını da etkilemektedir. İş gücü piyasasında var olmaya çalışan 
bireyler, aranan olabilmek için işgücü talebinde devamlı uzayan kuyruğun başına geçmeye çalışırlar. Lisans 
mezunlarının giderek artması, bireyleri daha ileri eğitim düzeylerine ve farklı niteliklerle donanmaya yönlen-
dirir. Bu anlamda lisansüstü eğitim, mezun olanların ve herhangi bir işte çalışan bireylerin gelecekteki gelirini 
ve sosyal statüsünü artırmak için yaptığı bir yatırımdır(Bülbül, 2003). Ayrıca ahlaki değerlere saygı gösteren, 
sorunlara akılcı bir şekilde çözüm üretebilen, grup çalışmalarının içinde var olabilen, yaşadığı topluma ayak 
uydurabilen ve nitelikli çalışmalarla toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye çalışan bilim insanları da lisan-
süstü eğitimin etkisinde var olabilir(Gömleksiz ve Yıldırım, 2013).
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Kıray ’ın (2005) “Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar” isimli çalışmasında, herhangi bir 
yenilik kişinin konumunu ve statüsünü yükseltmeye yönelik bir etki oluşturuyor ise bu yeniliğin kabul görme 
ihtimalinin o kadar arttığını belirtilmiştir. Tural ‘a göre (1993: 35) lisansüstü eğitimde öğrencinin kazandığı 
öngörülen eğitsel nitelikler bireyin hayatı içerisinde birçok alanda yarar sağladığı bilinmektedir. Nitelikli insan 
gücü var olduğundan maaş, makam ve mevkide yükselme gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte bi-
reyde var olan öz güven, öz saygı ve içsel motivasyonu daha da artırdığı görülmüştür. Ancak lisansüstü eğitim 
almak isteyen bazı öğrencilerin çeşitli zorluklarla karşılaştığı bilinmektedir. Ekonomik problemler yaşayan 
öğrenciler aldıkları eğitimi ya zorlukla ya da uzatarak bitirebilmekteler yahut eğitimlerini tamamlayamadan 
bu programdan uzaklaşmaktadırlar. 

Aycan, Ş., Aycan, N. ve Türkoğuz ‘un (2005) “Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans 
Programlarından Beklentileri ve Kaygıları” adlı çalışmasında ortaöğretim alan öğretmenliğinin tezsiz yüksek 
lisans uygulamalarının yeni bir proje olduğunu belirtmiş ve bu programın lehinde ve aleyhinde bir şeyler ifade 
edebilmek için öncelikle bu alanın durumunu betimsel bir biçimde ortaya çıkarmak gerektiğini ifade edilmiş-
tir. Nitekim Köksalan, İlter ve Görmez’in (2010) “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri ve 
Lisansüstü Eğitim İsteklilikleri Üzerine Bir Çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 
ABD Örneği)” adlı çalışmasına göre, lisans programlarından sonra verilen yüksek lisans ve doktora program-
ları öğretmenlik mesleğini daha nitelikli hale gelmesinde oldukça etkilidir. 

Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin, bu eğitim programına katılma amaçlarının değerlendirilmesi ve öğrenci-
lerin bu eğitimi neden aldıklarının irdelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans yapmalarının amacı ve önemine yönelik 
görüşlerini saptamaktır.

Alt Amaçlar

1. Öğrencilerin yüksek lisansa başvuru amaçları nelerdir?

2. Yüksek lisans eğitiminin gündelik hayata etkileri nelerdir?

3. Öğrencilerin yüksek lisans eğitimine başlamadan önceki beklentileri ile başladıktan sonraki düşüncelerin-
deki değişimler nelerdir?

4. Öğrencilerin yüksek lisans eğitiminde nelerin değişmesini veya iyileştirilmesini istemektedirler?

5. Öğrencilerin yüksek lisans yapmayı çevrelerine tavsiye etmek konusundaki düşünceleri nelerdir?

6. Yüksek Lisans öğrencilerinin doktora yapmak konusundaki düşünceleri nelerdir?
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YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, veri toplama aracının uygulanması, elde 
edilen verilerin analiz yöntemleri, geçerlik ve güvenirlik konuları üzerinde durulmuş ve görüşme formunun 
uygulanması ile ilgili açıklamalar ele alınmıştır. 

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada yüksek lisans öğrencilerinin yüksek lisans yapmalarının amacı ve önemine yönelik görüşlerini 
saptamak amacıyla nitel araştırma modellerinden durum saptama modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma; göz-
lem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların,  natürel 
ortamda gerçekçi ve totaliter bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma şeklidir. 
Durum saptayıcı araştırma, “bir evrende belli ayrıtların gözlenme sıklığını saptamak, belli özelliklerin sayısal 
dağılımını sergilemek ya da aranan nitelikleri sayıp dökmek amacıyla yapılan inceleme, bk. betimleyici araş-
tırma’’ (Sencer,1981:58).

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 güz döneminde İstanbul ilinde 2 özel üniversitede öğrenim gören 
74 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan 74 öğrenci kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 
(conveniencesampling)  yöntemi ile gönüllü yüksek lisans öğrencileri arasından seçilmiştir. Bu yöntemde, 
araştırmacılar kendilerine ulaşılması yakın durumu seçer. Bu nedenle araştırmacılar kendilerinin kolay ulaşa-
bileceği üniversiteleri seçmişlerdir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).Çalışma grubuna ait bilgiler aşağıda Tablo 1’de 
yer almaktadır.

Tablo 1. Çalışma Grubu

Cinsiyet f % Görev Yeri f %

Kadın 32 43,2 Kamu 49 66,2

Erkek 42 56,8 Özel 15 33,8

Toplam 74 100 Toplam 74 100

Yaş f % Kıdem f %

21-25 yaş 24 32,4 1-5 yıl 41 55,4

26-30 yaş 21 28,4 6-10 yıl 16 21,6

31-35 yaş 16 21,6 11-15 yıl 9 12,2

36 yaş üstü 13 17,6 16-20 yıl 6 8,1

21 yıl ve üstü 2 2,7

Toplam 74 100 Toplam 74 100
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Tablo- 1 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin % 56,8‘ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya 
katılan öğrencilerden kamuda görev yapanların oranı %66,2 olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaş aralığı 
incelendiğinde çoğunluğunu %32,4 ile 21-25 yaş grubu ve %28,4 ile 26-30 yaş grubu öğrencilerin oluşturduğu 
görülmüştür. 

Verilerin Toplanması

Araştırma verileri öğrencilerden görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formları araştırmacılar tarafından ilk 
önce taslak olarak geliştirildi. Daha sonra bu taslak forma uzman görüşü (2 Öğretim Üyesi ve 3 Öğretmen)  ile 
son şekli verilmiştir. Öğrencilerin kişisel bilgilerini elde etmek amacıyla görüşme sorularına, demografik bilgi 
soruları eklenmiştir. “Daha ciddi ve önemli sorulardan önce görüşmeci ve katılımcı arasında dostça bir ilişki ge-
liştirme imkânı sağlaması açısından demografik sorular öncelik sırasında başa konulmuştur’’(Çakır,2017:22).

Veri Toplama Araçları

Görüşme formu 2018-2019 güz döneminde İstanbul ilinde bulunan 2 özel üniversitede yüksek lisans yapan 
öğrencilere araştırmacılar tarafından elden dağıtılmış ve toplanmıştır. 75 adet gözlem formu dağıtılmış, 1 tane-
sinde boş cevaplar yer alması nedeniyle 74 tanesi analiz edilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırmada veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. “İçerik analizi, sözel, yazılı ve diğer materyal-
lerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır’’(Çakır,2017:26)

Nitel araştırmalarda elde edilen veriler araştırmacılar tarafından temalara ayrılır, kodlanır veya benzer özellik-
ler temelinde alt temalara ayrılarak analiz edilir. Araştırmacı yeni kavramlar geliştirebilir ve formüller ürete-
bilir. Araştırmacı verileri elde ettikten sonra hangi verileri de kullanacağına karar verir. Karar verilen veriler 
şekillendirilerek kod ve temalar oluşturulur. Oluşturulan yeni süreç analiz edilir, karşılaştırmalar yapılır, yo-
rumlanır ve sonuçlara ulaşılır (Kızıldeniz, 2017).

Araştırmaya katılanlara sorulan araştırma sorularına göre verilerin 6 tema altında toplanmasına karar verilmiş-
tir. Bu temalar; 1. Başvuru amacı, 2. Gündelik hayata etkileri, 3. Beklentilerin değişimi, 4. Değişmesi istenen-
ler, 5. Tavsiye etme konusundaki görüşleri, 6. Doktora yapma düşünceleri,olarak belirlenmiştir. Temalar bu 
şekilde belirlendikten sonra, araştırma kapsamında elde edilen veriler bu temalar altında anlamlı ve mantıklı 
bir biçimde bir araya getirilmiştir. Araştırmaya katılanların görüşleri, frekans değerleri dikkate alınarak ve 
doğrudan alıntılarla desteklenerek yorumlanmıştır.

Veri analizinde öğrencilerin görüşleri kodlama yoluyla belirtilmiştir. Örnek: KK2, K: Cinsiyet (Kadın/Erkek), 
K: Kamu (Kamu/Özel), 2: Öğrenci Sayısı.

Ayrıca araştırmanın güvenirliği sağlamak için araştırmacılar ile nitel araştırma konusunda deneyimli bir eğitim 
bilimleri uzmanı ayrı ayrı yazılı verileri kodlamışlardır. Güvenirlik için araştırmacılar ve uzman tarafından ya-
pılan kodlamalar üzerinde Miles ve Huberman’ın (1994) geliştirdiği güvenirlik hesaplama formülü Güvenirlik 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

284

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

= Görüş Birliği / Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı X 100 formülü kullanılmıştır. Araştırmacılar ve uzman arasın-
daki uyum % 93olarak hesaplanmıştır. Uyuşum yüzdesinin %70 veya daha üstü olması yeterli görüldüğünden 
(Miles ve Huberman,1994) veri analizi açısından güvenirliğin sağlandığı kanısına varılmıştır. Araştırmacılar 
ve eğitim bilimleri alanındaki bir uzman tarafından yapılan kodlamalarda benzerlik gösteren kodlar temalara 
ulaşmada esas alınmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, araştırmaya katılan 74 yüksek lisans öğrencisi ile yapılan görüşmelerde elde edilen bilgiler doğ-
rultusunda oluşturulan 6 tema yer almaktadır.

Araştırmanın bulgularını oluşturan bu temalar; 1. Başvuru Amacı, 2. Gündelik Hayata Etkileri, 3. Beklentilerin 
Değişimi, 4. Değişmesi İstenenler, 5. Tavsiye Etme Konusundaki Görüşleri, 6. Doktora Yapma Düşünceleri 
olarak belirlenmiştir.

TEMA 1: Başvuru Amacı

Öğrencilerin Yüksek Lisansa Başvuru Amaçlarına ilişkin bulguları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Başvuru Amacına İlişkin Bulgular

Alt Temalar f

 Kendini Geliştirmek                                                                                     39

 Kariyer Yapmak                                                                                           32

 Akademisyen Olmak                                                                                     6

 Askerlik Tecili                                                                                                2

 Diğer                                  2

TOPLAM                                                                                                     81

Tablo-2 incelendiğinde öğrenciler yüksek lisansa başvuru amaçlarını en çok Kendini Geliştirmek (n=39) şek-
linde ifade etmişlerdir. Öğrenci 9 konuya ilişkin görüşünü “Yeni bilgiler öğrenmek, ufkumun genişlemesini 
sağlamak, akademik çalışanlar içerisinde yer almak, öğrendiğim bilgileri meslek hayatımda özellikle sınıf 
yönetiminde kullanmak.’’(EK9) şeklinde belirtmiştir.

TEMA 2: Gündelik Hayata Etkileri

Öğrencilerin Yüksek Lisansın Gündelik Hayata Etkilerine ilişin bulguları Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Gündelik Hayata Etkilerine İlişkin Bulgular

Alt Temalar f

Olumlu Yönde Etkilenme                                                               28

Olumlu Yoğunluk Artışı                                                               16

Farklı Bakış Açıları Kazanma                                                        15

Olumsuz Etkilenme                                                                        11

Sosyal Faaliyetlerde Azalma                                                           6

Değişim Olmadı                                                                              3

BELİRSİZ(Boş)   1

TOPLAM                                                                          80

Tablo-3 incelendiğinde öğrenciler yüksek lisansın gündelik hayata etkilerine ilişkin görüşlerini en fazla Olum-
lu Yönde Etkilenme (n=28) şeklinde ifade etmişlerdir. Öğrenci 25 konuya ilişkin “Zamanı etkili kullanmanın 
önemini anladım, okumaya daha fazla vakit ayırmam gerektiğini fark ettim.” (EK25) şeklinde görüş belirt-
miştir.

TEMA 3: Beklentilerin Değişimi

Öğrencilerin Yüksek Lisansta Beklentilerin Değişimine ilişin bulguları Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Beklentilere İlişkin Bulgular

Alt Temalar f

     1.   Olumlu Yönde Değişim Oldu                                                                  31

     2.   Değişim Olmadı                                                                                       28

     3.   Olumsuz Yönde Değişim Oldu                                                                10

     4.   Değişim Oldu                                                                                            5

TOPLAM                                                                                             74

Tablo-4 incelendiğinde yüksek lisans öğrencilerinin büyük bir kısmı (n=31) beklentilerinin olumlu yönde de-
ğiştiğini düşünmektedir. Öğrenci 15 konuya ilişkin görüşünü “Çok beğendim, beklentimden daha fazla geliş-
tim.”  (KK15) şeklinde belirtmiştir. Yüksek lisans öğrencilerinin çoğu (n=28) beklentilerinde değişim olma-
dığını düşünmektedir. Değişim olmadı alt temasına ilişkin 28 öğrenci görüş belirtmiştir. Öğrenci 27 konuya 
ilişkin görüşünü “Şu an için bir değişiklik yok, beklentilerime uygun.” (EK27) şeklinde belirtmiştir.
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TEMA 4: Yüksek lisansta Değişmesi İstenenler

Öğrencilerin Yüksek Lisansta Değişmesi İstenenlere ilişin bulguları Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Değişmesi İstenenlere İlişkin Bulgular

Alt Temalar f

1.           Eğitim Kalitesi Artırılmalı                                                             20

2.          Uygulamanın Artması                                                                      18

3.          Sistem Üzerinde Değişiklik                                                              10

4.          Ders Zamanının Değişmesi                                                                 7

5.          Maddi Destek Verilmeli                                                                      6

6.          Değişim Gerekli Değil                                                                        5

7.          Danışman-Öğrenci İlişkisinin İyileşmesi                                           4

8.          Derslerde Esneklik Olması                                                                4

9.          Çalıştığı Kurumdan İmtiyaz Sağlayabilmek                                     1

10.        Kariyer İmkanı 1

TOPLAM                                                                                         76

Tablo-5 incelendiğinde yüksek lisans öğrencilerinin büyük bir kısmı (n=20) yüksek lisans eğitiminde eğitim 
kalitesinin artması gerektiğini düşünmektedir. Öğrenci 9 konuya ilişkin görüşünü “Kişisel ve mesleki gelişimde 
olumlu ölçüde değişmesini ve özellikle sınıf yönetimindeki sorunlara geçici değil sürekli çözüm üretebilen bir 
potansiyele sahip olmayı isterim.” (EK9) şeklinde belirtmiştir.

TEMA 5: Tavsiye Etme Konusundaki Görüşleri 

Öğrencilerin Yüksek lisansı tavsiye etmeleri konusuna ilişin bulguları Tablo 6’de verilmiştir.
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Tablo 6. Tavsiye Etme Konusuna İlişkin Bulgular

Alt Temalar f

Tavsiye Ederim Kendini geliştirmek isteyenler            36

Kariyer için                                      15

Bakış açısını değiştirdiği için               10

Toplumun gelişmesi için                8

Tavsiye ediyor                                       7

Araştırma yapmayı sevenlere               3

Tavsiye Etmiyorum 8

TOPLAM     87

Tablo-6 incelendiğinde ilk olarak yüksek lisans öğrencileri yüksek lisans programını Tavsiye Ediyor ve Tavsi-
ye Etmiyor alt temaları ile şekillendirilmiştir. Tavsiye Ediyor alt teması en çok Kendini Geliştirmek İsteyenlere 
(n=36) cevabı ile ilişkilendirilmiştir. Öğrenci 36 konuya ilişkin görüşünü “Tavsiye ediyorum. İnsanın kendisini 
geliştirmesi gerektiğini düşündüğüm için tavsiye ediyorum.” (EÖ6) şeklinde belirtmiştir.

TEMA 6: Doktora Yapma Düşünceleri

Öğrencilerin Yüksek lisanstan sonra Doktora yapma düşüncelerine ilişin bulguları Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Doktora Yapma Düşüncelerine İlişkin Bulgular

Alt Temalar f

Doktora Yapmayı Düşünüyor Bilime katkı sağlamak için                     23

Kişisel gelişim için                                 18

Düşünüyor                                              13

Doktora Yapmayı Düşünmüyor Düşünmüyor                                           14

Yeterli şartları sağlayamadığı için          7

Kararsız                                                                                                     6

Tez Gelişimine Etki Ederse                                                                        2

              TOPLAM                                                                                                 

Tablo-7 incelendiğinde yüksek lisans öğrencileri doktora yapmaya ilişkin görüşleri Düşünüyor, Düşünmüyor, 
Kararsız ve Tez Gelişimine Etki Ederse alt temaları ile şekillendirilmiştir. Düşünüyor alt teması en çok Bilime 
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Katkı Sağlamak İçin (n=23) cevabı ile ilişkilendirilmiştir. Öğrenci 4 konuya ilişkin görüşünü “Evet doktora 
yapmayı düşünüyorum. Şu anda tek hayalim bunu gerçekleştirmek. Böylelikle bilim dünyasına katkı sağlaya-
bileceğimi düşünüyorum.” (EK4) şeklinde belirtmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Araştırmaya katılan yüksek lisans öğrencilerinin görüşlerinin analiz edilmesi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşıl-
mıştır.

4096. Yüksek lisans öğrencileri mevcut yüksek lisans programına başvuru amaçlarını en çok “Ken-
dini Geliştirmek” ve “Kariyer Yapmak” olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcıların bir kısmı başvuru 
amaçlarını“Akademisyen Olmak” şeklinde ifade etmişlerdir. Araştırmada elde edilen yüksek lisansa başvuru 
amaçlarına ait bulgular, Baş (2013), Demirbolat (2005), Aydemir ve Çam (2015), Balcı (2014) ile Turhan 
ve Yaraş ‘ın (2013) yaptığı araştırmalarda ulaşılan sonuç ve bulgular ile büyük ölçüde uyuşmaktadır. Baş’ın 
(2013) yaptığı araştırmaya göre, araştırmaya katılan öğretmenler, lisansüstü eğitim görme beklentilerinin yal-
nızca akademik yarar sağlama anlamında değil, aynı zamanda kişisel yarar sağlama anlamında da olduğunu 
belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan öğretmenler, lisansüstü eğitim görmüş olmanın maddi olmaktan daha ziyade 
manevi bir doyum, kendini gerçekleştirme ve kişisel yetkinliğe ulaşmada bir araç konumunda olduğunu dile 
getirmişlerdir. Katılımcıların kendilerini geliştirmek ve kariyer yapabilme hedeflerine ulaşabilmek için lisan-
süstü eğitimin gerekliliğini benimsediklerini görülmektedir. Bu durum çalışmaya katılan öğrencilerin büyük 
bir kısmının öğretmen oldukları göz önünde bulundurulursa, ülkemizin eğitim geleceği açısından umut veri-
cidir.

4097. Yüksek lisans öğrencileri yüksek lisans eğitiminin gündelik hayata etkilerini en fazla “Olumlu Yönde 
Etkilenme”, “Olumlu Yoğunluk Artışı” ve “Farklı Bakış Açıları Kazanma” şeklinde ifade etmişlerdir. Araştır-
mada elde edilen bulgular, Kıray (2005), Aydemir ve Çam (2015) ile Turhan ve Yaraş’ın (2013) yaptığı araştır-
malarda ulaşılan sonuç ve bulgular ile büyük ölçüde uyuşmaktadır. Aydemir ve Çam’ın (2015) çalışmalarında 
öğrencilerin çoğunluğu lisansüstü eğitimin işlevini kendini sürekli geliştiren nitelikli bireyler yetiştirmek ve 
bireylerin olaylara karşı farklı bakış açıları kazanmasını sağlamak olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak katı-
lımcıların çoğunluğunda, yüksek lisans eğitimi gündelik hayatlarını olumlu yönde etkilerken doğal olarak bir 
yoğunluk artışına sebep olmakla birlikte birçok alanda gelişmelerini sağlamaktadır. Ancak bu yoğunluk artışı 
ile başa çıkılamaması durumlarında yüksek lisans eğitiminin bazı bireylere bazı olumsuz etkileri de olabilece-
ğini göstermektedir.

4098. Yüksek lisans öğrencileri, yüksek lisans eğitimine başlamadan önceki beklentileri ve başladıktan son-
raki düşüncelerinde en fazla “ Olumlu Yönde Değişim Oldu”, “Değişim Olmadı” ve “ Olumsuz Yönde Deği-
şim Oldu” şeklinde ifade etmişlerdir. Bir kısmı da hangi yönde değişim olduğunu belirtmeden “Değişim Oldu” 
şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. Araştırmada elde edilen bulgular, Balcı (2014) ile Turhan ve Yaraş’ın 
(2013) yaptığı araştırmalarda ulaşılan sonuç ve bulgular ile büyük ölçüde uyuşmaktadır. Turhan ve Yaraş’ın 
(2013) çalışmalarında araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu “Beklentileri tam olarak karşıladı’’ ve “Bek-
lentileri kısmen karşıladı’’şeklinde görüş belirtmişler, az bir kısmı ise “Beklentileri karşılamadı’’ şeklinde 
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görüş belirtmişlerdir. Özetle, lisansüstü eğitim bireylerin hayatında birçok alanda olumlu katkılar sağlamakla 
birlikte, büyük ölçüde beklentilerini karşılamaktadır. Balcı ’nın (2014) ve Turhan ve Yaraş’ ın (2013) araştır-
maları da bu sonucu desteklemektedir. Bununla birlikte az da olsa bazı bireylerin beklentilerini karşılamadığı 
veya düşüncelerinde olumsuz yönde değişim oluştuğu yönünde ifadelere ulaşılmıştır.

4099. Yüksek lisans öğrencileri yüksek lisans eğitiminde değişmesini veya iyileşmesini istedikleri olguları 
en fazla ‘’ Eğitim Kalitesi Artırılmalı’’, ‘’Uygulamanın Artması’’ ile ‘’Sistem Üzerinde Değişiklik ve Ders 
Zamanlarının Değişmesi’’ şeklinde belirtmişlerdir. Bununla birlikte bazı öğrenciler yüksek lisans eğitimi 
süresince‘’Maddi Destek Verilmesi’’ konusunda görüş belirtirken, bazı öğrenciler ise ‘’Değişim Gerekli De-
ğil’’ şeklinde görüş belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen bulgular, Demirbolat’ ın (2005), Aycan,Ş.,  Aycan, 
N., ve Tükoğuz ’un (2005), yaptığı araştırmalarda ulaşılan sonuç ve bulgular ile büyük ölçüde uyuşmaktadır.
Demirbolat’ ın (2005) araştırmalarına göre lisansüstü eğitimi devam eden öğrencilerin programa yönelik 1. 
dereceden önemli görülen öğrenci önerilerinden birisi programların uygulamaya dönük olması şeklindedir. Ay-
rıca öğrencilerin öğretim üyelerinden ders işleme hususunda beklentilerinden birisi de devam zorunluluğunun 
esnetilmesi, araştırma için daha fazla süre verilmesi olarak belirtilmiştir. Katılımcılar yüksek lisans eğitimin-
de uygulamaların artırılmasını, ders zamanlarının öğrencilere uygun hale getirilmesini, yüksek lisans eğitim 
sistemi üzerinde değişiklikler yapılmasını ve eğitim kalitesinin iyileştirilmesini istemektedirler. Bu istekler 
göz önünde bulundurularak gerekli iyileştirmelerin yapılması halinde, yüksek lisans yapan birey sayısında 
artış olmakla birlikte yüksek lisansa karşı olan kaygı ve ön yargılarında ortadan kalkmasına katkı sağlayacağı 
anlaşılmaktadır.

4100. Katılımcıların neredeyse tamamı yüksek lisans eğitimini çevresindeki insanlara tavsiye ettiğini belir-
tirken, çok az bir kısmı da tavsiye etmediğini belirtmiştir. Tavsiye etme nedenleri ise kendini geliştirmek iste-
yenlere, kariyer yapmak isteyenlere ve farklı bakış açısı kazanmak isteyenlere tavsiye ederiz şeklinde açıkla-
mışlardır. Aycan,Ş., Aycan, N., ve Tükoğuz ’un (2005) araştırmalarında katılımcıların % 71,2’si tezsiz yüksek 
lisans eğitimini tavsiye ederim, %28,8’i  ise zaman kaybı ve program işleyişinin düzgün olmadığını belirterek 
çevresine tavsiye etmediklerini bildirmişlerdir. Sonuç olarak yüksek lisans eğitimini çevresine tavsiye husu-
sundaki bulgular Aycan,Ş.,  Aycan, N., ve Tükoğuz ’un (2005) konu ile alakalı yaptıkları benzer çalışmada elde 
edilen bulgular ile uyuşmaktadır. Yüksek lisans eğitimi bireye bilimsel düşünme ve çalışma becerisi kazandır-
mak ile birlikte olaylara farklı açılardan bakabilme gibi birçok beceri kazandırmaktadır. Ülkemizin dünyada-
ki gelişmelere ayak uydurabilmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi için nitelikli insan gücümüzü artırmamız 
gerekmektedir. Bu da ancak üniversitelerimizde ve daha fazla sayıda lisansüstü eğitim alan genç beyinler ile 
mümkün olabilir.

4101. Yüksek lisans öğrencileri doktora yapma düşüncelerini en çok “Bilime katkı sağlamak için düşünü-
yorum’’ ve “Kişisel gelişim için düşünüyorum’’ olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcıların az bir kısmı 
da doktora yapma isteklerini “Yeterli şartları sağlamadığım için düşünmüyorum’’ şeklinde ifade etmişlerdir. 
Araştırmada elde edilen yüksek lisansa başvuru amaçlarına ait bulgular, Aydemir ve Çam (2015), Köksalan, 
İlter ve Görmez’ in (2010) yaptığı araştırmalarda ulaşılan sonuç ve bulgular ile büyük ölçüde uyuşmaktadır. 
Köksalan, İlter ve Görmez’ in (2010) araştırmalarında öğrencilerin yüksek lisans eğitiminden sonra doktora 
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eğitimi almayı isteyip istememe durumları incelendiğinde; öğrencilerin %17,3’ünün “tamamen katılıyorum” 
düzeyinde, %19,2’sinin “katılıyorum” düzeyinde, %26,3’ünün “kısmen katılıyorum” düzeyinde, %21,5’inin 
“katılmıyorum” düzeyinde ve %15,7‘sinin “hiç katılmıyorum” düzeyinde cevap verdikleri görülmüştür.Ay-
demir ve Çam’ın (2015) araştırmalarında lisansüstü öğrencilerinin akademisyen olma yolunda önemli bir ba-
samak olduğu,şimdiki mesleklerinde iyi bir statü kazanmayı sağlayacağı şeklinde ifade etmişlerdir. Katılım-
cıların büyük bir kısmı yüksek lisans eğitimini bir basamak olarak görmekte, bir sonraki basamağı doktora 
olarak tanımlamaktadırlar. Ancak yüksek lisans eğitimi esnasında yaşanan yoğunluk artışı, edinilen bilgi ve 
tecrübeler ile doktora programına kabul şartlarının biraz daha ağır olması vb. sebeplerle doktora yapmak konu-
sunda isteksiz hale geliyorlar. Ancak ilerleyen yıllarda doktora yapma konusunda da uygun şartlar sağlanırsa, 
dil barajı esnetilirse ve doktora yapanlara mesleki teşvikler sağlanırsa doktora yapan öğrenci sayısında da artış 
kaçınılmaz görülmektedir.

Öneriler

Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen sonuçlara dayanarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. 

•	 Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin yaptıkları bilimsel çalışmalarla ölçüldüğü günümüz dünyasında, ülke-
mizde de yüksek lisans eğitimini teşvik eden politikalar geliştirilmesi, yüksek lisans yapmak isteyen birey 
sayısının artmasını sağlayacaktır.

•	 Ülkelerin gelişmelerinde öğretmenlerin rolü çok büyüktür. Bu sebeple öğretmenleri yüksek lisans eğitimi-
ne yönlendirecek teşvik ve düzenlemelerin yapılması, öğretmenleri bilim ile içli dışlı olmalarının sağlan-
ması ülkenin eğitim kalitesi ile refah düzeyinin artmasına katkı sağlayacaktır.

•	 Yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin büyük çoğunluğunun çalıştıkları göz önünde bulundurularak, ders 
programlarının öğrencilere uygun şekilde ayarlanması veya öğrencinin kendi ders programını hazırla-
masına imkan sunulması, eğitim kalitesini artırmakla birlikte yüksek lisans eğitiminden olumsuz yönde 
etkilenme durumunu da en aza indirgenmesini sağlayabilir.

•	 Yüksek lisans eğitimini teşvik etmek, öğrencileri maddi olarak olumsuz yönde etkilemesini engellemek 
amacıyla yüksek lisans öğrencilerine maddi destek, burs, aylık vb. uygulamalar geliştirilebilir.
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PRENS SEBAHATTİN FELSEFESİNDE LE PLAY EKOLÜ VE EDMOND DEMOLİNS ETKİSİ33

Abdullah Safa ÇELİK1, Ahmet PİRİNÇ2

1Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya / Türkiye
2Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Amasya / Türkiye

Öz: Siyaset felsefesi siyasi alandaki kavramlar ışığında birey-devlet ilişkisini sorgulayan ve bireyin yaşadığı 
düzeni kategorize eden bir alandır. Siyaset felsefesinin temel soruları devletin, egemenliğin, meşrutiyet ve hak 
kavramlarının ne olduğu ve bu kavramların siyasette ne şekilde yer aldığı ile ilgilidir. Geçmişten günümüze 
birçok filozof siyaset felsefesi alanında fikir üretmiş, düzen olgusunu sorgulayarak, ideal düzenin ne şekilde 
olması gerektiği hususunda fikir ortaya koymuştur. Prens Sabahattin 19.yüzyılın ikinci yarısı ile 20.yüzyılın ilk 
yarısında yaşamış önemli bir düşünür, siyaset adamı ve sosyologdur. Prens Sabahattin’in 21 yaşında babası ve 
erkek kardeşiyle birlikte Paris’e gitmeleriyle aldığı eğitiminde çehresi değişmiştir. Sorbonne Üniversitesi’nde 
eğitim almaya başlayan Prens Sabahattin bu dönemde Edmond Demolins ile yakın ilişkiler kurarak La Science 
Social cemiyetine üye olmuştur. Cemiyet sosyal kurumlar üzerine fikri çalışmalar yapan, toplumun sosyal 
sorunları ile ilgilenen bir cemiyettir. Prens Sabahattin bu üyelikle birlikte aynı zamanda toplum üzerine düşün-
celer de üretmeye başlamıştır. Prens Sabahattin’in Paris’te tanıştığı Demolins, Le Play ekolünden gelmekteydi. 
Ekolün kurucusu Frederic Le Play “Science Social” adıyla anılan ekolde tarihi gözlemlenebilir olgular üzerine 
oturtmaktaydı. Bu olguların çıkış noktasına ise aileyi koymuştur. Aileden yola çıkarak toplumu anlamaya 
çalışan Le Play, tarihin akışındaki gerekli değişimlerin toplumun bütününü değiştirdiği görüşündeydi (Çağa-
tay,1968: 253). Onun fikirlerini onun siyaset felsefesi hem Doğu’nun hem de Batı’nın düşünce dünyasından 
etkilenerek oluşan, çok katmanlı bir yapıdan meydana gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Prens Sabahattin, Siyaset, Le Play Ekolü, Demolins

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Osmanlı Devleti 19. yüzyılda içte ve dışta birçok sorun yaşamış, parçalanma sürecine girmiştir. Bu sürece gi-
rilmesinde sadece devletin başarısız girişimleri değil, aynı zamanda 19. yüzyıl ve öncesinde dünyanın içerisin-
de bulunduğu durum da etkilidir. 17. yüzyılın sonu ile 18. yüzyılın başlarında dünyayı etkisi altına alan Sanayi 
İnkılabı, önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir. 1780 ile 1840 yılları arasında İngiltere’de düşünsel, 
sosyal, siyasi ve ekonomik alanda yaşanan dönüşüme “Sanayi Devrimi” adı verilmektedir.

33  Bu bildiri, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet PİRİNÇ danışmanlığında hazırlanan “Prens Sebahattin’in Siyaset Felsefesi” isimli yüksek lisans tezinden 
üretilmiştir.
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Sanayi kapitalizminin doğması, üretim anlayışının değişmesi, buna bağlı olarak gündelik hayatın şekillenmesi 
sanayi devriminin en önemli özelliklerindendir (Deane 1988).

Sanayi Devrimi ile birlikte dünya  üzerinde  büyük bir  değişim dönemi başlamıştır. Bu dönemde hızla sa-
nayileşme sürecine giren toplumlar giderek zenginleşmiştir. Sanayi hamlesini yeterince dikkate almayan ya 
da sanayileşme sürecini gerçekleştiremeyecek kapasitedeki ülkeler ise sömürgeleşmiştir. Osmanlı Devleti bir 
tarım ülkesi olduğu için sanayi devriminden oldukça olumsuz şekilde etkilenmiştir.  Bu süreçte küçük tezgah 
ürünleri, ucuza mal edilen seri üretim mallarıyla rekabet edemez duruma gelmiştir. Bu durum aynı zamanda 
işsizliğin artmasına, ülke içerisinde ekonomik durumun kötüleşmesine de neden olmuştur (Sayar, 1986).

Prens Sabahattin, yaşadığı döneme göre aldığı eğitimlerle çağının oldukça üstünde fikirleri olan, Osmanlı 
toplumunu iyi analiz eden siyasetçi, sosyolog ve düşünürdür. Prens Sabahattin’in siyaset felsefesi; temelde 
gözlemlediği Osmanlı toplumunun genel kural, kaide ve yapısı ile birlikte dönem içerisindeki işleyişi düzen-
leme ve ıslah etme üzerine inşa edilmiştir. Prens Sabahattin bunu yaparken sadece aldığı eğitimden değil, aynı 
zamanda Le Play ekolünden; Demolins ve Durkheim gibi önemli isimlerin fikirlerinden de yararlanmıştır.

AMAÇ

Bu çalışmamızdaki amacımız Prens Sebahattin’in felsefesinde Le Play Ekolü ve Edmond Demolins etkisini ve 
etkilendiği alanları ortaya çıkarmaktır.

KAPSAM

Prens Sabahattin siyaset felsefesini de etkileyen Edmond Demolins ve Le Play Ekolünü ele aldığımız bu çalış-
mamızda, felsefi görüşlerinin şekillenme süreci ekseninde konu ele alınacaktır.

YÖNTEM

Prens Sabahattin’in siyaset felsefesinde Edmond Demolins ve Le Play Ekolünün etkisini araştırıldığı bu ça-
lışmamızda literatür taraması yapılmıştır. Prens Sabahattin’in dönemi, Osmanlı toplumunun genel yapısı, 
19. yüzyılda dünyadaki ve Osmanlı Devleti’ndeki siyasi gelişmeler ışığında referans eserler taranarak Prens 
Sabahattin’in düşünceleri ile dönem toplumu arasındaki ilişki ele alınmıştır.

Prens Sabahattin’in siyaset felsefesi elbette ki en aşikâr şekilde kendi ağzından dile getirilecektir. Prens 
Sabahattin’in kendi siyasi fikirlerini ortaya koymak adına yazmış olduğu eserleri şunlardır:

- “Teşebbüs-i Şahsi ve Tevsi’-i Mezuniyet Hakkında Bir İzah”

- “Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Hakkında İkinci Bir İzah”

- “İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne Açık Mektuplar”

- “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?”
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Bu dört eser okunmuş, eserlerdeki düşünceler çerçevesinde literatür taraması yapılarak Prens Sabahattin üze-
rine bir araştırma gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada ikincil kaynak olarak Osmanlı Devleti tarihini ele alan eserler; ahlak, insan, devlet tasavvuru üze-
rine geçmişten günümüze önemli felsefi yaklaşımların bulunduğu eserler, kavramların terim anlamlarını ak-
tarmak kapsamında sözlükler ve siyaset felsefesine ilişkin süreli akademik yayınlar kullanılmıştır.  Bununla 
birlikte Prens Sabahattin’in siyaset felsefesi çerçevesinde görüşlerini şekillendiren Le Play Ekolü ve  Edmond 
Demolins’in de eserlerinden yararlanılmıştır.

LE PLAY EKOLÜ ve EDMOND DEMOLİNS ETKİSİ

Prens Sabahattin’in 21 yaşında babası ve erkek kardeşiyle birlikte Paris’e gitmeleriyle aldığı eğitimin de çeh-
resi değişmiştir. Sorbonne Üniversitesi’nde eğitim almaya başlayan Prens Sabahattin bu dönemde Edmond 
Demolins ile yakın ilişkiler kurarak La Science Social cemiyetine üye olmuştur. Cemiyet sosyal kurumlar üze-
rine fikri çalışmalar yapan, toplumun sosyal sorunları ile ilgilenen bir cemiyettir. Prens Sabahattin bu üyelikle 
birlikte aynı zamanda toplum üzerine düşünceler de üretmeye başlamıştır.

Prens Sabahattin’in Paris’te tanıştığı Demolins, Le Play ekolünden gelmektedir. Ekolün kurucusu Frederic Le 
Play “Science Social” adıyla anılan ekolde, tarihi gözlemlenebilir olgular üzerine oturtur. Bu olguların çıkış 
noktasına ise aileyi koymuştur.

Aileden yola çıkarak toplumu anlamaya çalışan Le Play, tarihin akışındaki gerekli değişimlerin toplumun bü-
tününü değiştirdiği görüşündedir (Çağatay, 1968: 253).

Fransız sosyolog Frederic Le Play’in kurmuş olduğu bu ekol, Fransız Devriminin ardından toplumun değişen 
çehresinin ne şekilde bugüne geldiğini a raştırmaktadır. Le Play ise bu noktada toplumun en küçük yapıtaşı 
olan aileyi ele almaktadır. Le Play’e göre aile her toplumda bulunmaktadır ve toplumun özünü yansıtmakta-
dır. Le Play aileyi temelde ikiye ayırmıştır: kamucu ve bireyci. Ona göre kamucu aile sürekli devletin baskı 
ve denetimi altında yaşayan ailedir. Bireyci aile ise kendi özgür kurallarını koyarak yaşayan ailedir. Le Play 
ortaya attığı bu iki aile tipinden yola çıkarak aslında toplumun da bu şekilde ikiye ayrıldığını ifade etmektedir. 
Edmond Demolins ise hocasının ortaya koyduğu bu aile-toplum kavramlarını daha da geliştirerek, toplumda 
dört çeşit aile olduğunu söyler: ataerkil, kök, tikel, kararsız aile. Aslında tikel ailenin aynı zamanda kararsız 
aile olduğu da düşünüldüğünde bu sınıflandırma üçe düşmektedir. Le Play’in sınıflandırmasında dikkat edil-
mesi gereken husus, doğal yapının aileye etkileridir. İnsanların özellikle en ilkel dönemlerde doğa koşullarına 
göre şekillenen yaşam biçimleri bu dönemde de etkilidir (Kösemihal, 1989: 305).

Ataerkil ailede otorite babadan oğula geçmektedir. Kök ailede ise otorite sahibi babanın

seçtiği bir kişiye geçmektedir. Kararsız ailedeyse miras dağılımı ortaktır. Kararsız aile bugünkü batı toplumla-
rının da temeli sayılan demokratik sistemi ortaya çıkarmaktadır.
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Ataerkil ve kök aile ise daha çok doğu toplumlarında görülen anlayışları simgelemektedir. Le Play aslında en 
sağlıklı olanın kök aile olduğunu, kök ailede yer alan sistemin toplumdaki bireyselliği en sağlıklı şekilde yan-
sıttığını söyler (Özavcı, 2007: 237-238).

Le Play aile yapısından hareketle sosyo-ekonomik bir sistem kurar. Bu sistemde toplumun düzenlenmesinin 
ve bireyin özgürleşmesinin yolu ekonomik uğraşlara bağlı olarak değişir. Ataerkil ailede ekonomik gelişme 
yavaştır. Çünkü tarımla uğraşılır ve tarım kişiyi yeterince ileri taşımaz. Oysa kök aile şeklinde istenilen eko-
nomik uğraş yapılabilir. Liberalizm de kök aile tipinden çıkarak topluma yayılmıştır (Kösemihal, 1989: 305).

Demolins aslında bu dört ailenin de ortaya çıkış noktasını Fransız-İngiliz toplumlarını karşılaştırarak yapmak-
tadır. 1897 senesinde yayımlamış olduğu A quoi tient la superiorite des Anglo-Saxons? (Anglo-saksonların 
Üstünlüğünün Sebepleri Nedir?) adlı eserinde aslında iki ayrı toplum tipini ele alarak aileleri oluşturmuştur 
(Demolins, 2015: 8). Eserde Fransız ve İngiliz toplumu karşılaştırılmış, Fransız toplumunun kamucu anlayı-
şı eleştirilmiştir. Prens Sabahattin İngilizlerin sorumluluk sahibi, devlete her zaman yaslanmayan ve kendi 
başlarının çaresine bakan tutumlarını oldukça takdir etmiş, İngilizleri örnek olarak göstermiştir. Demolins’in 
sınıflandırmasına göre ataerkil aileler çobanlıkla geçinen Doğu toplumlarını ifade etmektedir. Kök aileler 
Kuzey’de, kararsız aileler ise Batı’daki ailelerdir. Demolins bu dört ailenin de eğitimle birlikte bireyciliğe yö-
nelerek kendi yolunu bulabileceğine i nanmaktadır. Demolins’in sistemi özünde devlete aykırı olmakla birlikte 
bireyin özgürlüğüne izin vermesi noktasında devleti de göz ardı etmemektedir (Kansu, 2015: 103). Fakat dev-
let içerisinde bireysel kurumların kendilerini denetlemesi fikrine inandığı için adem-i merkeziyetçilik adıyla 
anılmaktadır.

Demolins’in sisteminde Fransız toplumu kararsız aile tipine benzetilmektedir. Fransızların devleti bireyden 
üstün tutan tavrını eleştiren Demolins, bireyselleşme olgusuna önem veren İngilizlerde olduğu gibi kök aile 
tipinin toplumda yaygınlaşması gerektiğini söylemiştir. Demolins’in Prens Sabahattin’e ilham veren meslek 
konusundaki düşünceleri de onun topluma ilişkin fikirlerinin yön bulmasında önemlidir. Demolins sosyalizm 
veya liberalizmin toplumda egemen olması ile gelişimin sağlanacağına inanmıştır (Durukan, 2009: 151).

Prens Sabahattin Paris’teki yıllarında Demolins ile tanışarak onun düşüncelerinden etkilenmiş ve sosyolojik 
görüşlerini bu noktada şekillendirmiştir. Prens Sabahattin de, özellikle Demolins’in aile sınıflandırmasından 
topluma ulaşması gibi, Osmanlı toplumunu ele almış ve cemaatçi yapı içerisinde devletin kurtuluşunu ara-
mıştır. Tıpkı kararsız aile tipinde olduğu gibi bireyselleşmenin olduğu ailelerde ve toplumda kişiler ne denli 
başarılı oluyorsa, Osmanlı’nın başarılı olması için de Prens Sabahattin “ferdiyetçilik” hususunu ön plana çı-
karmıştır (Durukan, 2009).

SONUÇ

Le Play okulu toplumun her katmanının eşit şartlara erişmesi gerektiğini, toplumda aslında katmanlaşma ol-
maması gerektiğini savunmaktadır. Bu modelden yola çıkan Prens Sabahattin de toplumdaki eşitlik fikrini 
savunmuştur. Kadın ve erkeğin eşitliği gibi cinsiyet eşitliğinin de ötesinde yöneten-yönetilen eşitliği oldukça 
önemlidir. Nitekim Osmanlı Devleti’nde yönetilen sınıf kendi içerisinde ayrıcalıklı haklara sahipti ve bu haklar 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

297

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

sayesinde halktan farklı bir yaşam sürdürmektedir. Osmanlı’da yer alan cemaat fikri kişilerin kendi başlarına 
karar vermesini engellediği gibi, kişileri aynı zamanda birey olarak yok saymakta; ancak (devlete hizmet eden) 
topluluk olarak kabul etmektedir. Prens Sabahattin de Le Play ekolünün etkisiyle bu durumun ortadan kalk-
ması için toplumsal yapının öğelerinden eğitim, askeriye, maliye, adalet gibi birçok kurumda ıslahat yapılması 
gerektiğinin, ferdiyetçi tutuma dönülmesi gerektiğinin önemini vurgulamıştır.

Çalışmamızda Prens Sabahattin’in Prens Sebahattin felsefesinde Le Play Ekolü ve Edmond Demolins etkisi 
ele alınmış; temelde kökleri Antikçağa kadar dayanan bu etkileşimin Osmanlı Devleti’nin genel yapısı ince-
lenerek döneme göre en iyi şekilde oluşturulduğu görülmüştür. Nitekim Prens Sabahattin’in çağına göre çok 
daha ileri görüşlü olan fikirleri Osmanlı topraklarında uygulanmamış, fakat teorik anlamda önemini bugün 
dahi korumuştur.
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ÖĞRETMENLERİN KENDİNİ GELİŞTİRME KAVRAMINA  İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Şebnem DÜLGER1, İbrahim GÜLDEŞ1 Kaya YILDIZ2

1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Y.Lisans Öğrencisi, İstanbul / Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu / Türkiye

Öz: Bu araştırmada öğretmelerin kendini geliştirme kavramına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmış-
tır. Cevap aranacak problem cümlesi “Öğretmenlerin kendini geliştirme kavramına ilişkin görüşleri nelerdir?” 
olarak belirlenmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) araştırması olarak 
desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Esenyurt ilçesin-
de ortaokulda çalışan 23 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin kendilerine yönelik mevcut olumsuz algıyı 
yıkmak ve varlıklarını hissettirmek için kendilerini geliştirmeleri gerektiğine işaret etmektedir.Öğretmenlerin, 
kendini geliştirme düzeylerine ilişkin görüşleri onların cinsiyetlerine, eğitim durumuna ve kıdemlerine göre 
anlamlı bir fark oluşturmamaktadır, öğretmenlere yönelik eğitimler organize edilip katılımları sağlanabilir. 
Böylece hem ihtiyaç duyulan alanlarda kendilerini geliştirmeleri sağlanabilir hem de öğretmen olarak özgüven 
geliştirebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B) 2010-2014 Stratejik Planında belirttiği üzere   “ Bireylerin 
kendilerini sürekli geliştirme ihtiyacını duyabilmeleri bir ölçüde çalışma hayatlarında bilgi, beceri ve perfor-
mansın önemli olduğuna inanmalarına bağlıdır. Bu bağlamda, bireylerin işlendirilmelerinde, liyakat dışında 
başka ölçütlerin geçerli olmadığı bir işlendirme sistemi kurulması amaçlanmalıdır. Bu işlendirme sistemi, ço-
cukların işlendirilmesini tamamen önlemek dâhil, çalışanların istismarını önleyebilecek koşulları da yaratabil-
melidir” olarak karara bağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kendini Geliştirme, Öğretmen, Öğretmen Eğitimleri

GİRİŞ

İnsan doğası gereği, dünyaya gelmesiyle ölümü arasındaki süreç boyunca sürekli bir şeyler öğrenme ihtiyacı 
duymaktadır. Bu öğrenme ihtiyacının yaşam boyunca var olması yaşam boyu öğrenme (lifelong learning) 
kavramını ortaya çıkarmıştır. Genelde sadece yetişkin eğitimini kapsadığı düşünülen yaşam boyu öğrenme, 
öğrenmenin insan yaşamı boyunca gerçekleşebileceği gerçeği ile yaşamın her anında olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Bireylerin çağı yakalayabilmeleri için sürekli kendilerini geliştirme ihtiyacı doğmuştur (Özçiftçi ve Çakır, 
2015).   Eğitim süreçlerinin en önemli unsurunun öğretmenlerin olduğuna ilişkin genel bir kabul vardır. Bu 
kabul aynı zamanda öğretmenlerin gerek hizmet öncesinde gerekse hizmet içi süreçte eğitimleri ve yetiştiril-
melerinin de önemini ifade etmektedir. Hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşanırken, bu sürece en fazla katkı 
sağlaması beklenilen eğitim kurumları ve öğretmenlerin de değişimi anlayacak ve uyum sağlayacak donanıma 
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sahip olması gerekir. Öğretmenlerin kendilerini tanımaları, eksikliklerini fark edebilmeleri ve kendilerini ta-
mamlamaları, kendilerini geliştirme olgusunu doğurur. 

Bir toplum olarak ilerleyebilmek ve gelişmiş ülkelerdeki refah düzeyine erişebilmek için okullarda iyi bir 
eğitimin veriliyor olması gerektiği bilinen bir gerçektir. Ancak okullarda iyi bir eğitimin verilebilmesi, yani 
öğrencilerin başarılı olabilmeleri için okuldaki öğretimin niteliğinin yükseltilmesi gereklidir. Okullardaki ba-
şarı grafiği de, nitelikli öğretmenler olmadan önemli düzeyde yükseltilemez. Başka bir ifadeyle, iyi öğrencilere 
sahip olunabilmesi için iyi öğretmenlere ihtiyaç vardır (Seferoğlu, 2004,). Öğretmenlerin de öğretmen yetiş-
tiren kurumlarda yetiştirildikleri düşünüldüğünde bu kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir (Türkoğlu, 
1991). Öğretmenlerin istenilen nitelikte olabilmeleri de bir takım standartların olmasına bağlıdır. Bu standardı 
sağlayacak yollardan birisi öğretmen yeterlilikleridir. Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirmede sık sık 
gündeme gelen değişik uygulamalar bu alanda standartlaşma konusundaki zorlukları da beraberinde getirmiş-
tir (Akyüz, 2003). Özellikle 80’li yıllarda yaşanan uygulamalar sisteme katılan öğretmenlerin yeterlilikleri ko-
nusunda da Milli Eğitim Bakanlığını (MEB) uzun yıllar süren hizmet-içi çalışmalarıyla meşgul etmiştir.1739 
sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun öğretmenlerin nitelikleri ve seçimine ilişkin 45. maddesinde, “Öğret-
men adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli 
Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.” ifadesi yer almaktadır (MEB, 2002). Milli Eğitim Bakanlığına yüklenen bu 
sorumluluğun bir gereği olarak Mart 1999’da MEB ve üniversite temsilcilerinden oluşan “Öğretmen Yeterli-
likleri Komisyonunca”, “eğitme-öğretme yeterlilikleri”, “genel kültür bilgi ve becerileri” ve “özel alan bilgi ve 
becerileri” ana başlıklarından oluşan yeterlilikler belirlenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak MEB’ca yayımlanan 
“Öğretmen Yeterlilikleri” başlıklı kitapta (MEB, 2002) bu yeterlilikler listesinde, çeşitli kurumların görüşleri 
doğrultusunda gerekli bulunan bir takım değişikliklerin yapıldığı belirtilmektedir. 12 Temmuz 2002 tarihinde 
yürürlüğe konulan bu yeterliliklerin aşağıdaki amaçlarla kullanılacağı ifade edilmektedir.

• Öğretme yetiştirme politikalarının belirlenmesi,

• Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi,

• Öğretmenlerin seçimi,

• Öğretmenlerin denetlenmedi ve performanslarının değerlendirilmesi,

• Öğretmenlerin hizmet-içi eğitimleri

• Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi. (MEB, 2002, s. 4)

Bu yeterlilikler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce öğretmen ye-
tiştiren fakülte ve yüksek okullara gönderilerek, öğretmenlerin belirtilen yeterliliklere sahip olacak şekilde 
yetiştirilmesi istenmiştir (Mahiroğlu, 2004,). Türkiye’de özellikle son bir yılda yaşanan değişim ve dönüşüm 
çabaları bağlamında öğretmenlerin hizmet öncesinde aldıkları eğitimin yeterliği ve hali hazırda öğretmenlik 
yapanların yeterlikleri üzerinde çok boyutlu tartışmaların yaşanmasına yol açmıştır. Akademik ya da siyasi 
hemen hemen bütün taraflar öğretmenlerin sahip oldukları nitelikler açısından istenilir düzeyde olmadıklarını 
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ve dolayısıyla yeterli bir düzeye yükseltilebilmeleri için farklı yöntemlerin kullanılması gerektiğine ilişkin gö-
rüşler açıklamaktadırlar. Bu bağlamda M.E.B yeni bir yaklaşım çerçevesinde öğretmenlerin niteliklerinin ge-
liştirilmesi için uzaktan eğitimleri de kapsayan uygulamalar gerçekleştirmektedir. Öğretmenlerin niteliklerinin 
geliştirilmesine ilişkin yaklaşımlar ve uygulamaların temel esin kaynağını ise dünyada yaşanan hızlı değişim 
ve bu değişime uyum sağlama zorunluluğu oluşturmaktadır. Genel kabul gören bu anlayışın varlığına karşın 
öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri konusunda gerek yaklaşım gerekse uygulama açısından ciddi sorunla-
rın olduğu göz ardı edilemeyecek bir olgu niteliğindedir. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri konusunda 
merkezci ve yukarıdan aşağıya gelişen eğitim süreçlerinin yerine aşağıdan yukarıya ve öğretmen merkezli 
bir yaklaşımın gerekliliği açıktır. Bu bağlamda öğretmenlere yönelik merkezci ve yukarıdan aşağıya doğru 
gelişen ‘‘eğitme’’ anlayışının yerine öğretmenlerin çalışma koşullarının gelişime açık bir biçimde desenlen-
mesi ve kendini geliştirme çabalarının özendirilmesine dayalı bir anlayışın nasıl oluşturulabileceği çok yönlü 
olarak tartışılmalıdır. ‘‘Öğretmeni geliştirme’’ yerine ‘‘öğretmenin kendini geliştirmesi’’ anlayışı bu bağlamda 
önem kazanmaktadır (Yaylacı, 2013).Küresel çevreye uyum sağlama amacına dönük olarak Türk Milli Eğitim 
sisteminde son dönemlerde önemli değişim girişimleri gözlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın strateji bel-
gelerinde de vurgulandığı üzere; değişimden beklenen başarının elde edilmesinde en önemli etkenin öğretmen 
olduğu düşünülmektedir (MEB, 2010: 33). Dolayısıyla öğretmenlerin de yaşanmakta olan küresel dönüşüm-
lere uyum sağlayabilmesi yaşamsal bir öncelik olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda eğitim yöntemlerin-
deki değişiklikler dikkate alınarak öğretmen yeterliklerinin sürekli olarak geliştirilmesi, gereken yeterliklerin 
kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde etkin yöntemlerin uygulanması (MEB, 2010: 91) 
stratejik hedefler olarak belirlenmiştir.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kendini geliştirme kavramına ilişkin 
görüşlerini belirleyerek bu kavrama ilişkin bir farkındalık oluşturmak ve öğretmenlerin kendini geliştirme 
süreçlerine rehberlik edecek alanda çalışan araştırmacılara temel bir kaynak teşkil edecek bilimsel bir çalışma 
ortaya koymaktır. Bu bağlamda araştırma sürecinde cevap aranacak problem cümlesi, “ öğretmenlerin kendi-
lerini geliştirme kavramına ilişkin görüşleri nelerdir?” olarak belirlenmiştir.

YÖNTEM

 Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama teknikleri, verilerin     çözümlenmesi ve yorum-
lanması ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Araştırmanın Modeli

Öğretmenlerin kendini geliştirme kavramına ilişkin görüşlerini saptamayı amaçlayan bu çalışma, nitel araştır-
ma yaklaşımında olgubilim (fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmada, görüşme yöntemi 
kullanılmıştır. Veri toplama aracı görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. 
Olgubilim (fenomenoloji) deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip ol-
madığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular, yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, 
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kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı 
zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim (feno-
menoloji) uygun bir araştırma zemini oluşturur Olgubilim olarak da adlandırılan fenomenoloji “Gerçek ne-
dir?” sorusuna cevap arayan bir yöntemdir. Fenomenoloji yaklaşımın temelini bireysel tecrübeler oluşturmak-
tadır. Bu yaklaşımda araştırmacı katılımcının kişisel (öznel) tecrübeleri ile ilgilenmekte, bireyin algılamaları 
ve olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir. Fenomenoloji tanımlayıcı bir araştırmadır. Bu bağlamda 
genelleme yapmak değil, olguları tanımlamak önemlidir (Göçer,2013).  

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul İli Esenyurt İlçesindeki resmi orta-
okulda görev yapan 23 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin kişisel bilgilerine ilişkin bulgular Tablo 1 de 
verilmiştir.

  Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Özellikleri

Demografik özellikler                f

Cinsiyet Kadın                        11

Erkek                        12

Yaş          

     

      20-30                        
      31-40                                        
      41-50                                                                                           

   13
    7
    3

Toplam   23

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgilerine tablo incelendiğinde görüleceği üzere, çalışmaya 
katılan 23 öğretmenden 11’i kadın, 12’si erkektir. Yaş değişkeni bakımından da, en yüksek oranın 20-30 yaş 
aralığında bulunan öğretmenlere ait olduğu görülmektedir.

Verilerin Toplanması

Araştırma verileri öğretmenlerden görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu araştırmacılar tarafından 
ilk once taslak olarak geliştirilmiştir. Daha sonra bu forma 1 öğretim üyesi ve 2 öğretmen görüşleri ile son şekli 
verilmiştir.  Görüşme formu 2018-2019 öğretim yılında İstanul ili Esenyurt ilçesi öğretmenlerine araştırmacı-
lar tarafından elden dağıtılmış ve tekrar elden toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından 50 form dağıtılmış ancak 
24 form amaca uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. 23  form ile araştırma yapılmıştır.Birinci 
bölümde demografik değişkenlere ilişkin cinsiyet, yaş, toplam hizmet süresi olmak üzere toplam 3 adet soru 
yer almaktadır. 
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Verilerin Analizi

Araştırmada görüşme sorularıyla elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. İnceleme sırasında yorum-
lama ve çıkarımlarda bulunma yolları ile derinlemesine analiz yapılmaya çalışılmıştır. Böylelikle öğretmen-
lerin kendilerini geliştirme süreci ele alınarak incelenmiştir. Verilerin analizinde aşağıdaki işlem basamakları 
takip edilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları İstanbul Esenyurt ilçesindeki resmi bir ortaokuldan örnek-
lem alınan okulda görev yapan öğretmenlere araştırmacı tarafından gerekli izinler alındıktan sonra çoğaltılarak 
2018-2019 eğitim öğretim yılı kasım ayı içerisinde uygulanmıştır İlk önce öğretmenlere uygulanan görüşme 
formundaki soruya verilen kayda değer cevaplar tek tek bulgular bölümündeki tabloya işlenerek görsel hâle 
getirilmiştir. Tablolara işlenen verilerin incelenmesiyle kodlar oluşturulmuş; oluşturulan kodlardan benzer 
özellikler gösterenler birlikte düşünülerek üst kategorilere (tema) ulaşılmıştır. Veriler, verilerden oluşturulan 
kod ve temalardan hareketle yapılan yorumlar betimsel bir anlayışla ifade edilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde toplanan verilerin istatistiksel çözümlemesi ile ulaşılan bulgu ve bu bulgulara ilişkin yorumlara 
yer verilmiştir

TEMA 1: Kendi Geliştirme Durumu 

Bu temada katılımcıların “kendini geliştirme nedir?” sorusuna ilişkin görüşlerini kapsamaktadır.

Tablo 2. Öğretmenlerin Kendilerini Geliştirme Nedenleri

f

Güç ve Gelişim 6

Yenilenme Arzusu 5

Öğrenme İsteği 5

Motivasyon 4

Deneyim Kazanma 2

Tablo 2’de ayrıntıları verilen bu kategoride 22 katılımcı görüş bildirmiştir. Katılımcıların ifadeleri incelendi-
ğinde güç ve gelişim, yenilenme arzusu, öğrenme isteği, motivasyon ve deneyim kazanma olmak üzere 5 çeşit 
alt tema elde edilmiştir. Bu kategoride en çok tekrarlanan alt tema 6 katılımcı tarafından dile getirilen “güç ve 
gelişim” olmuştur.

TEMA 2: Yeniliğe Açık Olma Durumu

Bu temada katılımcılara Yeniliğe ve gelişime açık mısınız? Neden sorusu sorulmuştur. Bu soruya ilişkin gö-
rüşler tablo 3‘de verilmiştir.
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Tablo 3. Yeniliğe Açık Olma Durumu

1-Evet    f
Çağa ayak uydurmak 5

Mesleki gelişime açık olmak 3

Değişimin gerekliliğine inanmak 2

Kendini tekrarlamamak 2

Monotonluktan kurtulmak 1

Diğer insanlardan farklı olmak 1

Mecburiyet 1

Değişim sevgisi      1

Tablo 3’te ayrıntıları verilen bu kategoride Yeniliğe açık mısınız?  Sorusuna 16 katılımcı Evet olarak cevap 
vermiştir. Nedenine ise 5 katılımcı” Çağa ayak uydurmak” , 3 katılımcı ise”Mesleki gelişime açık olmak “ola-
rak cevaplamıştır.

TEMA 3: Öğretmenlerin Kendilerini Geliştirmede Yaptıkları Faaliyetler

Bu temada katılımcıların kendilerini geliştirmek için neler yaptıklarına yönelik görüşlerini kapsamaktadır. Bu 
soruya ilişkin görüşler tablo 4‘de verilmiştir.

Tablo 4. Öğretmenlerin Kendilerini Geliştirmede Yaptıkları Faaliyetler

f

Seminer 9

Yurt Dışı Gezisi 5

Hizmet içi Eğitim 5

Kitap Okuma 5

Yüksek Lisans Eğitimi 4

Bilimsel Çalışma 3

Diğer 2

Dil Öğrenme 1

Tablo 4’te ayrıntıları verilen bu kategoride 23 katılımcı görüş bildirmiştir. Bu kategoride kendinizi geliştirmek 
için neler yaptınız/yapıyorsunuz sorusunda 9 katılımcı cevabı ile “Seminer “ en çok üzerinde durulan kod ol-
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muştur. Diğer kodunu işaretleyen 2 kişinin cevabı “Hiçbir şey yapmadım, tembelim” ve “Nitelikli insanlarla 
tanıştım” olmuştur.

TEMA 4: Üniversite eğitiminden sonra eğitsel faaliyetler

Bu kategori katılımcıların üniversite eğitiminden sonra katıldıkları faaliyetlere yönelik görüşlerini kapsamak-
tadır. Bu soruya ilişkin görüşler tablo 5‘de verilmiştir.

Tablo 5. Üniversite Eğitiminden Sonra Eğitsel Faaliyetler

f
Kurs 10

Yüksek Lisans Eğitimi 8

Semier 7

Hizmet İçi Eğitim 6

Diğer 2

Tablo 5’te ayrıntıları verilmiş ve 23 katılımcı görüş bildirmiştir. Bu kategori katılımcıların eğitimsel tercihleri-
ni kendilerinin planlamasına yönelik olup kurs ve yüksek lisans eğitimi kodu 18 katılımcı tarafından işaretlen-
miştir. Diğer kodunu işaretleyen 2 katılımcının cevabı ise “ Yok” ve “Hiç olmadı” olmuştur.

TEMA 5  En son okunan kitap

Bu kategori katılımcıların en son ne zaman kitap okuduğuna yönelik olarak sorulmuştur. Bu soruya ilişkin 
görüşler tablo 6‘de verilmiştir.

Tablo 6. En Son Okunan Kitap

f
Bu hafta 9

3 ay önce 2 ay önce 6

1 ay içinde 5

2 ay önce 2

Tablo 6 da ayrıntıları verilmiş olan tema için  23 katılımcı görüş bildirmiştir. Tablo incelendiğinde Bu hafta alt 
teması 9 katılımcı, 1 Ay önce alt teması 5 katılımcı tarafından işaretlenmiştir.
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TEMA 6:  Tv karşısında geçirilen vakit, İzlenen programlar

Bu kategori katılımcıların “Tv karşısında ne kadar vakit geçirip ne izlersiniz?” sorusuna yönelik görüşlerini 
kapsamaktadır. Bu soruya ilişkin görüşler tablo 7‘de verilmiştir.

Tablo 7. Tv karşısında Geçirilen Vakit, İzlenen Programlar

f
0-1 saat 6

2-3 saat 6

1-2 saat 5

3 saat ve fazla 3

Haber 14

Belgesel 10

Dizi 4

Diğer 4

Spor 4

Film 2

Tablo 7 de ayrıntıları verilen bu kategoride 20 katılımcı görüş bildirmiştir. Alt temada bulunan “Haber” ceva-
bını 14 katılımcı, “Belgesel” yanıtını ise 10 katılımcı işaretlemiştir.

TEMA 7: İnterneti kullanım sıklığı ve kullanım amacı

Bu kategori katılımcıların “interneti kullanım sıklığı ve amacı nedir?” sorusuna ilişkin görüşlerini kapsamak-
tadır. Bu soruya ilişkin görüşler tablo 8‘de verilmiştir.
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Tablo 8. İnterneti Kullanım Sıklığı ve Kullanım Amacı

            Günde         f
8 den fazla 12

-8 defa 4

1-2 defa 3

2-4 defa 3

Sosyal medya 15

Haber 12

Araştırma yapmak 11

Derse hazırlanmak  5

Diğer  2

Tablo 8 da ayrıntıları verilen bu kategoride 22 katılımcı görüş bildirmiştir. Katılımcıların ifadeleri incelendi-
ğinde, öğretmenlerin interneti kullanma sıklığında sorulan 8’den fazla kodunu  12 katılımcı işaretlemiştir. 15 
katılımcının en çok cevap vermesiyle tekrarlanan kategori Sosyal medya olmuştur. 

TEMA 8: Yurtdışına Çıkma Durumu ve Çıkma Amacı

Bu kategori katılımcıların “yurtdışı deneyimlerine” ilişkin görüşlerini kapsamaktadır. Bu soruya ilişkin görüş-
ler tablo 9‘da verilmiştir.

Tablo 9. Yurtdışına Çıkma Durumu ve Çıkma Amacı

Evet f
Eğitim 3

Gezi 3

Alışveriş 0

Görev 0

Proje 0

Hayır 17

Tablo 9’da ayrıntıları verilen bu kategoride 23 katılımcı görüş bildirmiştir.  Eğitim amaçlı yurt dışı gezisi ya-
pan katılımcı sayısı 3, Gezi amaçlı yurt dışı gezisi yapan katılımcı sayısı 3, yurt dışına hiç çıkmayan katılımcı 
sayısı ise 17 olarak belirlenmiştir.
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TEMA 9: Vizyon

Bu kategori” katılımcıların gelecek ile ilgili kendilerini görmek istedikleri yerlere” ilişkin görüşleri kapsamak-
tadır. Bu soruya ilişkin görüşler tablo 10‘da verilmiştir.

Tablo 10. Vizyon

f
Akademisyen 5

İdareci 4

Uzman 4

Diğer 3

Öğretmen 1

Yazar 1

Tablo 10 da ayrıntıları verilen bu kategoride 23 katılımcı görüş bildirmiştir. En çok tekrarlanan kod 5 katılımcı 
ile Akademisyen olup onu takip eden idareci 4 katılımcı tarafından, uzman 4 katılımcı tarafından, diğer ( İslami 
eserler dersi hazırlığı, ilçe milli eğitim müdürü, gelecekten umutsuz ) kodu 3 katılımcı tarafından, öğretmen 
kodu 1 katılımcı tarafından, yazar kodu 1 katılımcı tarafından görüş olarak sunulmuştur.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Araştırmaya katılan öğretmen görüşlerinin analiz edilmesi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin kendini geliştirmek kavramı nedir? Sorusuna ilişkin cevapları arasında en çok Güç ve Gelişim 
sonrasında ise Yenilenme Arzusu olmuştur. Literatürde “Kendini geliştirme” Bireyin değişime ayak uydurmak, 
başarı elde etmek, etkin, verimli ve anlamlı bir yaşam sürmek amacıyla sorumluluklarının bilincinde ve bir 
vizyona bağlı olarak fiziksel,ruhsal,zihinsel ve toplumsal yönden gizil güçlerini açığa çıkararak bilgi ve beceri-
lerini yenilemeye,artırmaya yönelik çabalarıdır” (Çınar, 1999:91). Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B) 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında öğretmenlerde bulunması gere-
ken yeterliklerin belirlenmesi amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Çalışmanın 3.bölümünde geçen Öğretmenin 
Öz Değerlendirme Yapması alt başlığında “Öğretmenler, kendilerini yeterlikler çerçevesinde değerlendire-
rek bu konulardaki durumların belirleyebilecektir. Ayrıca aynı ölçütler çerçevesinde diğer meslektaşlarını da 
gözlemleyip kendisinin geliştirilmesi gereken yönleri ile güçlü yönlerini görebilecektir. Böylelikle ulaşmak 
istedikleri hedefler doğrultusunda kişisel ve mesleki gelişim planları yapabilecek, bu doğrultuda diğer meslek-
taşlarıyla 1ş birliği geliştirebileceklerdir.” Tanımında olduğu gibi öğretmenin kendini geliştirme ve yenileme, 
aynı zamanda kendini geliştiren öğretmenin güçlü hissedebileceği, işbirliğine açık olabileceği konusunda bil-
giler yer almaktadır. Araştırmamızın 1.Temasında öğretmenlere yöneltilen soruya verilen cevaplar doğrultu-
sunda öğretmenlerin kendilerini geliştirme tanımları da genellikle bu yönde olduğu görülebilmektedir.
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Katılımcılara yeniliğe açık mısınız? sorusu sorulmuş ve katılımcıların tamamı evet cevabını vermiştir. Yenilik-
çilik, en genel anlamda, “yeniliklere açık olma durumu” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 
2016). Yeniliğe açık olmak ve bunu istemek kendini geliştirmenin eylem, hareket gerektirdiği ve aktif bir süreç 
olduğunu işaret edebilir.  Kategoride belirtilmiş olan alt temalara bakıldığında yeniliğe açık olma nedenlerine 
ilişkin bazı ifadeler aşağıda verilmiştir.

 (….) Mevcut durumun değişmesi ile insan kendini yenilediğinde hem duygu hem de sosyal dünyasını 
değiştirir...”(K6)

•	 (…) Hayatın kendisi değişim içerisinde. Her gün bir yenilik ve değişim söz konusu. Bizlerin de bu değişi-
me açık olması gerekir. Kendimizi geliştirmemiz gerekli ve önemli. Sabit olmayan hayatta bizim yerimizde 
kalmamız mümkün değil…”(K11)

o (…)  Yenilik gelişimdir bence…”(K9)
o (…) Çünkü toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen ve toplumu bir üst seviyeye taşıyamayan insanlar    

toplum tarafından talep göremezler. İnsan ilk önce kendisi değişime ve yeniliğe açık olmalı ki öğrencileri-
ni de o şekilde yetiştirebilsin…”(K8)

Tema 3 ve Tema 4 te katılımcılara kendinizi geliştirmek için neler yaptınız/yapıyorsunuz ve üniversite eğiti-
minden sonra eğitsel olarak katıldığınız faaliyetler nelerdir? Sorularına yönelik olarak verilen cevaplar en çok 
10 katılımcının cevapladığı Kurs, 16 katılımcının cevapladığı Seminer ve 11 katılımcının cevapladığı Hizmet 
içi eğitim alt temaları olmuştur. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmek adına katıldığı kurs seminer ve hizmet 
içi eğitimler gelişimlerini ne derece destekler niteliktedir?

Aydın (MEB, 2010:99). Türkiye’de eğitimlere katılan öğretmenleri   a) öğrenciler  b) tatilciler c) mahkûmlar 
olarak üç grupta tanımlamaktadır. Başka bir deyişle öğretmenlerin daha çok mecburiyet hissiyle eğitime katıl-
dıklarını belirtmekte, “gönüllülükten ziyade “ilgili” olmanın ölçüt alınmasını önermektedir.   Uluslararası Öğ-
retme ve Öğrenme Araştırması (Teaching and Learning International Survey – TALIS) raporu (Nilay T. Bümen 
,vd., “Türkiye Bağlamında Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: Sorunlar Ve Öneriler” DergiPak S.194 (Bahar 
2012). Bu konuyla ilgili önemli sorunlara işaret etmektedir. Bulgulara göre, Türkiye, Danimarka, İzlanda ve 
Slovakya’daki öğretmenlerin dörtte biri son 18 ayda herhangi bir etkinliğe katılmamışlardır ve etkinliklere 
katıldıkları gün sayısının da az olduğu belirtilmektedir. Mesleki gelişim etkinliklerine katılan öğretmenlerin 
ise sadece yaklaşık %25’inin bu etkinliklerin çok etkili olduğunu düşündükleri görülmektedir. Buna ek ola-
rak, eğitim düzeyleri daha düşük olan (lise-önlisans) öğretmenlerin, lisans ve lisansüstü eğitimli öğretmenlere 
göre mesleki gelişim etkinliklerine daha az katıldıkları, kalabalık şehirlerde görev yapan öğretmenlerin daha 
çok etkinliğe katıldıkları görülmektedir. Rapora göre, öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerine katılmama 
nedenleri, ders programlarının uygun olmaması, ailevi sorumluluklar nedeniyle zaman ayıramama ve kendi-
lerine uygun bir mesleki gelişim etkinliğinin bulunmaması olarak belirtilmiştir. Öğretmenlerin en etkili bul-
duğu uygulamalar, mesleki bir konuda bireysel veya grupla yapmış oldukları araştırmaya dayalı etkinlikler, 
meslektaşlara rehberlik etme, onları gözlemleme ve yetiştirme, diğer okullara yapılan inceleme gezilerine 
katılmadır. Öğretmenlerin yaklaşık % 20’sinin “kurs/çalıştay” ve “konferans/seminer” türü mesleki etkinlik-
lerin gelişimleri üzerinde “hiç” veya “çok az” etkisinin olduğunu belirtmeleri dikkat çekmektedir.  Son 10 
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yılda Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili makaleler irdelendiğinde, konuyla ilgili sorunlar 
şöyle listelenebilir:  a.Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B) nın  düzenlediği mesleki gelişim uygulamalarının  sa-
yıca azlığı ve nitelik   açısından yeterli bulunmayışı,  b.Mesleki gelişim için etkinlikte bulunmaya güdüleyici 
etkenlerin olmayışı, c. Eğitimlerin konuları belirlenirken öğretmenlere sorulmaması, gerçek ihtiyaçların ortaya 
çıkarılmaması, etkinliklerin yapılacağı fiziki ortam ve programın süresinin öğretmen beklenti ve ihtiyaçlarına 
uyarlanmayışı  d.Öğretmenlerin etkinlik seçmede her zaman özgür olmamaları,  e.Öğretmenlerin kendilerini 
yeterli görerek mesleki gelişim etkinliklerine ilgisiz kalmaları ve uygun zaman bulamadıklarını belirtmeleri, 
f. Kurs, seminer ve konferansların ötesinde diğer mesleki gelişim modellerinden yararlanılmaması, Etkin-
liklerin planlanması ve uygulanmasında MEB ve üniversiteler arasında yeterince işbirliğinin bulunmaması   
g.Etkinliklerin uygulamalı ve örneklere dayalı yapılması yerine, genellikle teorik bilgi aktarımı şeklinde yü-
rütülmesi h. Zamana yayılan ve detaylı olarak planlanan, kaydı tutulan, sürekli ve sistemli mesleki gelişim 
uygulamalarının olmaması,  i. Öğretmenlerin amaçlanan öğrenmeleri kısmen kazanabilmeleri ve kazandıkları 
bilgileri iş yaşamlarında istenen düzeyde kullanamamaları,j.Öğretim elemanlarının derslere hazırlıksız girme-
leri, konularında yetersiz olmaları.

Tema 5 için katılımcılara yöneltilen “En son ne zaman kitap okudunuz” sorusuna alt temalar içerisinde en ya-
kın tarih olan “Bu Hafta” temasının en çok katılımcı tarafından işaretlenmesi bu yönde yapılan araştırmalarda 
öğretmenin öğrencisinin okumasında en etkili kişilerden biri olduğu konusunda umut verici niteliktedir. Bu 
konuda Tosunoğlu (2002: 556-558) tarafından yapılan araştırmaya göre, %70,7’lik yüksek bir oranla öğret-
menlerin çocuklara kitap okuma düşüncesini aşılamada en büyük etkiye sahip oldukları ayrıca öğretmenlerin 
%33,0 oranla öğrencilere ilk kitaplarını veren kişiler olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerini sevi-
yelerine uygun kitaplarla tanıştırması onları okumaya teşvik edebilmesi öncelikle kendilerinin kitaplarla iç içe 
olmasını ve yayınları takip etmesi zorunlu kılar. Kısacası öğretmenlerin okumaya ilişkin olumlu tutumları ve 
düzenli bir okuma alışkanlığına sahip olmalarını gerekmektedir. Diğer bir ifade ile öğrencilere okuma alışkan-
lığı kazandırmada her şeyden önemli olan öğretmenlerin kendilerinin güçlü okuma alışkanlığına sahip bireyler 
olmaları gerekmektedir (Bozpolat, 2010: 413).

Katılımcılara Tema 7 de yöneltilen “İnternet kullanım sıklığınız ve amacınız” sorusuna günde 8 en fazla inter-
nete bağlanırım diye cevap veren 12 katılımcıdan 15 kişi “Sosyal Medya “12 kişi ise “Haber” alt teması olarak 
yanıtladı.  Kendimizi yenileme çabalarına girmeden önce bunu engelleyen bakış açısını da değiştirmemiz 
gerekir. Kendimizi yenilmenin en bilinen ve en etkili yolları, okumak, yazmak, tartışmak, dinlemek, izlemek, 
gezmek ve görmektir (Erdoğan, 2004: 105) Günümüzde zamansal ve mekânsal anlamda birçok zorluğu orta-
dan kaldıran İnternet ve ona bağlı olarak da sosyal medya ortamları, sosyalleşmenin önemli bir tamamlayıcı 
unsuru olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüz toplumunun hızlı yaşanan kopuk ilişkileri içerisinde sosyal 
paylaşım ağları yardımıyla insanlar bir sosyal ilişki kurma ya da mevcut olan ilişkilerini sürdürme şansına 
sahip olabilmektedirler. Sosyal paylaşım ağları bireyleri, toplumun gittiği yönde sosyal olarak tamamlayan bir 
bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumu bu denli etkileyen sosyal ağlar bazı davranışlarımızı ve alışkan-
lıklarını değiştirmektedir. Birçok alanda olduğu gibi, soysal ağ teknolojileri eğitim için de birçok olanağı içe-
risinde barındırmaktadır. Sosyal ağların birçok kullanım özelliği ve olanaklarının olması, öğretmenlerin eği-
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tim öğretim süreçlerini aktif, yaratıcı, işbirlikli öğrenme ile desteklemelerine, öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik 
ve öğretmen-öğrenci etkileşimi arttırmada, öğrencilerin araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini 
kullanmaları ve geliştirmeleri konusunda destek olmaktadır. (Öztürk ve Talas, 2015). Yapılan bir araştırmaya 
göre; öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişki 
incelenmiş ve pozitif, doğrusal ve orta şiddette bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Buna göre; öğretmen adaylarının 
sosyal medya kullanım alışkanlıkları arttıkça internet bağımlılık düzeylerinin de arttığı saptanmıştır. Ayrıca 
yapılan regresyon analizi sonucunda sosyal medya kullanımının internet bağımlılığının yordayıcısı olduğu ve 
internet bağımlılığı için açıklanan varyansın %7’sinin sosyal medya kullanım alışkanlığından kaynaklandığı 
tespit edilmiştir (Doğruluk, 2017:101).

Tema 8 de katılımcılara yöneltilen Yurtdışına çıktınız mı hangi amaçla? Sorusuna verilen 6 evet cevabının 3 ü 
gezi 3 ü ise eğitim amaçlı olmuştur. 17 katılımcı ise hayır cevabını vermiştir. Bir seyahat sitesinin yaptığı “Se-
yahatin Değeri” araştırması, seyahat ile açık görüşlülük ve güven duygusu arasındaki ilişkinin gücünü ortaya 
koyduğunu belirtti. Türkiye dahil 18 ülkeden yaklaşık 7 bin 300 kişinin katıldığı araştırmanın ilk sonuçlarına 
göre, seyahat etmek ciddi ölçüde daha toleranslı ve açık görüşlü olmamızı, başkalarına daha fazla güvenme-
mizi sağlıyor. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçları şöyle - Sık seyahat edenler, cinsiyet, yaş, eğitim ve 
gelir düzeyi fark etmeksizin, daha az yolculuk yapanlara göre daha açık görüşlü hale geliyor, tanımadıkları 
kişilere daha fazla güveniyor. 

- Katılımcıların yüzde 76’sı, seyahat etmenin, kendilerini “farklı olana” karşı daha toleranslı yaptığını söylüyor 
- Katılımcıların yüzde 75’i ise, ziyaret ettikleri ülkelerdeki insanlara karşı daha hoş görülü yaklaştıklarını ifade 
ediyor. - Yine katılımcıların yüzde 76’sı, seyahat sayesinde genel olarak tüm kültürlere karşı daha açık fikirli 
hale geldiklerine inanıyor. - Araştırmaya katılanların yüzde 48’i, bundan beş yıl öncesiyle kıyaslandığında in-
sanların farklı kültürlere göre daha az toleranslı oldukları konusunda hemfikir. Sadece yüzde 16’lık bir bölüm 
bu fikre katılmıyor. “Ünlü edebiyatçı Jorge Luis Borges, ‘Anlar’ adlı şiirinde yaşamaya yeniden başlayabilsey-
di, daha fazla gezi yapabileceğini söylüyor: “Seyahat ederdim daha fazla”,“Daha çok dağa tırmanır, daha çok 
nehirde yüzerdim”, “Görmediğim birçok yere giderdim”. Seyahat etmek, insanın kendini tanımasını sağladığı 
kadar, farklı insanları ve kültürleri tanımasına da vesile oluyor. Farklıkları keşfetmek insanların zihinlerindeki 
kilitleri açıyor, duvarlarını yıkıyor ve meraklarını kamçılıyor. İşte bu nedenle, seyahat eden kişinin bilgisi, 
hoşgörüsü ve iletişim becerileri gelişiyor.” (Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ni-
lüfer Narlı) 7. Katılımcılara “ Mesleki anlamda 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz temalı soruya 18 
katılımcı cevap vermiştir. Verilen cevapları sıralarsak Akademisyen diyen 5, İdareci 4, Uzman 4, Diğer 3, Kad-
rolu Öğretmen 1, Yazar 1 kişi olmuştur.    Tema9 daki Öğretmenlik Vizyonu Alt temalı soruya katılımcılardan 
bazılarının cevapları aşağıdaki gibi olmuştur.

•	 “ Hedeflediklerimi yapabilmiş, kendime ve öğrencilerime hala faydalı olabilecek durumda mesleki yeterli-
liğe sahip, zamanın getirdiği yeniliklere uyum sağlayabilmiş ve bunlara rehber olabilen bir öğretmen”(K3)

•	 “ Üniversitede bir akademisyen olmak isterim”(E12)
•	 “ 10 Yıl sonra kendimi kitapları olan ünlü bir matematikçi olarak görmek isterim.”(E7)
•	 “ Milli Eğitim Bakanlığının herhangi bir kurulunda görmek isterim”.(E9)
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•	 “ Bakanlıkta Özel Eğitim hizmetleri genel müdürlüğünde yönetici olarak görmek istiyorum”.(K10)

Türk Dil Kurumu (T.D.K) Vizyonu “ Daha sonra olabilecekleri düşünme işi” olarak tanımlarken Eren’e (2010) 
göre, vizyon, gelecek yönü olduğu kadar, ulaşılacak yeri ve durumu açıklamaktadır Araştırmaya katılan öğ-
retmenlerin hayalleri, hedefleri ve beklentilerine nasıl ulaşacaklarına ilişkin; daha fazla çalışarak, araştırmalar 
yapıp bilgiler edinerek, maddi birikim yaparak, özverili ve sabırlı davranarak, fırsatları takip edip, imkânları 
değerlendirerek görüşleri öne çıkmaktadır. Öğretmenler çok çalıştıkları, bilgi edindikleri, kendilerini geliştir-
dikleri ve birikim edinerek hedef ve beklentilerine ulaşabilecekleri inanç ve öz yeterliliğe sahiptirler.

ÖNERİLER

•	 Bu araştırma İstanbul ili Esenyurt ilçesinde çalışan öğretmenleri kapsamaktadır. Yapılacak yeni bir araş-
tırmada çalışma grubu daha geniş tutulabilir.

•	 Çalışmanın örneklem grubunu ilköğretim kurumunda çalışan öğretmenleri oluşturmaktadır. Yapılacak 
yeni bir çalışmada okul öncesi, ortaöğretim, kadrolarında görev alan öğretmenler ve yöneticiler de örnek-
lem grubuna dahil edilebilir.

•	 Araştırmanın çalışma gurubu kamuda çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır. Yapılacak bir araştırmada 
özel okullarda çalışan öğretmenleri de araştırmaya dahil edilip kamu ve özel okullarda çalışan öğretmen-
ler ile ilgili bir karşılaştırma yapılabilir.

•	 Öğretmenlere yönelik kendini geliştirme ile ilgili eğitimler organize edilip öğretmenlerin katılımı sağla-
nabilir. Böylelikle farklı ortamlarda bulunma ve farklı kişilerle tanışma münasebetiyle hem kendilerini 
geliştirmeleri açısından bir ilerleme kaydetmeleri sağlanabilir hem de eğitimci olarak organize olup özgü-
ven geliştirebilirler.
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EVLİLİĞİN BİREYLERDE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLER

Yusuf GENÇ 

Sakarya Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Sakarya / Türkiye

Öz: Bu tebliğde evliliğin bireyin bekâr kimliği ve kişiliği üzerindeki etkileri ve bireyde meydana getirdiği 
değişimler tartışılmıştır. Toplumların oluşması, bunu sağlıklı bir zemine oturtması ve varlığın devam ettirmesi 
için gerekli olan aile kurumunun korunması ve toplumun değerleri doğrultusunda meşrulaştırılması gerekir. 
Sağlıklı aile kurgusu, aileyi oluşturan kadın ve erkeğin kimlik, kişilik, kalite, kapasite ve hayatı anlamlandır-
ma özellikleri ile yakından ilgilidir. Araştırmada; bireysel kişiliklerin oluşumunda etkin rol oynayan eğitim, 
meslek ve evlilik gibi üç ana faktörden evliliğin etkileri açıklanmıştır. Erkek ve kadın cinsiyet özellikleri, 
bireysel farklılıkları ve hayat felsefeleri gereği iki farklı donanım veya ham madde bir araya gelerek yeni bir 
mamul ürün üreterek aileyi meydana getirirler. Eşler, evlilik yoluyla aile olma arzu, istek ve duygusuyla bir 
araya gelerek ortak kişilik özelliklerini birleştirir, ortak olmayan ancak kendileri için uyum sağlayabilecekleri 
özellikleri birbirlerinden transfer eder, zıt olup uzlaşamayacakları özelliklerinin bir kısmından vaz geçerek, 
bir kısmını da kabullenerek aile kimliği oluştururlar. Böylece bireysel özellikler ile aile özellikleri arasında bir 
takım farklılıklar oluşur. Araştırmanın örneklemi Bursa ili Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinden rastgele seçilmiş 
200 evli bireyden oluşmuş olup bu kitle Türkiye evrenini temsil etmemektedir. Bulgular anket tekniği ile 35 
sorudan oluşan nicel verilerin bir kısmının kullanılması ile sınırlıdır. Bireylerin evlilik öncesindeki tutum ve 
davranışları ile evlilik sonrasındaki tutum ve davranışları arasında farklılıklar görülmüştür. Bireyler evlilik 
öncesinde kişisel bakımlarına daha fazla zaman ayırdıkları, evlilik sonrası sorumluluk duygularının arttığı, ço-
cuk sahibi olmaları davranışlarını kontrol etmeleri gereği doğurduğu, mücadele etme güdülerini güçlendirdiği 
ve eşine bağlılığı artırdığı, evliliğin düzenli bir hayata geçiş kazandırdığı, evlilik sonrası içe dönük bir kişiliğe 
evirildikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Evlilik, Eşler Arası İlişki, Değişim, Aile

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bireyler aileleri, aileler de toplumları oluşturur. Toplumların varlığı, devamlılığı ve hâkimiyetleri aile bağları-
nın güçlü ve gelişmiş olmasına bağlıdır.  Aile evlilik müessesesinin niteliklerine ve işlevselliğine bağlı olarak 
toplumlarda farklılık arz etmektedir. Modern toplumlarda aile bağı oluşmadan sözleşmeli ve kısa süreli bir-
liktelikler kurulmakta ve bu durum giderek yaygınlaşmaktadır. Aile kurumunun yapısı gereği aile olma hissi, 
duygusu ve sorumluluğu bireylerde bir takım değişimler meydana getirir ve eşler birbirlerinin cinsiyete dayalı 
veya bireysel birçok kişilik özelliklerinden yararlanır veya etkilenirler. 
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Birey olarak bir ailede dünyaya gelen insanlar gelişim süreçlerinde çeşitli yaş kademelerini geçtikten sonra ha-
yatını başka bir insanla birleştirmek, aile kurmak, çocuk sahibi olmak gibi çeşitli nedenlerle evlilikler gerçek-
leştirmektedir. Sosyal bir varlık olan insanın değişim ve gelişiminde kişilik özellikleri, yetiştirilme koşulları, 
yetiştirildikleri çevre, aile görgüleri, evliliğe yükledikleri anlam, aldıkları eğitim, meslekleri, inanç sistemleri, 
ruhsal yapıları ve eğilimleri gibi değişkenler etkili olduğu gibi evlendikleri insan da etkili olmaktadır. Bu deği-
şim ve kişilik oluşturma sürecinde alınan eğitim, yapılan iş ile meslek ve evlenilen bireyin tüm özellikleri daha 
belirgin değere sahiptir. Evlilik vakası aile kurgusunun ilk aşamasını oluşturur.   

Aile; geleceğe güvenle ve umutlu bakan, çocuklarına güvenen ve onları koruyan,  üyelerinin sorumluluklarının 
farkında olan ve aralarında açık iletişim olan,  sınırları belirgin ama gerektiğinde esnek olabilen, problemler 
karşısında çözüm arayan bir ünitedir (Gladding, 2002:6). Modern toplumlarda aile evlilik yoluyla kurulur. Aile 
kurmanın ilk aşaması olarak kabul edilen evlilik kendi bünyesinde bir takım hassasiyetler gerektirerek aileden 
daha dar bir içeriğe sahiptir. Aile, bir grup ya da örgüt, evlilik ise çocuk yapmak ve yetiştirmek için yapılan bir 
kontrattır (Gökçe 1991:509). Bir kadın ile erkeğin yaşantılarını paylaşabilmeleri, karşılıklı olarak gereksinim-
lerini karşılayabilmeleri, birbirlerinin gelişim ve olgunlaşma düzeyine katkı sunabilmeleri evli ve aile olmanın 
esasını oluşturmaktadır (Kahveci, 2016:2) İki farklı cinsiyetin birlikte olmaya başladıkları andan itibaren, daha 
önceki yaşam biçimlerini değiştirmeye ve yeni etkileşim biçimleri denemeye başlamaktadır. Çünkü evlilik iki 
farklı karakterin aynı hayatı uyum içinde sürdürmesi işlevidir 

Bireylerin, grupların ve toplumların yaşam kalitesinin artmasında en etkin unsur olan aile ve evlilik sosyal hiz-
met mesleğinin de odağını oluşturmaktadır. Toplumun tüm bireyleri için önemli fonksiyonlar üstlenen yaşam 
kalitesi kavramı ve içeriği de sosyal hizmetin temel kavramlarındandır. Aile ve yaşam kalitesi arasında önemli 
bir ilişki vardır. Hünler ve Gençöz’e (2003) göre de; evlilik insan hayatındaki önemli yaşantılardan birisi ol-
masına rağmen bu deneyimin niteliği, kişinin yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkilidir (s.100).

Evlilik bir kurumdur, bir kadınla bir erkeği eş olarak birbirine bağlayan, çocuklara belli bir statü ve kimlik 
sağlayan, devletin, kontrol, hak ve yetkisi dâhilinde olan yasal bir ilişki biçimidir (Özgüven 2001, s. 60). 
Evlilik, ailenin oluşumunu sağlayan,  üyelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını gideren, üyelerinin güvende 
olmasını sağlayan, birbirine karşılıksız olarak yardım eden ve sempati duyan bir ilişkidir (Framo,1996:239). 
Evlilik; sevgi, bağlılık, ait olma, mutlu olma gibi derin duygularla psikolojik ihtiyaçları karşılayan ve eşleri 
birbirlerine bağlayan bir kurumdur. Evlilikte mutluluk çiftlerin ilişki kurma becerileri ile ilişkilidir (Erbek 
ve Diğerleri, 2005:42). Eşlerin birbirlerine bağlanması birbirlerini kabullenmeleri ve uyum sağlamaları ile 
bağlantılıdır. Hansen (1982) evliliği; eşler arasında birliğin kurulduğu, üyeleri arasında açık ve güvenilir bir 
ilişki sağlandığı, bireylerin doğal olabildiği ve içinde kişisel farklılıkların yaşanabildiği, yakınlık, kızgınlık ve 
cinsellikle ilgili duyguların tatmin edildiği yapı olarak tanımlamaktadır. Bu durumu oluşabilmesi için eşlerin 
evlilik öncesi kendilerine ait bireysel özellik ve davranışlarında birbirlerini dikkate alarak karşılıklı bazı şeyleri 
değiştirmesi gerekir. 
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     AMAÇ

İnsanlar çocukluk dönemlerinde aile bağları ile sosyalleşme süreci yaşayarak hayata tutunmaya başlarlar. Sos-
yal çevre ile ilişkileri geliştikçe ve alınan eğitimin de etkisiyle hayat felsefelerinde ve davranışlarında deği-
şimler meydana gelir. Bu değişimler hızlı gelişir ve zaman zaman yer değiştirerek kişilikler ortaya çıkmaya 
başlar. Bu kişiliklerin şekillenmesinde eş seçimi ve eşi kabullenme süreci ana belirleyiciler arasında yer alır. 
Bu çalışmada evlilik sürecinin eşler üzerinde meydana getirdiği değişikler ve bu değişimlerin davranış ve 
kişiliklere nasıl yansıdığı ortaya konmuştur. Amaç; bireylerin evlilik öncesi tutum ve davranışları ile evlilik 
sonrası davranışları arasındaki farklar, eşlerin birbirlerine yönelik tutumları, bireylerin anne-baba olduktan 
sonra sosyal çevresine, eşine ve ailesine yönelik değişimlerini tespit etmektir.

KAPSAM

Bu çalışma Bursa ili Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinden rastgele seçilmiş 200 evli bireyin görüşleri doğrultusunda 
bireylerin evlenmeden önceki tutum ve davranışları ile evlendikten sonraki yaşamlarındaki davranışları ara-
sındaki farklılıkları kapsamaktadır. Araştırma bu örneklem kitlesiyle sınırlı olup tüm evli bireylere kapsamaz.  
Bulgular anket tekniği ile 35 sorudan oluşan nicel verilerin bir kısmının kullanılması ile sınırlıdır. Gerçek-
leştirilen çalışmada bireylerin evlilik öncesinde, evlilik sonrasında ve çocuk sahibi olduktan sonra geçirdiği 
değişimler irdelenmiştir. 

YÖNTEM

Evlilikle birlikte bireylerde meydana gelen değişimleri belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma nicel verilere 
dayanmaktadır. Çalışmada alan araştırması yöntemiyle anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Bursa 
ilinde yaşayan evli bireyler ve örneklemi Bursa ilinin Yıldırım ve Nilüfer ilçesinden rastgele seçilmiş evli 200 
bireyden oluşmaktadır. Verilerin oluşturulması ve toplanması için konuya ilişkin literatür taraması yapılmış 
ve anket formu hazırlanmıştır. Araştırmada veriler; evli bireylere ilişkin sosyo-demografik özellikler, evlilik 
durumları, evlilik öncesi, evlilik sonrası ve anne-baba olduktan sonraki durumlarını sorgulayan bir anket for-
muyla elde edilmiştir. 

Bireylere anket formu dağıtılmadan önce araştırmanın kapsamı hakkında bilgi verilmiş evlilik öncesindeki 
tutumları ile anket formunda yer alan sorulara göre evlilik sonrasındaki tutumlarını değerlendirmek amacıyla 
anketi doldurmaları beklenmiştir34. Bu tebliğde anket sorularının sadece bir kısmı kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiş ve verilerin değerlendirilme-
sinde tanımlayıcı statiksel metotlardan yararlanılmıştır. Veriler, duygu analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 
Duygu analizi insanların duygu, düşünce ve tutumlarına yönelik bilişimsel çalışma olarak tanımlanmaktadır 
(Medhat, Hassan, & Korsahy, 2014: 1093)

34  Araştırmanın anketleri 2018 yılı Marta ayında Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü son sınıf 
öğrencisi olan Gizem Nur Atagün ve Deniz Aydemir tarafından uygulanmıştır. 
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BULGULAR

Araştırmanın hedef kitleri evli bireyler olması dolayısıyla 20-60 yaş aralığındaki kadın ve erkekler tercih edil-
miştir. Verilerin kullanılabilir ve çalışmanın amacına hizmet etmesini sağlamak için katılımcıların cinsiyetleri 
başta olmak üzere eğitim durumları, meslek durumları, eşlerinin çalışma ve meslek durumu, bireylerin evlilik 
süreleri, çocuk sayıları gibi demografik özelliklere dikkat edilmiş davranışları belirleyici sorularla karşılaştır-
malar yapılmıştır. Bu araştırmada 35 sorudan oluşan anket formumuzdaki soruların bir kısmı kullanılmış ve 
sonuçlar oluşturulurken bütün verilerin temel çıktıları dikkate alınarak yorumlar yapılmıştır. Veriler istatistik 
programı olana SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiş ve bulgular cinsiyet sabit değişkeni ile diğer 
sorular karşılaştırılarak elde edilen bulgular üzerine bina edilmiştir. 

Kişisel Özellikler

Araştırmaya katılan bireylerin %55’i kadın, %45’i erkek; yaşları 20-50 aralığı, eğitim durumları; üte biri lise 
mezunu, %31’i lisans, %22,7 ilkokul, %12,7 ön lisans ve %9’u yüksek lisans seviyesindedir. İş durumları 
toplamda %28’i çalışmıyor, %23,5 işçi, % 21,5 memur, %19,5 esnaf, %3,5 çiftçidir. Cinsiyetlerine göre bakıl-
dığında, kadınların %45,5’i herhangi bir işte çalışmayan, %21,8’i memur, %18,2’si işçi, %12,7’si esnaf, %9’u 
çiftçi ve diğer şeklinde olup erkeklerin %30’u işçi % 28’i esnaf, %21’i memur, %6,7’si çiftçi ve %6,7 si de 
çalışmamaktadır.  

Kadınların %34,5’i ve erkeklerin %36’sı iki çocuğa, kadınların %29’u ve erkeklerin %34’ü üç çocuğa, kadın-
ların %29’u ve erkeklerin %21 i tek çocuğa, kadınların %2,7’si ve erkeklerin %8’i dört ve üstü çocuğa sahip 
iken kadınların %4,5’i ve erkeklerin %1’inin hiç çocuğu bulunmamaktadır. Örneklem grubunun ideal çocuk 
sayısı talepleri ise üçte ikisi iki çocuk, beşte biri üç çocuk, %12,5’i tek çocuk, %5,5’i dört ve daha fazla çocuk 
şeklindedir. Katılımcıların evlilik süreleri; dörtte biri ilk beş yıl, % 22,5’i yirmi yıl ve üzerinde, beşte biri altı-
on, %18,5’i on altı-yirmi yıl, %14’ü on bir on altı yıl aralığındadır.  

Eşten Beklentilerin Karşılanma Durumu

Eş seçimlerinde bireyler karar verirken evlilik adayında bazı özellikler arar ve aranan vasıflara göre evliliğe 
karar verilir. Bu düşüncenin alt yapısı bazen kendi gibi olan birisini seçme şeklinde olabileceği gibi bazen de 
kendinde olmayan ama ihtiyaç duyulan bazı özelliklerden yararlanma isteğinden kaynaklanabilir. Evlilikler 
her halükarda bazı beklentiler sonucu oluşurlar. 
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Tablo 3. Evlilik Öncesi Talep ve Beklentilerin Karşılanması ile Cinsiyet İlişkisi

Evlenmeden önce eşimden birtakım talep ve beklentilerim vardı 
fakat eşim bunları karşılamadı

Total

Kes. 
Katılıyor

Katılıyor Kararsız Katılmıyor Kes. 
Katılmıyor

Cinsiyetiniz Kadın Cinsiyetiniz 13,6% 20,0% 3,6% 30,9% 31,8% 100,0%

Eşten beklenti ve 
talepler 

83,3% 40,0% 40,0% 58,6% 59,3% 55,0%

Erkek Cinsiyetiniz 3,3% 36,7% 6,7% 26,7% 26,7% 100,0%

Eşten beklenti ve 
talepler

16,7% 60,0% 60,0% 41,4% 40,7% 45,0%

Total Cinsiyetiniz 9,0% 27,5% 5,0% 29,0% 29,5% 100,0%

Eşten beklenti ve 
talepler

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 12,500a 4 ,014

Değişimin içinde istendik davranışlar daha etkili olmaktadır. Araştırma grubunun %36,5’i evlenmeden önce 
eşinden olan talep ve beklentilerinin karşılanmadığını, %60’ı karşılandığını ifade ederek çoğunluğun beklen-
tilerin karşılandığı yönünde düşündüğü görülmektedir. Eşlerin birbirlerinden beklentiler arasında; sevgili ve 
saygılı davranma, düzenli bir hayat kurma, çocukların büyütülmesi, birlikte ve uyumlu hareket etme, düzenli 
olarak aş sunma ve şeffaflık gibi temalar bulunmaktadır.

Araştırmada cinsiyet dağılımı ve evlenmeden önce eşimden birtakım talep ve beklentilerim vardı fakat eşim 
bunları karşılamadı öncülüne verilen cevaplar arasında anlamlı bir ilişki (p<0,014) bulunmuştur. Eşlerden 
beklenti konusunda cinsiyet merkezli düşünüldüğünde; erkeklerin %40’ı beklentilerinin karşılanmadığını (bu 
oran kadınlarda üçte bir seviyesindedir), kadınların % üçte ikisi karşılandığını (bu oran erkeklerde %53 se-
viyesindedir) düşünmektedirler. Türk toplumunda erkek baskın aile yapısının kırılmadığı düşünülürse daha 
çok erkeklerin eşlerinin kendilerine göre davranmasını bekledikleri de söylenebilir. Çiftler evlenmeden önce 
birbirilerinden beklentilerini ortaya koyarak evlilik sonrası bu beklentilere cevap verilip verilemediğini test 
etmeleri anlamlı bir beklentidir.  
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Kişisel Değişimde Eşin etkisi

Evlilik aile olma kültürü sağladığından ve eşlerin birbirlerini kabullenme ve beraber yaşama kültürü sağladı-
ğından eşlerin kişiliği ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Katılımcıların %37,5’i evlendikten sonra eşi-
nin düşünceleri doğrultusunda değişim gösterdiklerini, üçte ikisi bu görüşü benimsemediklerini ve %10,5’i de 
bu konuda kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Bireyler eşlerinden etkilenme konusunda açık görüş bildirmede 
çekingen davranabilecekleri dikkate alındığında kararsız olanlar bu görüşü benimsemeyenlere ilave edilebilir 
ve katılımcıların yarıya yakınının evlilik sonrası eşinden etkilendiği söylenebilir.

Tablo 2. Evlendikten sonra Eşten Etkilenme ve Cinsiyet İlişkisi

Evlendikten sonra eşimin düşünceleri doğrultusunda değişim 
sergiledim

Total

Kes.
Katılıyor

Katılıyor Kararsız Katılmıyor Kes.
Katılmıyo

Cinsiyetiniz Kadın  Cinsiyetiniz 14,5% 22,7% 9,1% 42,7% 10,9% 100,0%

Evlilik sonrası eş 
doğrultusunda değişme

80,0% 45,5% 47,6% 58,8% 50,0% 55,0%

Erkek  Cinsiyetiniz 4,4% 33,3% 12,2% 36,7% 13,3% 100,0%

Evlilik sonrası eş 
doğrultusunda değişme

20,0% 54,5% 52,4% 41,2% 50,0% 45,0%

Total  Cinsiyetiniz 10,0% 27,5% 10,5% 40,0% 12,0% 100,0%

Evlilik sonrası eş 
doğrultusunda değişme

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Evlilik sonrası eşten etkilenme evliliğin kişiyi değiştirdiği anlamına gelmektedir. Aile ortak kültürü gereği 
evliliğin bireyi değiştirmesi değil değiştirmemesi sorun olarak görülmelidir. Cinsiyet durumları ile bu soru 
arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Ancak araştırmanın konusu ve çıkan sayının (0,08)   anlamlılık düze-
yine (p<0,05) yakın olması dolayısıyla bu veri kullanılmaya değer bulunmuş ve eşten etkilenme konusunda 
cinsiyetler arasında önemli bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Sorumluluk Duygusu

Evlilik insana ekstre bir takım sorumluluklar yüklemektedir.  Sorumluluk alma veya sorumlulukları yerine 
getirme istek, talep ve arzusu da bireylerin kişilik ve davranışlarını kontrol etme, değiştirme ve yönlendirme-
lerinde etkili olmaktadır. Evlilik düzenli bir hayatın önemli bir adımıdır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 
(%91,5) evlendikten sonra sorumluluk duygularının arttığını düşünmektedirler. Sorumluluk içinde eşler arası 
ilişki, eşe göre hareket etme ve çocuk yetiştirme önemli bir yere sahiptir. Çocuk yetiştirme bir sorumluluk ve 
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disiplin işidir. Disiplin, kişilerin içinde yaşadıkları toplumun genel düşünce ve davranışlarına uyum sağlamak 
amacıyla alınan önlemlerin tümü olarak tanımlanabilir. Evlilik yoluyla oluşan bütün bu unsurların hepsi birey-
lerdeki değişimi etkileyen faktörlerdir.

Tablo 4. Sorumluluk Duygusu ile Cinsiyet İlişkisi

Evlendikten sonra sorumluluk duygumun arttığını 
düşünmekteyim

Total

Kesinlikle 
Katılıyor

Katılıyor Kararsız Katılmıyor Kesinlikle 
Katılmıyor

Cinsiyetiniz Kadın Cinsiyetiniz 73,6% 18,2% ,9% 5,5% 1,8% 100,0%

Evlilik Sonrası 
Sorumluluk 

65,9% 32,3% 33,3% 75,0% 50,0% 55,0%

Erkek Cinsiyetiniz 46,7% 46,7% 2,2% 2,2% 2,2% 100,0%

Evlilik Sonrası 
Sorumluluk 

34,1% 67,7% 66,7% 25,0% 50,0% 45,0%

Total Cinsiyetiniz 61,5% 31,0% 1,5% 4,0% 2,0% 100,0%

Evlilik Sonra 
Sorumluluk 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 20,713a 4 ,000

Sorumluluk duygusu cinsiyet bazlı düşünüldüğünde alttaki tablodan da anlaşılacağı üzere kadınların daha ka-
rarlı oldukları (kadınlar %73,6, erkekler %46,7) görülmektedir. Bu iki değişken arasındaki ilişki ki- kare testi 
ile değerlendirildiğinde aralarında anlamlı (p<0,05) ilişki olduğu görülmektedir. 

Kişisel Bakım 

İnsanlar bekârken beğenilme, evliliğe ay olma veya aday seçme gibi duygusal baskılar, çevre şartlarının baskı-
sı ve kendilerine olan saygıları gereği kişisel bakımlarına daha çok dikkat etmektedirler. Özel bakıma ayrılan 
süre ve gösterilen hassasiyet konusunda cinsiyetler arasında ve evlilik durumlarına göre görüş farklılığı vardır. 
Bireysel gözlemlerimiz ve çevremizdeki kadınlarla görüşmelerimizdeki söylemlere göre kadınların hem cins-
leri ile olan rekabetleri ve kendilerine olan saygınlıkları gereği kendilerine bakım yaptıkları söylenmektedir. 
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Tablo 1. Kişisel Bakıma Ayrılan Zaman ve Cinsiyet İlişkisi

    Evlenmeden önce kişisel bakımıma daha fazla zaman ayırıyordum Total

      Kes. 
Katılıyor Katılıyor Kararsız Katılmıyor

Kes. 
Katılmıy

   
   

C
in

si
ye

t

Kadın Cinsiyet 39,1% 41,8% 2,7% 10,9% 5,5% 100,0%

Evlilik öncesi 
kişisel bakıma 
ayrılan süre

69,4% 63,9% 60,0% 30,0% 28,6% 55,0%

Erkek Cinsiyet 21,1% 28,9% 2,2% 31,1% 16,7% 100,0%

Evlilik öncesi 
kişisel bakıma 
ayrılan süre

30,6% 36,1% 40,0% 70,0% 71,4% 45,0%

         Total Cinsiyet 31,0% 36,0% 2,5% 20,0% 10,5% 100,0%

       Evlilik öncesi 
kişisel bakıma 
ayrılan süre

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 23,538 4 ,000

Araştırma verilerinden “cinsiyet durumu ve evlenmeden önce kişisel bakımıma daha fazla zaman ayırıyor-
dum” soruları arasında yapılan ki-kare testine göre bu iki değişken arasında anlamlı ilişki (p<0,05) olduğu gö-
rülmüştür. Katılımcıların üçte ikisi evlenmeden önce kişisel bakımlarına daha fazla zaman ayırdıkları, %30,5’i 
bu görüşe katılmadıkları görülürken kararsız olanların sayısı oldukça azdır. Cinsiyet bazında değerlendiril-
diğinde kadınların %80’i ve erkeklerin yarısı bu görüşe katılarak evlilik sonrası kadınların erkeklere göre 
kişisel bakımlarında daha az zaman ayırdıkları görülmektedir. Sosyal hayatta kadınların erkeklere göre kişisel 
bakımlarına daha çok dikkate ettikleri genel kanaati dikkate alındığında bu sonucun farklı çıktığı söylenebilir. 
Burada günümüzde kadınların ev işlerinin yanında çalışma hayatına girmeleri ve ev dışı rol ve sorumlulukla-
rının artmış olması zaman sorunu yaşamalarını etkilemiş olabilir. 

Davranış Değişikliğinde Çocukların etkisi

Nikâh yoluyla oluşan ve kimlik kazanan evlilik çocukla pekişmektedir. Çocuk eşlerin birbirlerine karşı sorum-
luluklarını ve tahammüllerini artırmaktadır. Eşler arasında pekişmeyen bazı davranışlar ve birbirlerine karşı 
oluşan önyargılar çocukla birlikte yerini pekişmeye ve kabullenmeye bırakmaktadır. 

Eş olduktan sonra bireylerde meydana gelen değişimlerin şekillenmesi çocuk sahibi olmakla hızlandırmakta, 
seçiciliği netleştirmekte ve çocuktan sonra sorumluluk ve davranışlara yenileri eklenerek kişisel değişimlerin 
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seyri devam etmektedir. Çocuklar ayrıca eşlerin her birinde davranışların kontrol edilmesini sağlayarak anne 
baba rollerine hazırlanmalarını zorunlu kılmaktadır.

Cinsiyet ve anne-baba olduktan sonra eşimle birbirimize bağlılığımız arttı öncülüne verilen cevaplara yönelik 
yapılan ki kare testine göre iki değişken arasında anlamlı ilişki (p<0,05) bulunmaktadır. Erkeklere göre kadın-
ların daha fazla böyle düşünmektedir.

Tablo 5. Annelik- Babalık Sonrası Eşlerin Birbirine Bağlılığı

Anne-baba olduktan sonra eşimle birbirimize bağlılığımız arttı

Total
Kesinlikle 
Katılıyor Katılıyor Kararsız Katılmıyor

Kesinlikle 
Katılmıyor

C
in

si
ye

tin
iz K
ad

ın

Cinsiyetiniz 59,1% 22,7% 11,8% 4,5% 1,8% 100,0%

Anne-baba olduktan 
sonra eşe bağlılığı arttı 73,0% 35,7% 52,0% 38,5% 66,7% 55,0%

Er
ke

k Cinsiyetiniz 26,7% 50,0% 13,3% 8,9% 1,1% 100,0%

Anne-baba olduktan 
sonra eşe bağlılığı arttı 27,0% 64,3% 48,0% 61,5% 33,3% 45,0%

Total Cinsiyetiniz. 44,5% 35,0% 12,5% 6,5% 1,5% 100,0%

Anne-baba olduktan 
sonra eşe bağlılığı arttı 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 23,907a 4 ,000

Evlilik sonrası eşlerin çocuk yapmayı zamana yayması eşler arası iletişim ve sosyal bağın pekişmesini gecik-
tireceğinden tehlikeli bir şekilde aile içi geçimsizliklerin artmasına ve daha kolay boşanmaya meyletmelerine 
sebep olmaktadır. Evliliğin yanında çocuklar da eşlerde değişimlere ve davranışların seçerek yerleşmesine 
katkı sağlamaktadır.  

SONUÇ

Araştırmanın sonuçlarına göre; evlilik ve anne baba olma bireylerde bir takım kişilik değişiklikleri meydana 
getirmektedir. Evlilik; erkek ve kadının içinde bulundukları toplum tarafından onaylanmış birlikteliğini ifade 
eder. Evlenme, eşlere birlikte yaşamayı ve karşılıklı yardımlaşmayı öğreten, taraflara karşılıklı hak ve ödevler 
yükleyen bir sözleşmedir. Neslin çoğalması ve korunması için önemli müessesedir. Bir toplulukta aile ne kadar 
sağlam ve sağlıklı temellere oturursa, toplum da o nispette sağlam, sağlıklı ve güçlü olur. 
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Bireylerin evlilik öncesi ve sonrası tutum ve davranışlarında farklılıklar görülmüştür. Çünkü evliliğin sosyal, 
psikolojik ve biyolojik açıdan birçok ihtiyacı karşılama işlevi vardır. Kadın ve erkek kendilerine özgü duygu, 
düşünce ve ihtiyaçları doğrultusunda umduklarını bulabilmek için evlilik yaparlar. Evlenilen bireyin farklı 
özellikleri ile karşılaşıldığında ona göre tavır geliştirerek faydalı bulunan özelliklerden yararlanma, ters kabul 
edilen özellikleri düzeltme ve ya onlara tahammül etme eğilimi oluşur. Ancak eşler birbirlerinin ve çocukları-
nın hatırı, aile kurgusunun huzur ve selameti için birbirlerinin hoşlanmadığı bazı özelliklerinden vaz geçebi-
lirler.   

Katılımcılardan kadınların erkeklere göre evlilik öncesinde kişisel bakımlarına daha fazla zaman ayırdıkları, 
evlilik sonrası ev, iş yoğunluğu ve sorumlulukları gereği kişisel bakımları için yeterince zaman bulamadıkları-
nı söyledikleri görülmüştür. Bu gerekçenin şuur altında bireylerde evlilik öncesi beğenilme ve hem cinsleri ile 
rekabet etme duygusu baskısının etkili olduğu söylenebilir.     

Eşlerde evlilik sonrası sorumluluk duygularının arttığı ve böylece evine bağlılık, zamanı planlama, eve zaman 
ayırma gibi özelliklerin işlevsel hale geldiği görülmektedir.  

Eşlerin birbirlerinden beklentilerinin çoğunlukla karşılandığı ancak bu durumdan rahatsızlık duyanların da 
olduğu görülmüştür. 

Bireyler evlilikle birlikte eşlerin davranış, düşünce ve donanımları doğrultusunda bir takım değişimler yaşa-
maktadırlar. Evlilik sonrası eşten etkilenme evliliğin kişiyi değiştirdiği ve ailevi uyum sağlandığı anlamına 
gelmektedir. Aile ortak kültürü gereği evliliğin bireyi değiştirmesi değil değiştirmemesi sorun olarak görül-
melidir.

Evlilikle bir takım değişimler yaşayan eşler çocuk sahibi olduktan sonra sorumlulukların artması, çocuklara 
örnek ve model olunması gibi gerekli gerekçelerle davranışlarını kontrol etme ihtiyacı duymakta, sorunlara ve 
yeni ihtiyaçlara karşı mücadele etme ve diğerkâmlık özelliğini öne çıkarma gereği duymaktadır. Bu durum aile 
bağlarını güçlendirme ve eşine bağlılığı artırma sonucu doğurmaktadır. 

Evlilik insanın hayatta başarısını doğrudan etkileyen düzenli bir hayata geçiş için önemli kazanç olmaktadır. 
Çünkü evlilik bireysel tavır yerine ortak kültür geliştirme ve eşine göre de günceli planlama ihtiyacı doğur-
maktadır. 

Evlilik öncesi bireyler kendilerini sosyal ortamlarına veya ilgililerine açma ve ispat etme ihtiyacı duyarak dışa 
dönük bir kişilik tercih ederken evlilik sonrası birey daha kontrollü ve daha fazla eşine odaklanarak içe dönük 
bir kişiliğe evirilmektedir. Bu durum araştırma grubumuzda da görülmüştür.
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LİSE ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Tuğba SADIÇ1, Aysun GÜROL2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: İnnovasyon; dilimizdeki kullanımıyla yenilik, yenilikçilik son yıllarda çok çeşitli alanlarda çok sık kul-
lanılan bir kavram olmuştur. Değişimin zorunluluk halini aldığı her kurum için yenilik üretmemek veya üre-
tememek ya da yenilikleri benimsemede geç kalmak, zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. Eğitimin 
dinamik bir sistem olması, sürekli yenilenmesi ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.  Yeniliklere açık ve bu 
yenilikleri ortaya çıkarabilecek bireyler yetiştirebilmek eğitim sisteminin ve toplumun bu görevi üstelenen ki-
şilerden temel beklentilerinden birisidir. Okullardaki yenileşme hareketini sağlayacak en önemli rol hiç şüphe 
yok ki öğretmenlerindir. Sonuç olarak öğretmenlerin yenilikçi olmaları ve yeniliğe açık olmaları, öğrencile-
rin ve dolayısıyla toplumun değişip gelişmesi için önemli bir faktördür.  Bu araştırmanın amacı ortaöğretim 
kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerini belirlemektir. Veri toplama aracı 
olarak Hurt, Joseph ve Cook tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması Kılıçer ve Odabaşı (2010) Bireysel 
Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) kullanılmıştır.  Araştırma kapsamında Kars ilinde çalışan 31 farklı branştan 275 
öğretmene ulaşılmıştır. Bu çalışmadaki Cronbach-Alfa değeri 0,837 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde 
Kolmogorov-Smirnov, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. 
Araştırmanın bağımsız değişkenleri öğretmenlerin branş, cinsiyet, deneyim yılı, fakülte türü, öğrenim düzeyi, 
okuldaki statü, branş memnuniyeti ve araştırma deneyimi; bağımlı değişkeni ise öğretmenlerin bireysel yeni-
likçilik düzeyleri olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcı öğretmen grubunun 9’u (%3,3)yeni-
likçi, 42’si (%15,3) öncü, 152’si (%55,3) sorgulayıcı, 66’sı (%24) kuşkucu, 6’sı (%2,2) gelenekçidir. Bireysel 
yenilikçilik düzeyleri branşa, öğrenim düzeyine, okuldaki statüye, deneyim süresine, branştan memnunluk du-
rumuna, fakülte türüne göre farklılaşma göstermezken; cinsiyete ve araştırma deneyimi olup olmamasına göre 
farklılık göstermektedir. Buna bağlı olarak öğretmenler için araştırma deneyimi kazanabilecekleri fırsatlar 
oluşturulması, öğretmenlerin bu konudaki mevcut seviyelerinin bir üst seviyeye çıkmasına katkı sağlayacağı 
ortaya çıkmıştır. Bu çalışma Tuğba Sadıç’ın Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bi-
limleri Anabilim Dalı’nca Doç. Dr. Aysun Gürol danışmanlığında devam etmekte olan yüksek lisans tezinden 
üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Bireysel Yenilikçilik, Öğretmen

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yenilik yaşamın hemen her yerinde kullanılan bir kavram olarak; var olanı olumlu yönde değiştirmeye dönük 
her türlü fikir, nesne, hizmet, süreç olarak açıklanmaktadır. İletişimin son yüzyılda artmasıyla her geçen gün 
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yeni bir aygıtın, fikrin, araştırmanın ya da bir uygulamanın hayatımıza girmesi seçimleri çeşitlenmektedir. Bu 
anlamda Kılıçer (2011) yeniliklere karşı verilen tepki süresinin kısalması gerekliliğine dikkat çekmektedir. 
Çünkü ortaya konan yeniliklerin farkına varma, ikna, karar uygulama ve onay süreçleri için ayrılan zaman, 
çağı yakalamada önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Goldsmith ve Foxall’a göre (2003) yeni-
likçilik, yeni olanlara yönelik verilen bireysel farklılıklara dayanan tepkilerdir. Rogers (2003) yeniliklere karşı 
verilen tepkilere göre bireyleri beş gruba ayırmaktadır. Yenilikleri arayıp kendi özelliklerine en uygun olanları 
tespit edip ilk benimseyen toplumun %2,5’luk bir kesimini ifade edenlere yenilikçi, yenilikleri benimsemede 
ikinci sırada olan ve sosyal sistemin %13,5unu oluşturan gruba öncü; yenilikleri benimse zamanının yenilikçi-
lere ve öncülere göre daha uzun olan sosyal sitemin %34’ünü oluşturan gruba sorgulayıcılar; sosyal sistemin 
%34’lük grubunu oluşturan şüpheci ve çekinik davranan bu gruba kuşkucular; son olarak da sosyal sistemde 
%16’sını oluşturan ve yenilikleri en son benimseyenler olarak gelenekçiler oluşturmaktadır. Buradan hareketle 
Öğretmenlerin de yenilikleri benimsemelerinde bireysel yenilikçilik düzeyleri etkili olmaktadır. 

Örgütlerin varlığını sürdürebilmeleri için bilgi üretmeleri ve üretilmiş bilgileri işlemeleri gereklidir (Demirel 
ve Seçkin, 2008). Bilgi paylaşım sürecini etkileyen bireysel, toplumsal ve kurumsal engeller okul bağlamında 
ele alındığında, öğretmen yenilikçiliği çok önemli bir noktadadır. Çünkü bilgi ve yenilik birbirlerini destek-
leyen kavramlardır. Eğitim alanını ele aldığımızda da yenilik yine vazgeçilemez bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Diğer taraftan Eğitimin dinamik yönü de yeniliği zorunlu kılmaktadır. Kılıçer (2011) eğitim ve 
yenilikçilik ilişkisini birbirini besleyen geliştiren alanlar olarak görmekte ve yenilikçilik farkındalığı sayesinde 
eğitimin kalitesinin artacağını ifade etmektedir. Öztürk Yılmaz ve Summak (2014) ise eğitim ile bireylerin 
yenilikçilik tutumlarının ve becerilerinin arttırılabileceğini açıklamaktadırlar. Kocasaraç (2018) bu konuda 
eğitimin önemine vurgu yaparak, yenilik üreten bireylerin eğitim yoluyla yetiştirilebileceğini ifade etmektedir. 
Aslan ve Kesik (2016) de aynı çizgide ilerleyerek yenileşmenin etkililiğini büyük ölçüde eğitimle geliştirilen 
ve beslenen birey yaratıcılığına, bilgisine ve becerisine bağlamaktadırlar. Bu süreçte öğretmenin önemine 
vurgu yapan Demir Başaran ve Keleş (2015), eğitimde yerel ve kültürel alt yapıya uygun biçimde yenilikleri 
nüfuz ettirmek, kullanılan yaklaşımları geliştirmek, yenilikçi fikirleri sunmak ve kullanmak bağlamında öğ-
retmenin rolünü önemsemektedirler. Konokman Yavuz, Yokuş ve Yanpar Yelken (2016) öğretmenlerin sahip 
olması gereken özelliklere vurgu yaparak öğretmenlerin yenilikçi özelliklere sahip olması gerektiğini ve hatta 
yenilikçi bireyin nasıl yetiştirilebileceğine dair bilgi ve tecrübe edinmiş olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. 
Konu bu açıdan ele alındığında öğretmenlerin yenilikçilik düzeyleri ve bu düzeyleri etkileyen faktörler merak 
konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazırlanan çalışmada da bu merak üzerine yola çıkılmıştır. 

AMAÇ 

Literatür incelendiğinde öğretmen yenilikçiliği eğitim alanında yapılan yeniliklerin uygulamaya konması, öğ-
rencilerin yenilikçi yetişmeleri, öğrenme öğretme süreçlerinde farklı yöntem ve teknikleri işe koşmada önemli 
rol oynamaktadır. Bu sebeple öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerini farklılaştıran değişkenleri be-
lirlemek ve öğretmenlerin deneyimlerinin, branşlarının, cinsiyetlerinin, mezun oldukları fakülte türlerinin, 
lisansüstü eğitimleri, okuldaki statüleri araştırma deneyimleri ve branşlarından memnunluk durumları bireysel 
yenilikçilik düzeylerini farklılaştırıp farklılaştırmadığı bu araştırmanın amacıdır.
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KAPSAM

Bu araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Kars ili merkez ilçesi sınırları içerisinde görev yapan 
lise öğretmenlerini kapsamaktadır.

YÖNTEM

Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. İlişkisel tarama mo-
delleri de iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi 
amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 2018:114). Bu araştırmaya Kars ili Merkez ilçede görev yapan 31 
farklı branştan, 275 lise öğretmeni katılmıştır. Araştırmada lise öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik algılarını 
ölçmek amacıyla 1977 yılında H. Thomas Hurt, Katherine Joseph ve Chester. D. Cook tarafından geliştirilen, 
2010 yılında Odabaşı ve Kılıçer tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) 
kullanılmıştır. Uyarlanmış ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,82 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmanın BYÖ’nün 
güvenirlik katsayısı ise 0,837 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten elde edilen yenilikçilik puanına göre bireyle-
rin yenilikçilik düzeyleri tespit edilebilmektedir (Hurt ve diğerleri, 1977). Yenilikçilik puanları hesaplanırken 
ölçekteki olumlu ve olumsuz maddelerin puanları ayrı ayrı toplanmakta ve “42+ (olumlu maddelerin toplam 
puanı) - (olumsuz maddelerin toplam puanı) ” formülü kullanılmaktadır. Ölçekten alınan puanlara göre bi-
reyler 80 ve üstü puan alanlar yenilikçi, 80-69 arası puan alanlar öncü, 68-57 arası puan alanlar sorgulayıcı, 
56-46 arası puan alanlar kuşkucu, 45 ve altında puan alanlar gelenekçi olarak sınıflandırılmaktadır (Kılıçer ve 
Odabaşı, 2010).

BULGULAR

Lise öğretmenlerinin yenilikçilik düzeylerini belirlendiği frekans ve yüzde verileri Tablo 1’deki gibidir.

Tablo 1. Lise Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Kategorilerine Göre Dağılımı

Yenilikçilik Kategorisi Frekans Yüzde (%)

Yenilikçi 9 3,3

Öncü 42 15,3

Sorgulayıcı 152 55,3

Kuşkucu 66 24,0

Gelenekçi 6 2,2

Toplam 275 100,0

Tablo 1’ye göre katılımcı öğretmen grubunun 9’u (%3,3) yenilikçi, 42’si (%15,3) öncü, 152’si (%55,3) sorgu-
layıcı, 66’sı (%24) kuşkucu, 6’sı (%2,2) gelenekçidir. 
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Lise öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik ölçeği puanlarının cinsiyet, öğrenim düzeyi, okuldaki statü, araştır-
ma deneyimi ve branştan memnunluk değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incele-
mek için t testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Lise Öğretmenlerin Demografik Değişkenlere BYÖ Göre Aritmetik Ortalama, Standart Sap-
ma ve t Testi Sonuçları

n x̄ Ss sd t p

Cinsiyet Kadın 159 60,122 8,94669 272 -2,824 .005*

Erkek 115 63,207 8,89726

Öğrenim 
Düzeyi

Lisans 54 61,650 8,50059 272 -,861 ,390 

Lisansüstü 220 60,468 11,00693

Okuldaki Statü Öğretmen 239 61,129 9,04583 270 -1,487 ,138 

Yönetici 33 63,614 8,62569

Araştırma 
Deneyimi

Var 38 64,317 7,36465 266 2,149 ,033* 

Yok 230 60,935 9,22284

Branştan 
Memnunluk 
Durumu

Memnun 234 60,883 8,92891 243 -,963 ,336 

Memnun
Değil

11 63,545 9,60587

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan öğretmenlerin bireysel yenilikçilik ölçeği toplam puan ortalamaları cinsi-
yete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t(272) = 2,824, p<0.05]. Erkek öğretmenlerin yenilikçilik düzey-
leri kadın öğretmenlere göre daha yüksektir.

Öğrenim düzeyine göre öğretmenlerin bireysel yenilikçilik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılaşma bulunmamaktadır [t(272) =0,861, p>0.05]. 

Bireysel yenilikçilik puanlarının statü değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde [t(270) 

=1,487, p>0.05] bulunmuş, dolayısıyla öğretmenlerin okulda yönetici veya öğretmen olarak görev yapmaları 
yenilikçilik puan ortalamaları üzerinde herhangi bir farklılaşma oluşturmamıştır.

Öğretmenlerin araştırma deneyimlerinin olup olmaması araştırma yeterliği toplam puan ortalaması üzerinde 
anlamlı bir farklılaşma göstermektedir [t(266)=2,149, p<0.05 ]. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin araştırma dene-
yimi olması onların yenilikçilik puanlarını arttırmıştır.  

Branştan memnun olup olmama durumu öğretmenlerin bireysel yenilikçilik ölçeği puanları üzerinde istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılaşma oluşturmamıştır [t(243)=0,963 p>0.05]. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

329

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Lise öğretmenlerinin branş değişkenine göre bireysel yenilikçilik puanları farklılaşmasını incelemek için tek 
yönlü varyans analizi yapılmış sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Lise Öğretmenlerinin Branşlara Göre BYÖ Betimsel İstatistikleri ve ANOVA Testi  Sonuçları

Branş N BYÖ 
Puan 
Ort.

S Varyansın
Kaynağı

Kareler 
Toplamı

sd Kareler 
Ortalaması

F p

Sayısal 76 59,925 7,54 Gruplar 
Arası 504,800 4 126,200 1,561 ,185Sözel 90 61,998 10,45

Meslek/Teknik 23 62,771 7,92
Gruplar İçi 21832,859 270 80,862Beden E.Müzik 

Görsel S
63 62,856 9,41

Yabancı Dil 23 59,015 6,98 Toplam 22337,659 274

Tablo 3 incelendiğinde yapılan tek yönlü varyans analizine göre bireysel yenilikçilik ölçeğinden alınan toplam 
puanlar ile gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir [F270-4=1,561, p>0.05]. 
Bu durumda araştırmaya katılan lise öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik ölçeği puanları branşlara göre değiş-
kenlik göstermemektedir.

Lise öğretmenlerinin deneyim değişkenine göre bireysel yenilikçilik puanları farklılaşmasını incelemek için 
tek yönlü varyans analizi yapılmış sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4. Lise Öğretmenlerinin Deneyimlerine Göre BYÖ Betimsel İstatistikleri ve ANOVA Testi Sonuçları

Deneyim N BYÖ 
Puan 
Ort.

S Varyansın
Kaynağı

Kareler 
Toplamı

sd Kareler 
Ortalaması

F p

1-5 yıl 152 59,925 9,130 Gruplar 
Arası 644,429 4 161,107 1,997 ,0956-10 yıl 52 61,998 8,994

11-15 yıl 19 62,771 8,680
Gruplar İçi 21620,844 268 80,67516-20 yıl 36 62,856 9,264

21 yıl ve 
üzeri

14 59,015 6,482 Toplam 22265,273 272
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Tablo 4’te yapılan tek yönlü varyans analizi sonucuna göre ölçekten alınan toplam puanlar ile gruplar arasın-
daki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur [F(4-268) =1,997, p>0.05]. Bu durumda araştırmaya 
katılan öğretmenlerin yenilikçilik puanları deneyim değişkeni açısından farklılaşmamaktadır.

Lise öğretmenlerinin fakülte türü değişkenine göre bireysel yenilikçilik puanları farklılaşmasını incelemek için 
tek yönlü varyans analizi yapılmış sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5. Lise Öğretmenlerinin Fakülte Türüne Göre BYÖ Betimsel İstatistikleri ve ANOVA  
Testi Sonuçları

Fakülte Türü N BYÖ 
Puan 
Ort.

S Varyansın
Kaynağı

Kareler 
Toplamı

sd Kareler 
Ortalaması

F p

Eğitim 168 62,015 8,249 Gruplar 
Arası 282,256 3 94,085 1,153 ,328Fen ve 

Edebiyat
89 60,039 10,122

Eğitim 
Enstitüleri

2 66,000 12,727
Gruplar İçi 22024,349 270 81,572

Diğer 15 62,283 10,277

Toplam 274 61,417 9,039 Toplam 22306,605 273

Tablo 5’e göre BYÖ ortalama puanları fakülte türüne göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır [F270-3=1,153, 
p>0.05]. Katılımcıların fakülte türleri bireysel yenilikçilik puanları üzerinde herhangi bir farklılaşma oluştur-
mamıştır.

SONUÇ

Araştırmaya katılan öğretmen grubunun yarısından fazlasının (%55,3) sorgulayıcı kategoride olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca 68 puan üstü grubun yenilikçilik düzeyleri için oldukça iyi yorumu yapılmaktadır (Kılıçer 
ve Odabaşı, 2010). Buna göre bu araştırmaya katılanların %18,6’sının yenilikçilik düzeyi olumlu seviyededir. 
Bireysel yenilikçilik puanlarını anlamlı olarak farklılaştıran değişkenler cinsiyet ve araştırma deneyimidir. 
Araştırmaya katılım gösteren grup normal dağıldığından ortalamalara göre erkek öğretmenlerin kadın öğret-
menlere göre bireysel yenilikçilerinin yüksek olduğu kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan araştırma deneyimi 
olan öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri araştırma deneyimi olmayan öğretmenlere nazaran yüksek 
çıkmıştır. Lisansüstü eğitim görmek bireysel yenilikçilik puanlarını anlamlı farklılaştırmadığı araştırmanın 
diğer bir sonucudur. 
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Araştırma sonuçlarına göre kadın öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyini arttırmak için çalışmalar ya-
pılabilir. Her öğretmenin meslek içinde en az bir araştırma yapması teşvik edilebilir. Lisansüstü programlar 
araştırma deneyimi oluşturma ve yenilikçilik düzeylerini arttırmaya yönelik yeniden düzenlenebilir.
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TÜRKİYE’DEKİ LİNYİT KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ ÜZERİNE 
PERFORMANS TABANLI DÜZENLEME UYGULAMASI

Müge DÖNMEZÇELİK 1, Murat ATAN 2

1-2 Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Refah seviyesinin artmasına, ekonominin büyümesine ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması 
açısından yerli enerji kaynaklarının en etkin şeklide değerlendirilmesi, Türkiye’de öne çıkan enerji politi-
kalarından biri haline gelmiştir. Türkiye’nin sahip olduğu en zengin yerli enerji kaynağı olan linyit, en çok 
elektrik üretim sektöründe değerlendirilmektedir. Nüfus artışı ve teknolojik ilerlemeye paralel şekilde giderek 
artmakta olan elektrik talebinin karşılanması noktasında Türkiye’nin yerli enerji kaynakları ile ilgili politikası 
da göz önüne alındığında, linyit kaynaklı elektrik üretim santrallerinin performanslarının incelenmesi zaruri 
görülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 linyit yakıtlı elektrik üretim 
santralinin 2013-2016 dönemi arasındaki performansları Veri Zarflama Analizi ile analiz edilmektedir. Ayrıca 
çalışmada 2013 yılında başlayan özelleştirmelerin linyit yakıtlı elektrik üretim santrallerinin performansları 
üzerinde nasıl bir etki gösterdiği incelenmektedir. VZA aracılığıyla elde edilen linyit yakıtlı elektrik üretim 
santrallerinin etkinlik skorları ile mevcut olarak uygulanan teşvik mekanizması için performans tabanlı düzen-
leme yaklaşımı geliştirilmektedir. Etkin olmayan linyit yakıtlı elektrik üretim santrallerinin potansiyel elektrik 
üretimi de, VZA aracılığıyla elde edilen referans iyileştirme değerleri ile simülasyonlar yaparak öngörülmek-
tedir. Enerji yatırımlarının ve planlamalarının yapılmasında söz konusu düzenleme ve öngörülerin dikkate 
alınmasının, Türkiye’deki yerli kömür politikasına yön verebileceği düşünülmektedir. Ayrıca VZA uygulama-
sından elde edilen sonuçlarla, istatistiki yöntemlerin elektrik üretim santrallerinin analizlerinde uygulanabilir-
liğine yönelik yeni bir perspektif sunulacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik Üretimi, Linyit Yakıtlı Elektrik Üretim Santralleri, VZA, Performans, Perfor-
mans Tabanlı Düzenleme

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE

Ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimin en temel yapı taşını oluşturan enerji, ülkeler için büyük önem taşımak-
tadır. Enerji kaynakları arasında elektrik enerjisi, özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük hayatın 
her alanında kullanılan, sanayi sektörünün temel girdilerden biri olan vazgeçilmez bir enerji türüdür. Elektrik 
enerjisini kesintisiz, güvenilir, zamanında, çevreye duyarlı ve ekonomik yollardan temin etmek; hem arz gü-
venliği hem de ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir.

2016 yılı elektrik üretiminde termik santrallerin payının %67 olması, Türkiye’deki termik santrallerin 
hâkimiyetini ve önemini göstermektedir. Elektrik üretimindeki %67’lik payı sırasıyla, %32,6 ile doğal gaz, 
%17,52 ile ithal kömür, %14,14 pay ile linyit ve kalan kısmı diğer kaynaklar (motorin, taş kömürü vb.) oluş-
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turmaktadır. Doğal gazın yüksek oranda ithal edilmesi ve ithal kömürün payının da elektrik üretiminde her 
geçen yıl artarak enerjide dışa bağımlılığını doğrudan etkilemesiyle beraber, toplam ithalat harcamalarında 
enerji ithalatının %40-50 oranları arasında seyretmesi, Türkiye ekonomisini dışa bağımlılık açısından sıkıntıya 
düşürmektedir. Bu bağlamda dışa bağımlılığın getirdiği risklerin azaltılması ve yerli kaynakların kullanımının 
artırılmasının Türkiye açısından yerli kömürün öneminin giderek artacağı net bir şekilde görülmektedir. 

Türkiye’de faaliyet gösteren 12 linyit yakıtlı elektrik üretim santralinin 2013-2016 dönemi arasındaki per-
formanslarının Veri Zarflama Analizi ile incelendiği bu çalışmada, elektrik üretim santrallerinin mevcut per-
formanslarıyla beraber, 2013 yılında başlayan özelleştirmelerin santrallerin performansları üzerinde nasıl bir 
etki gösterdiğinin incelenmesi üzerinde de durulmuştur. Bu sayede elektrik üretim santralleri için oluşturulan 
etkinlik skorları ile mevcut olarak uygulanan teşvik mekanizmasına yönelik performans tabanlı düzenleme 
yaklaşımı geliştirilmiştir.

AMAÇ

Türkiye’deki linyit yakıtlı elektrik üretim santrallerinin yıllar itibarıyla etkinliklerinin nasıl değiştiğini gör-
mek, etkinlik analizi sonucu etkin olmayan santrallerin etkin olabilmesi için neler yapması gerektiğini ve 
bunun ekonomik analizini ortaya koyarak, istatistiki tekniklerle benzer olan ve benzer olmayan elektrik üretim 
santrallerini kıyaslayarak incelemek ve etkinlik analizinin sonuçlarından da yola çıkılarak santrallerin perfor-
mans değerlerine göre mevcutta uygulanan teşvik mekanizmasına uyarlanabilecek performans tabanlı düzen-
leme uygulamasının oluşturulması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Çalışmada Türkiye elektrik santrallerinin verileri incelenecek olup, performans ölçümlerinde Türkiye’de faa-
liyet gösteren 12 linyit yakıtlı elektrik üretim santrali temel alınacaktır.

YÖNTEM

Veri Zarflama Analizi benzer girdiler kullanarak çıktı ya da çıktılar ortaya koymakla sorumlu karar noktala-
rının göreceli etkinliklerini değerlendirmek için kullanılan ve doğrusal programlama tabanlı bir yöntemdir. 
Veri Zarflama Analizini benzer amaçlı diğer yöntemlerden ayıran temel özellik, çok sayıda girdi ve çıktının 
olduğu durumlarda değerlendirme yapılabilmesini sağlamasıdır. Analiz sonucunda, her karar noktasının etkin-
lik değeri, etkin olmayan karar noktalarının hangi girdi/çıktı oranlarında etkinliklerinin nasıl arttırılabileceği 
(senaryolar) ve referans olarak kullanılabilecek karar noktalarına ilişkin bilgiler elde edilir.

BULGULAR

İşletme Esaslı Model için;

• 2013 yılında 12 KVB’nin % 83’ü, 0,504 ortalama toplam etkinlik skoru ile toplam etkinsizdir. %75’i, 
0,817 ortalama teknik etkinlik skoru ile teknik olarak etkinsizdir.
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• 2014 yılında 12 KVB’nin % 83’ü, 0,586 ortalama toplam etkinlik skoru ile toplam etkinsizdir. %75’i, 
0,782 ortalama teknik etkinlik skoru ile teknik olarak etkinsizdir.

• 2015 yılında 12 KVB’nin % 83’ü, 0,611 ortalama toplam etkinlik skoru ile toplam etkinsizdir. %58’i, 
0,849 ortalama teknik etkinlik skoru ile teknik olarak etkinsizdir.

• 2016 yılında 12 KVB’nin % 58’i, 0,705 ortalama toplam etkinlik skoru ile toplam etkinsizdir. %50’si, 0,84 
ortalama teknik etkinlik skoru ile teknik olarak etkinsizdir.

Genel olarak öne çıkan santraller incelendiğinde; yıl bazında değerlendirmede, 2 modelde de (CCR/BCC) 
etkin olan santraller;

• 2013 yılında EÜŞ6, EÜŞ8;

• 2014 yılında EÜŞ6, EÜŞ12;

• 2015 yılında EÜŞ2, EÜŞ6;

• 2016 yılında EÜŞ2, EÜŞ3, EÜŞ4, EÜŞ6, EÜŞ12;

santralleridir. Bu santraller aynı zamanda ölçek etkinliğini sağlamış olup, uygun ölçekte faaliyet göstermek-
tedirler.

2013-2016 yılları itibarıyla 12 linyit kaynaklı elektrik üretim santrallerinin CCR ve BCC performans skorları 
Tablo 1’de, söz konusu skorlara göre oluşturulan örnek performans tabanlı düzenleme uygulaması Tablo 2’de 
yer almaktadır. 
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Tablo 1. 2013-2016 Yılları İtibarıyla CCR ve BCC Sonuçları

SANTRALLER 2013 2014 2015 2016

CCR BCC ÖE CCR BCC ÖE CCR BCC ÖE CCR BCC ÖE

EÜŞ 1 0,326 0,667 I-0,488 0,282 0,733 I-0,384 0,426 0,8 I-0,533 0,682 0,726 I-0,94

EÜŞ2 0,46 0,706 I-0,651 0,508 0,687 I-0,739 1 1 1 1 1 1

EÜŞ3 0,643 0,706 I-0,911 0,605 0,729 I-0,831 0,912 0,968 D-0,942 1 1 1

EÜŞ4 0,168 1 I-0,168 0,6 0,733 I-0,819 0,678 1 I-0,678 1 1 1

EÜŞ5 0,426 0,8 I-0,532 0,755 1 I-0,755 0,595 0,923 I-0,644 0,64 0,909 I-0,704

EÜŞ6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EÜŞ7 0,428 0,75 I-0,571 0,736 0,9 I-0,818 0,59 0,857 I-0,688 0,423 0,769 I-0,55

EÜŞ8 1 1 1 0,635 0,687 I-0,923 0,536 0,706 I-0,759 0,561 0,667 I-0,842

EÜŞ9 0,856 0,923 I-0,927 0,623 0,786 I-0,793 0,539 0,857 I-0,628 0,983 1 I-0,983

EÜŞ10 0,167 0,75 I-0,222 0,192 0,687 I-0,279 0,096 0,667 I-0,144 0,146 0,588 I-0,249

EÜŞ11 0,119 0,522 I-0,228 0,1 0,44 I-0,228 0,051 0,462 I-0,110 0,02 0,417 I-0,047

EÜŞ12 0,459 0,983 I-0,467 1 1 1 0,907 1 I-0,907 1 1 1

Ortalama 0,504 0,817 0,597 0,586 0,782 0,714 0,611 0,853 0,669 0,705 0,84 0,776



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

336

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 2. Örnek Performans Tabanlı Düzenleme Uygulaması

MEVCUT TEŞVİK FİYATI

Mevcut Teşvik  
Fiyatı

Alternatif 1. Teşvik Uygulaması MTF*PS>195 ise MTF*PS, 
MTF*PS<195 ise 195

Alternatif 2. Teşvik Uygulaması MTF+((MTF*PS)/TKS)

MTF: Mevcut Teşvik Fiyatı; PS: Performans Skorları; TKS: Teşvik Katılımcı Sayısı;
Alternatif 1’de herhangi bir santral için PTF’nin altında bir teşvik fiyatı hesaplanırsa, ilgili santral 
için PTF uygulanır.

MEVCUT TEŞVİK FİYATI=285 TL/MWh

 CCR BCC 

Santraller Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2

EÜŞ1 195,0 301,2 206,9 302,2

EÜŞ2 285,0 308,8 285,0 308,8

EÜŞ3 285,0 308,8 285,0 308,8

EÜŞ4 285,0 308,8 285,0 308,8

EÜŞ5 195,0 300,2 259,1 306,6

EÜŞ6 285,0 308,8 285,0 308,8

EÜŞ7 195,0 295,0 219,2 303,3

EÜŞ8 195,0 298,3 195,0 300,8

EÜŞ9 280,2 308,3 285,0 308,8

EÜŞ10 195,0 288,4 195,0 298,9

EÜŞ11 195,0 285,4 195,0 294,9

EÜŞ12 285,0 308,8 285,0 308,8

İşletme esaslı model bazında elde edilen performans skorları ile linyit yakıtlı elektrik üretim santrallerine uy-
gulanmakta olan teşvik mekanizmasının birbirine adapte edilmesi ile oluşturulan örnek alternatif performans 
tabanlı teşvik mekanizmaları, etkin olmayan santrallerin performanslarını iyileştirebilecek ya da etkin olan 
santrallerin mevcut konumlarını muhafaza etmelerini sağlayabilecektir.

VZA modelleri ile elde edilen linyit yakıtlı elektrik üretim santrallerinin performans skorları ile EÜAŞ’ın yerli 
kömür yakıtlı santrallerinden satın aldığı 285TL/MWh elektrik fiyatı kullanılarak alternatif teşvik uygulama 
örnekleri oluşturmuş olup, Alternatif 1 teşvik uygulaması sonucunda ortalama fiyat CCR modelinde 239,6 TL/
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MWh ve BCC modelinde 248,35 TL/MWh olarak hesaplanmıştır. Alternatif 2 teşvik uygulaması sonucunda 
ortalama fiyat CCR modelinde 301,7 TL/MWh ve BCC modelinde 305,4 TL/MWh olarak hesaplanmıştır.

SONUÇ

•	 VZA ile 12 linyit yakıtlı elektrik üretim santralinin performanslarını incelemek üzere yapılan işletme esas-
lı model bazında tüm yıllarda hem CCR hem de BCC modelleri kapsamında EÜŞ6 santrali etkin çıkmıştır.

•	 İşletme esaslı model bazında CCR ve BCC modellerinin her ikisinde de 2013-2016 dönemi arasında 
EÜŞ10, EÜŞ11, EÜŞ1 ve EÜŞ7 santralleri etkin santraller arasında yer almamıştır.

•	 Analizin neticesinde etkin santraller arasında yer almayan santraller genel olarak değerlendirildiğinde, 
hem operasyonel hem de ölçek etkinliklerinde sorun yaşamaktadır. Az rastlanmakla birlikte BCC değeri 
ve CCR değeri düşük olan santrallerin ana problemi faaliyet ölçeğinden kaynaklanmakta olup elektrik 
üretimi ile ilgili operasyonel işleri başarılı bir şekilde yerine getirdiklerini göstermektedir. Bu nitelikteki 
santraller için uygulanabilecek teşvik mekanizmalarının faaliyet ölçeklerini arttıracağı düşünülmektedir. 
BCC değerleri düşük çıkan santrallerde ise operasyonel yetersizlik daha ön plana çıkan sorun olarak de-
ğerlendirilmektedir.

•	 Santraller yaşlandıkça performanslarında yaşanan düşüşlerin, gerekli bakım ve revizyonlar yapılarak yük-
seltilmesi ve hatta santrallerin ömürlerinin uzatılabilmesi mümkündür. Nitekim analiz sonucunda da, yaşı 
diğer santrallere göre daha fazla olmasına rağmen etkin santral konumunda bulunan santral/santrallerin 
olduğu görülmüştür. Dolayısıyla analizin vermiş olduğu bu sonuç, planlı bakım ve revizyonların santral-
lerin performansları üzerindeki etkisini göstermek açısından önem taşımaktadır.

•	 İşletme esaslı model bazında yıllar itibarıyla teknolojik etkinlikte yaşanan iyileşmeler incelendiğinde, 
santrallerin aynı girdi miktarı ile daha fazla çıktı ürettiği, yani işletme esaslı model bazında yorumlanırsa, 
aynı iç tüketim oranı, arıza kaynaklı üretim kaybı oranı ve kömür alt ısıl değerinden sapma oranı ile analiz 
dönemi boyunca daha fazla çalışma saati çıktısının oluştuğu söylenebilir. Bu bağlamda şirketlerin büyük 
kısmının yıllar içinde iç tüketim oranı, arıza kaynaklı üretim kaybı oranı ve kömür alt ısıl değerinden sap-
ma oranını idare etme ve etkin kullanma konusunda ilerleme kaydettikleri düşünülmektedir.

•	 Özelleştirilen santrallerin etkinlik skorlarındaki değişimler genel olarak incelendiğinde, özelleştirildikten 
sonra etkin olmayı sağlayan santraller hem operasyonel etkinliklerinde hem de ölçek etkinliklerinde iyi-
leştirme gerçekleştirildikleri görülmüştür. Bazı santrallerin ise özelleştirildikten sonraki dönemde sadece 
ölçek etkinliklerinde iyileşme yaşanmış olup etkin santraller arasına girememişlerdir. Nitekim hem ope-
rasyonel hem ölçek etkinliklerinde sorun yaşandığında etkinliğe ulaşılması için tek başına operasyonel 
etkinliği ya da ölçek etkinliğini iyileştirmenin yeterli olmadığı değerlendirilmektedir.

•	 İşletme esaslı model sonuçları göz önüne alınarak genel anlamda santrallerin etkinliklerinin arttırılması-
nın aşamalı olarak önce operasyonel gücün arttırılması (BCC değerleri), sonra da ölçek sorununun gide-
rilmesi şeklinde gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.
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•	 Yerli kömür kaynaklı santrallerin faydalanmakta olduğu fiyat-alım garantili teşvik mekanizmasında tüm 
santraller için tek bir fiyatın belirlenmesinden ziyade, her bir santralin performansına göre belirlenen 
çoklu fiyatlarla teşvik mekanizmasının işletebileceği değerlendirilmektedir. Bu sayede santraller maksi-
mum kazanç elde edebilme amacıyla birbirleriyle rekabet içine girerek kazançlarını maksimum tutmaya 
çalışacaktır.
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YAŞLILIK SORUNLARI ve YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ35

Saliha ÇETİN1, Yusuf GENÇ2

1 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL Öğrencisi, Sakarya / Türkiye 

2Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sakarya / Türkiye 

Öz: Günümüzde yaşlılık olgusu, yaşlılık sorunları, aktif yaşlanma, yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılması, öm-
rün son döneminde hayata tutunmanın önemi gibi konular bilimsel olarak tartışılmaktadır. Dünya geneline pa-
ralel olarak Türkiye’de de ortalama yaşam beklentisinin artması ve nüfus artış hızının azalması yaşlı nüfusun 
ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi ve uygulanabilir sosyal politikalar üretilmesini gerekli kılmıştır. Yaşam 
kalitesi temel perspektifinde aktif yaşlanan bireyler bağımsızlıklarını kaybetmeyen, hayata daha kolay tutunan 
ve yaşlılığı sorun olarak algılamaktan ziyade sosyal uyumu güçlendiren bir olgu olarak görmektedirler. Bu 
çalışmanın amacı 60 yaş ve üzeri yaşlıların yaşam kaliteleri ile yaşlılık algılarının değerlendirilmesi ve yaşam 
kalitesi ile yaşlılık algısı arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın örneklemi Ankara’da yaşayan 
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nden hizmet alan 60 yaş üzeri 225 kişiyi kapsa-
maktadır. Saha araştırması niteliğinde olan ve nicel verilere dayanan bu çalışmada yüz yüze görüşme tekniği 
ile “Yaşlılar İçin Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Modülü (WHOQOL-OLD)” ölçeği ve “DSÖ Avrupa 
Yaşlanma Tutumu ölçeği” anket soruları kullanılmış ve soruların bir kısmı değerlendirilmiştir. Araştırma so-
nucunda; yaşlıların en önemli iki sorununun ölüm ve yalnızlık korkusu olduğu, ancak hayatta layık oldukları 
saygınlığa ulaşmaları, başardıkları şeyler, insanlar tarafından sevilme ve takdir görmelerinin kendilerini mutlu 
ettiği görülmüştür. Ayrıca yaşlanmanın gelişimsel olarak fıtri bir durum ve kaçınılmaz olduğu, yaşlandıkça 
bunun daha kolay kabul edildiği ve bu durumun ruhsal yapılarını olumlu etkilediği, yaşları dolayısıyla bazı 
şeylerden kendilerini dışlanmış hissetmeleri ise kendilerini rahatsız ettiği tespit edilmiştir. Fiziksel, biyolojik 
ve sosyal çevre faktörlerinden büyük oranda etkilenen yaşlılar için kendi yaşamlarını anlamlı algılamaları ya-
şam kalitesi açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Yaşlılık, Yaşam Kalitesi, Yaşlılık Sorunları, Aktif Yaşlanma 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

20.yüzyıldan itibaren doğum kontrollerinin yaygınlaşması, doğumda beklenen yaşam süresinin artması ve 
ölüm oranlarındaki düşüş, tüm dünyada demografik geçiş sürecini başlatmıştır. Günümüz toplumunun oluşum 
dinamiklerini yaratan köklü sosyal ve ekonomik bir değişim olan bu süreç, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-

35  Bu tebliğde henüz bitme aşamasında olan ve Doç. Dr. Yusuf GENÇ danışmanlığında Saliha ÇETİN tarafından Sakarya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde çalışılan  “Yaşlılarda Yaşam Kalitesi ve Yaşlılık Algısında Sosyal Hizmetin Rolü: Ankara 
Örneği” adlı yüksek lisans tezinin verilerinden yararlanılmıştır.
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lerde nüfus yaşlanmasını ve buna benzer pek çok sorunu gündeme getirmiştir (Yüceşahin, 2009: 1). Yapılan 
araştırmalarda 60 yaş ve üstü dünya nüfusunun 2017 yılında 962 milyon iken 2050 yılında 2,1 milyar kişiye 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Küresel olarak 80 yaş ve üzeri kişi sayısının 2017 ile 2050 yılları arasında 
üç katından fazla artarak 137 milyondan 425 milyona çıkacağı öngörülmektedir (UN, 2017:1). Türkiye’deki 
demografik değişimler de dünyadaki değişimlere paralel olarak ilerlemektedir. Gelişmiş ülkelerle karşılaştı-
rıldığında halen nispeten genç bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye’de yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır. 
Ölüm ve doğum oranlarının gerilemesi ve ortalama yaşam beklentisinin artması sonucu ortaya çıkan nüfus 
yaşlanması, gelişmiş ülkelere kıyasla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı olmaktadır (Metin, 
2016: 3-5).

Geçmişte yaşlıların tüm sorunlarıyla ilgili aile ve akraba desteği yeterli bulunurken günümüzde gelişmiş ül-
kelerin çoğunda yaşlıya aile, toplum ve devlet desteğinin karma şekilde verilmesini içeren sosyal politikalar 
geliştirilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de yaşlı nüfusun büyümesiyle ekonomik, 
sağlık, bakım, psiko-sosyal destek gibi birçok hizmetin sunulması gündeme gelmektedir (Kalınkara, 2016:28). 

Yaşlanmanın dezavantajları ve fırsatları göz önünde bulundurulduğunda yaşlının bağımsızlığını yitirme, aile 
ve sosyal ilişkiler, fizyolojik değişimler, ölümü kabullenme, değişen toplumsal rol ve statülere uyum sağlama 
ile ilgili çeşitli güçlüklerle karşılaştığı gerçeğinden yola çıkarak yaşam kalitesi kavramının yaşlı sorunlarını 
ve yaşlının yaşamını anlamlı algılamasını saptamada önemli rol üstlendiği ifade edilebilir (Günaydın, 2010).

1.Yaşlanma ve Yaşlılık

Yaşlanma, her canlıda görülen ve doğumdan ölüme kadar süren doğal bir süreçtir. Yaşlanma hayat boyu devam 
bir süreç ile ilişkiliyken yaşlılık, bağımsızlıkların ve işlevlerin yitirilmeye başlandığı, hayat tecrübesinin arttı-
ğı, yeni toplumsal rollere kavuşulduğu, öte yandan ölüme yaklaşılan bir dönem olarak görülmektedir. 

Yaşlılıkla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, temelde yaşam süresinin uzatılmasına ilişkin olanaklar ve araçların 
araştırılması şeklinde uzun bir süre tıp biliminin yetki alanı içerisinde sürdürülmüştür (Koç, 2002: 289). Za-
manla toplumsal, psikolojik ve teknolojik değişimler kronolojik yaşlılık dönemi anlayışını değiştirmiş, biyop-
sikososyal yaşlanmanın kronolojik yaşa göre değil, bireylere göre farklılık gösterdiği anlaşılmıştır (Kalınkara, 
2011:25). Bireylerin yaşam pratiklerinin bir göstergesi olan kültür her toplumun, her grubun yaşam evreninin 
sınırlarını çizmekte ve dolayısıyla yaşlılığa ilişkin farklı anlamların2 ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılmaktadır 
(Baran, 2005: 28). Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 65 yaş ve üzerindeki yaşa sahip olan bireyler krono-
lojik olarak yaşlı kabul edilmektedir. Bu tanımda 65-74 yaş genç-yaşlılık, 75-84 yaş ileri yaşlılık, 85 yaş ve 
üstü ise çok-ileri-yaşlılık olarak adlandırılmaktadır (Yerli, 2017).

Yaşlılık biyolojik, kronolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere farklı boyutlarla tanımlanmaktadır (Baran, 
2005). Fizyolojik boyutuyla yaşlılık, kronolojik yaşla birlikte görülen değişimleri ifade ederken; psikolojik bo-
yutuyla yaşlılık, algı, öğrenme, psikomotor, problem çözme ve kişilik özellikleri açısından insanın uyum sağ-
lama kapasitesinin zamana göre değişimini ifade etmektedir. Sosyolojik açıdan yaşlılık ise bir toplumda belirli 
yaş grubundan beklenen davranışlar ve toplumun o gruba verdiği değerlerle ilgilidir (Beğer & Yavuzer, 2012).
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2. Yaşlılık Sorunları

Yaşlı bireylerin merkezi sinir sistemindeki gerilemeler sebebiyle hareket kabiliyeti kısıtlanmakta, ani hare-
ketler ve var olan hareketlerdeki hız azalmakta, yaralanmaların ve kemik kırıklarının iyileşme süresi uzun 
sürmektedir (Akçay, 2015:125). Öte yandan kalıtım, günlük yaşam rutini, beslenme alışkanlıkları, sigara veya 
alkol alışkanlığı, ruh sağlığı, yapılan meslek, iklim ve coğrafi şartlar yaşlının sağlığını belirlemekte önemli 
rol oynamaktadır. Yaşlılık sorunlarına ilişkin bir başka unsur ise beslenmedir. Fiziksel fonksiyonlarda azalma 
ve hareket kabiliyetindeki kısıtlanma, beraberinde dengeli ve sağlıklı beslenme zorunluluğunu getirmektedir. 
Yaşlı bireyler, beslenme şekli ve harcadıkları kaloriye göre almaları gereken kalori miktarını dengeleyemedik-
leri takdirde birçok sağlık sorunuyla karşılaşmaktadırlar (Soygüden & Cerit, 2015). 

Yaşlılığın belirleyici özelliklerinden olan geçmişe özlem duyma, anılarda yaşamaya, geçmişte takılı kalmaya 
ve geleceğe dair güvensizlik duymaya sebep olduğunda psikolojik sorunlar baş göstermektedir (Tümerdem, 
2006). Fizyolojik değişimlere, aile ve toplum ilişkilerinin farklılaşmasına ve emekliliğe kendini hazır hisset-
meyen bireyde yaşlılığa uyum sorunları görülmektedir. Beklenen yaşam süresinin uzaması, kronik hastalıklar-
la mücadele süresini arttırmakta ve günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanan yaşlının depresyon riskini güçlendir-
mektedir. Bireyin yaşlanmayı doğal bir süreç olarak algılaması, yaşlılığa dair olumlu bir tutum geliştirmesi, 
psiko-sosyal yönden desteklenmesi ve geleceğe dair umutlu olması yaşlılığa uyumu kolaylaştırmaktadır.

Yaşlılığın sağlıklı ve aktif sürdürülebilmesi için yaşanılan konut durumu hayati önem taşımaktadır. Yaşlı bi-
reyin barınma ortamları genellikle özel kurumlarda, resmi kurumlarda, ailesiyle veya yalnız olarak yaşama 
şeklindedir. Yaşlılık döneminde bireylerin kendi evini terk edip başka bir yaşam düzenini kabul etmemesi, 
özel yaşamını ve statüsünü korumak istemesi nedenleriyle yaşlılara alternatif barınma yolları aranmaktadır 
(Demirkıran-Türel,2009). Ardahan (2012) ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada huzurevinde yaşayan yaş-
lıların, aile ortamında yaşayan yaşlılara göre yaşam doyumlarının yüksek, algıladıkları aile desteklerinin ise 
düşük olduğu görülmüştür. Aile ortamında yaşlıya kesintisiz destek verilme imkanı fazlayken, yalnız yaşayan 
veya kurum bakımında olan yaşlı daha az desteklenmektedir. Kurum bakımındaki yaşlı bireylerin depresyon 
oranının yüksek olması, yaşlı evde bakım hizmetlerini gündeme getirmiştir. Genç ve Alptekin’in (2012-2013) 
belirttiği üzere, kişilerin tek başına ya da evdeki aile bireylerinin desteğiyle gideremedikleri ihtiyaçlarının 
çeşitli hizmetlerle karşılanarak, yaşlıyı sosyal çevresinden ayırmadan yaşamını evinde devam ettirebilmesini 
sağlayan evde bakım hizmeti, multidisipliner bir organizasyonla yürütülmelidir.

Yaşlanan bireyin çalışma ortamından uzaklaşması, emeklilikle beraber gelirinin azalması, azalan hareket kabi-
liyetine göre iş bulma seçeneklerinin dar olması, toplumsal rollerde ve statüsünde değişimler yaşanması, yaş-
lılıktan dolayı artan sağlık sorunlarına daha fazla bütçe ayırma zorunluluğu yaşlılığın ekonomik sorunlarından 
olup aktif yaşlanma imkanlarını kısıtlamaktadır. 

Sağlıklı ve uzun süreli yaşlılık dönemi beklentileri, günümüzde giderek artmıştır. Yaşam beklentisindeki geliş-
melerin potansiyel toplumsal ve ekonomik uzantıları iyi analiz edilerek gerekli girişimlerin başlatılması büyük 
önem taşımaktadır (Büken & Büken, 2003).
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3. Yaşam Kalitesi

Genel anlamıyla yaşam kalitesi iyilik halinin bir derecesi olarak tanımlanmaktadır. Yaşam kalitesi kavramı 
açıklanırken bireyin sosyal rollerini yerine getirebilmeyi içeren işlevsel yetenekler, toplumsal etkileşimin dere-
cesi ve kalitesi, ruh sağlığı, ağrı gibi somatik duyular ve yaşamdan duyulan memnuniyet gibi bir dizi bileşene 
yer verilmektedir (Öksüz & Malhan, 2005).

Günümüzde doğuşta yaşam beklentisinin artması bireylerin yaşam kalitelerine dikkatle odaklanmasını ge-
rektirmektedir. Bireylerin sağlıklı, dinamik ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli imkanların sağ-
lanması, sağlık hizmeti ve sosyal destek sunumu kaynaklarının değerlendirilmesi açısından yaşam kalitesinin 
ölçülmesi giderek artan bir önem kazanmaktadır (Işıklı vd, 2007:8). 

Yaşam kalitesi kavramının en önemli gelişim alanlarından biri sağlıktır. Sağlıkta yaşam kalitesinin önem ka-
zanmasının belirleyicileri arasında bilimsel araştırmalar, kronik hastalıklarla mücadelenin uzun sürmesi, yaşa-
mın kutsallığı ideolojisi, hastalığı hakkında bilgili olan hastanın tedavi sürecine etkisi gibi faktörler sayılabilir. 
Tıbbi bakım ve tedavinin amacı yakınmaları azaltmak ve yaşam süresini uzatmanın ötesine geçerek tedavide 
yaşam kalitesini de sağlamak olmuştur (Müezzinoğlu, 2005).

Yaşlıda yaşam kalitesini etkileyen faktörler genel olarak politik, sosyal, ve ekonomik olmak üzere incelendi-
ğinde; politik faktörler kapsamında bireyin sağlığının tek başına yaşam kalitesini etkilediği kabul edilmektedir. 
Yaşlı bireyin barınma koşulları,  fiziksel ve bilişsel sınırlılıkları, ekonomik yetersizlik, beslenme bozuklukları, 
yalnızlık, öz-bakımını sürdürememe ve yaşlı istismarı yaşam kalitesini etkilemektedir. Aynı zamanda ulusal 
politika ve kararlar da yaşlı sağlığını ve dolaylı olarak yaşam kalitesini belirlemede aktif rol oynamaktadır 
(Çalıştır ve ark.,2006).

AMAÇ

Bu çalışmada yaşlanma ve yaşlılıktan kaynaklı sorunlar, yaşam kalitesinin bu sorunlarla ilişkisi ve yaşlıların 
yaşlılık algısıyla yaşam kalitesi algısı arasındaki ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

KAPSAM

Araştırma Ankara’ da ikamet etmekte olup Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nden hiz-
met alan 60 yaş ve üzeri 225 kişiyi kapsamaktadır.

YÖNTEM 

Çalışma, nicel verilere dayalı anket tekniğinden yararlanılarak: ölçek, Likert ve karma tipi anket soruları oluş-
turularak gerçekleştirilmiştir. Anket formundaki sorular demografik form, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kali-
tesi Modülü (WHOQOL-OLD) ölçeğindeki 7.,13.,15. ve 24.sorular ve DSÖ Avrupa Yaşlanma Tutumu ölçe-
ğindeki 2.,10. ve 22. sorulardan oluşmuştur. Çalışmanın evreni Ankara’da yaşayan 60 yaş üstü bireylerken, 
örneklem Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nden hizmet alan 60 yaş üstü 225 kişiyi 
kapsamaktadır.
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ÇALIŞMANIN BULGULARI

Çalışmada toplam 225 kişilik bir katılımcı grup yer almış ve dengeli bir cinsiyet dağılımına özen gösterilmiştir. 
Nitekim araştırma 115 kadın ve 110 erkek katılımcılardan oluşmuş ve böylece cinsiyet tutarlılığı sağlanmıştır. 
Katılımcıların %62,2’sini 70 yaş üstü bireyler, %37,7’sini 60-69 yaş arası bireyler oluşturmaktadır. Eğitim se-
viyelerine göre incelendiğinde katılımcıların %36,9’ unun ilkokul mezunu olduğu, bu oranı %21,3’lük oranla 
okur yazarların takip ettiği, yüksekokul mezunu olanların %4.9 ile en düşük orana sahip olduğu görülmüştür.  
Medeni durumuna göre katılımcıların %54,7’sinin evli, %41,3’ünün eşini kaybetmiş olarak dağılım gösterdiği 
kaydedilmiştir. Eşiyle birlikte yaşayanlar %50,2 oranına, yalnız yaşayanlar ise %38.7 oranına sahiptir. Katı-
lımcıların yaşlılık algısı, sosyal izolasyon ve ölüm korkusu ile birlikte yaşlılık döneminde saygınlık görme ve 
yaşam tatmini duyguları üzerinden yaşlılığı hangi düzeyde kabullenip kabullenmedikleri bağlamında önemli 
verilere ulaşılmıştır.   

1. Yaşlılık Algısı

Örneklem grubumuzun %52,9’ u yaşlanmayı bir ayrıcalık olarak görmezken %36.8’i yaşlanmanın ayrıcalık 
olduğunu düşünmektedir. Örneklem grubunun yarısından fazlasının yaşlanmayı olumlu algılamadığı görül-
müştür.

Tablo1. Yaşlanma Algısı

Yaşlanmak bir ayrıcalıktır Yüzde
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Emin Değilim
Katılıyorum
Tamamen katılıyorum
Total 13,3

39,6
10,7
31,1
5,3

100,0

Yaşlanmanın hayat tecrübesi sağlaması ve toplumdan saygı görme gibi olumlu ayrıcalıklar getirmesinin yanın-
da birçok kısıtlılığı da beraberinde getirdiği önemli bir gerçektir. Yaşlılıktan kaynaklanan fizyolojik ve bilişsel 
yetersizlikler, yaşlı bireylerin yaşlanmayı bir ayrıcalık olarak görmesini engelleyebilmektedir. 

2. Sosyal İzolasyon ve Yalnızlık Korkusu

Yaşlı bireylerin en önemli iki temel fobisi yalnızlık ve ölüm korkusudur. Hayatını dolu dolu yaşayan bir birey 
ömrünün son bölümlerinde sosyal çevresinden izole edilmesi yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. İnsan 
doğası gereği sosyal bir varlıktır, tek başına yaşayamaz ve sürekli diğer insanlarla etkileşim halinde olmak 
ister. 
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Tablo 2. Yaşlanmanın Dışlanmaya Etkisi

Yaşım nedeniyle kendimi bazı 
şeylerden dışlanmış hissediyorum

Yüzde

Hiç doğru değil 22,2

Biraz doğru 28,4

Orta derecede doğru 17,8

Çok doğru 23,6

Son derece doğru 8,0

Total 100,0

Katılımcıların yarısı (%50.6) yaşı nedeniyle yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşamadığını düşünmektedir, %31.6’ 
sının toplumdan dışlanmış hissetmesi ise önemli bir orandır. Örneklem grubunun yarısından fazlasının, yaşlı-
lığın fiziki, psikolojik, sosyal ve ekonomik dezavantajlarına karşın dışlanmışlık veya ayrımcılığa uğramış his-
setmemesi aktif yaşlanmanın olanaklarını güçlendirmektedir. Yaşlıların üçte birinin yaşı nedeniyle kendilerini 
dışlanmış hissetmeleri dikkate alınması gereken bir veridir. Yaşlılar kendi sosyal çevresi tarafından yalnızlığa 
itilse bile sosyal devlet onlar için sosyal ortamlar oluşturmak ve yaşam kalitesini artırmak zorundadır. 

3. Ölüm Korkusu

İnsanlar hayatı anlamlı kılarak hayatta uzun süre yaşamak ister ve ölüm genelde pek akla gelmez. İnsanlar 
ölümü istememekle birlikte ölümün önemli bir nimet olduğu, insan hayatını düzenleme ve kontrol etmede den-
geleyici rol oynadığı bilinmektedir. Fizyolojik olarak yaşlılık dönemi ölüme daha yakın olunan bölüm olarak 
algılanır ve insanlar bir şekilde bu gerçeği yaşamaktadırlar. Dünyada ölüm yaşı ortalaması 74 yaş civarında-
dır.  Yaşlılığın getirdiği yeti kayıpları ve zorluklar bireylerin ölümü daha çok düşünmesine sebep olmakta ve 
bireyler ölümü daha çok hatırlayarak insan üzerindeki psikolojik baskısını daha fazla yaşamaktadırlar. Ancak 
araştırmaya katılan yaşlıların yarıdan fazlası ((%56,9) ölümden hiç korkmadığı veya çok az korktuğu, yarıya 
yakını da (%42,6) orta veya aşırı seviyede korktuğu görülmektedir. 
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Tablo 3. Cinsiyet ve Ölüm korkusu İlişkisi

Ölümünüzü kontrol etme şansınızın 
bulunmaması sizi ne kadar korkutuyor?

Total

Hiç Çok az Orta Çokça Aşırı 
der.

Cinsiyet Kadın Cinsiyet 6,1% 49,6% 32,2% 11,3% ,9% 100,0%

Ölüm 
Korkusu

43,8% 50,9% 54,4% 46,4% 100,0% 51,1%

Erkek Cinsiyet 8,2% 50,0% 28,2% 13,6% ,0% 100,0%

Ölüm 
Korkusu

56,2% 49,1% 45,6% 53,6% ,0% 48,9%

Total Cinsiyet 7,1% 49,8% 30,2% 12,4% ,4% 100,0%

Ölüm 
Korkusu

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Araştırmamızda cinsiyet değişkeniyle ölüm korkusu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Yaşlı bireyle-
rin yaşam kalitesi ve yaşlılık algısını araştırdığımız bu çalışmada ölümü kabullenme ve ölüm kaygısı yaşama-
nın yaşam kalitesi ve yaşlılık algısına etkisini yadsınamaz bulduğumuzdan dolayı bu veri değerli bulunmuştur. 
Ölüm korkusu hakkındaki kanaatler hakkında cinsiyetler arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. Kadın ve 
erkek katılımcıların ölüm korkusunu çok az bulma oranı yüksek ve birbirine yakın çıkarken, ölüm korkusunu 
çokça ve aşırı derecede yaşama oranı iki cinsiyet dağılımında da düşüktür. 

4. Yaşlıların Sevgi ve Saygı Görme Doyumları 

İnsanlar, ihtiyaçlar hiyerarşisinde olduğu gibi fıtri özellikleri gereği saygı ve sevgi görme gereği duyarlar. Bu 
özellik yaşamın tüm süreçleri için geçerli olup yaş ilerledikçe özellikle saygı ihtiyacı daha belirgin hale gelir. 
Çünkü eğitim, yaş, meslek, gelir durumu, statü ve toplumsal normlar bireylerin saygı görme veya saygılı dav-
ranma olgusu üzerinde etkili olmaktadır.  Bireyin etrafında gördüğü değer onun yaşam doyumu üzerinde etkili 
olmakla birlikte yaşlılık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkide de önemli bir kriterdir. 
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Tablo 4. Saygınlık Görme ve Kronik Hastalık İlişkisi

      Hayatta layık olduğunuz saygınlığı ne kadar elde ettiğinizi düşünüyorsunuz? 

TotalHiç Çok az Orta Çokça Tamamen

K
ro

ni
k 

ha
sta

lığ
ın

 g
ün

lü
k 

ak
tiv

ite
le

ri 
et

ki
le

m
es

i

Çok Hastalığın günlük yaşama 
etkisi 2,1% 35,4% 35,4% 20,8% 6,2% 100,0%

Saygınlık Durumu 20,0% 54,8% 20,7% 12,0% 12,5% 21,3%

Orta Hastalığın günlük yaşama 
etkisi 3,1% 7,7% 50,8% 30,8% 7,7% 100,0%

Saygınlık Durumu 40,0% 16,1% 40,2% 24,1% 20,8% 28,9%

Az Hastalığın günlük yaşama 
etkisi 1,8% 8,0% 28,6% 47,3% 14,3% 100,0%

Saygınlık Durumu 40,0% 29,0% 39,0% 63,9% 66,7% 49,8%

Total Hastalığın günlük yaşama etkisi 2,2% 13,8% 36,4% 36,9% 10,7% 100,0%

Saygınlık Durumu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 36,744 8 ,000

Araştırmamızda kronik hastalığın günlük yaşama etkisiyle toplum tarafından saygı gördüğünü düşünme ara-
sında anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunmuştur. Katılımcıların %73.3’ ünün saygınlık durumunu orta ve çokça 
şeklinde değerlendirerek olumlu algıladığı, %49’ unun ise günlük yaşam aktivitelerine hastalıklarının az etki 
ettiğini belirterek hareket kabiliyetini olumlu bulduğu görülmüştür. Kronik hastalıklarının günlük aktivitelerini 
orta düzeyde etkilediğini düşünen yaşlıların %50’ si saygınlık durumunu ağırlıklı olarak orta derecede değer-
lendirmiştir. Kronik hastalıklarının günlük aktivitelerini çok etkilediğini düşünen yaşlıların %70’i toplumdaki 
saygınlıklarını çok az ve orta olarak değerlendirmişlerdir. Kronik hastalığın yaşlıyı etkileme oranı arttıkça yaş-
lının saygın hissetme oranı düşmektedir. Yaşlılık dönemindeki süreğen hastalıklar yaşlının hareket kabiliyetini 
kısıtlayarak toplumsal hayata katılımını olumsuz etkilemektedir. Sosyalliği azalan bireyin saygın hissetme 
imkanları da azalmaktadır. Kronik hastalıkların etkisinin artması dolaylı olarak yaşlının saygın hissetme duru-
munu etkilemektedir.   
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Tablo 5. Yaşlıların İnsanlar Tarafından Sevilme Ve Gelir Durumları Arasındaki İlişki

 İnsanlar tarafından sevilme imkânınız ne 
kadar oluyor?

ToplamÇok az Orta Çokça Aşırı 
der.

G
el

ir 
du

ru
m

un
uz

?

0-500TL  Gelir durumunuz 36,4% 27,3% 36,4% 0,0% 100,0%

İnsanlar tarafından sevilme 17,4% 5,9% 3,6% 0,0% 4,9%

500-
1000 TL

Gelir durumunuz 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 100,0%

İnsanlar tarafından sevilme 0,0% 5,9% 3,6% 0,0% 3,1%

1000-
1500TL

Gelir durumunuz 18,2% 12,1% 36,4% 33,3% 100,0%

İnsanlar tarafından sevilme 26,1% 7,8% 10,7% 28,2% 14,7%

1500-
2000TL

Gelir durumunuz 7,1% 32,1% 51,2% 9,5% 100,0%

İnsanlar tarafından sevilme 26,1% 52,9% 38,4% 20,5% 37,3%

2000 TL 
ve üzere

   Gelir durumunuz 7,8% 15,6% 54,4% 22,2% 100,0%

İnsanlar tarafından sevilme 30,4% 27,5% 43,8% 51,3% 40,0%

Toplam Gelir durumunuz 10,2% 22,7% 49,8% 17,3% 100,0%

İnsanlar tarafından sevilme 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Toplam 10,2% 22,7% 49,8% 17,3% 100,0%

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 34,021a 12 ,001

Çalışmada gelir durumuyla insanlar tarafından sevilme algısı arasında anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunmuştur. 
Geliri 1000 TL ve altında olan bireylerde yakınlık hissetme oranı %8 iken geliri 1500 TL ve üzerinde olanlar 
için bu oran %77.3 seviyesindedir. Gelir durumunun arttıkça insanlar tarafından sevilme algısının da arttığı so-
nucuna ulaşılmıştır. Gelirin iyi olmasının yaşlılıkta ekonomik ve sosyal bağımsızlığı güçlendirdiği ve dolaylı 
olarak yaşlının sosyalleşmesini ve insanlar tarafından yakınlık duyma imkanlarını artırdığı söylenebilmektedir.  

5. Kendini Gerçekleştirme ve Yaşam Tatmini

Araştırmada yer alan farklı yaş gruplarındaki katılımcıların hayatlarında başardıkları şeyler konusundaki 
memnuniyet düzeyleri ele alınmış ve yaş ile başarı hoşnutluğu arasında anlamlılığa (p<0.05) yakın bir ilişki 
(,010) saptanmıştır.
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                          Tablo 6. Hayatta Başarılan Şeylerden Hoşnutluk ve Yaş İlişkisi 

Yaş durumu

Total60-64 65-69 70-74 75 üstü

H
ay

at
ın

ız
da

 b
aş

ar
dı

ğı
 şe

yl
er

de
n 

ho
şn

ut
lu

k 
du

ru
m

u

Hiç hoşnut değilim Başarı hoşnutluğu ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

Yaş durumu ,0% ,0% ,0% 3,3% 1,3%

Çok az hoşnudum Başarı hoşnutluğu 8,3% 16,7% 5,6% 69,4% 100,0%

Yaş durumu 10,7% 10,5% 4,0% 27,8% 16,0%

Ne hoşnudum ne de 
değilim

Başarı hoşnutluğu 11,8% 29,4% 24,7% 34,1% 100,0%

Yaş durumu 35,7% 43,9% 42,0% 32,2% 37,8%

Epeyce hoşnudum Başarı hoşnutluğu 14,0% 28,0% 25,8% 32,3% 100,0%

Yaş durumu 46,4% 45,6% 48,0% 33,3% 41,3%

Çok hoşnudum Başarı hoşnutluğu 25,0% ,0% 37,5% 37,5% 100,0%

Yaş durumu 7,1% ,0% 6,0% 3,3% 3,6%

Total Başarı hoşnutluğu 12,4% 25,3% 22,2% 40,0% 100,0%

Yaş durumu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Toplam 12,4% 25,3% 22,2% 40,0% 100,0%

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 26,173 12 ,010

Hayatta başardıkları şeylerden en fazla hoşnut olanlar % 75 oranıyla 70 yaş üstü katılımcılardan oluşmaktadır. 
Tüm yaş gruplarında elde edilen başarıdan epeyce hoşnut olma durumu  %41 oranındadır, bu oranı başarıdan 
duyulan hoşnutluğa %37’lik oranla kesin cevap vermeyenler takip etmektedir. Yaşlıların hayattaki başarılarına 
dair kesin olumsuz veya çok olumlu yargılarının olmadığı, ortalama bir hoşnutluk içerisinde oldukları görül-
müştür.

6. Yaşlılığı Kabullenme

Katılımcıların yaşlılığı kabullenmeleriyle eğitim durumları arasındaki ilişkiye bakıldığında, sonuçlar anlamlı 
bir veri (p<0.05) ortaya koymaktadır. Eğitim düzeyi ilkokul mezunu olan katılımcıların yaşlandıkça kendini 
kabullenme oranı %36.9 oranında gerçekleşirken, bu oran orta okul veya lise mezunu yaşlılarda sadece %9.3’e 
tekabül etmektedir.
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Tablo 7. Yaşlandıkça Kendini Kabullenme ve Eğitim Durumu İlişkisi

Yaşlandıkça kendimi daha çok kabulleniyorum. Total

Hiç 
doğru 
değil

Biraz 
doğru

Orta 
derece 
doğru

Çok 
doğru

Son 
derece 
doğru

Eğ
iti

m
 d

ur
um

un
uz

 n
ed

ir?

Okur Yazar 
Değil

Eğitim Durumu 22,0% 48,8% 19,5% 9,8% 0,0% 100,0%

Yaşlandıkça kendini 
kabullenme

37,5% 25,6% 15,7% 7,4% 0,0% 18,2%

Okur Yazar Eğitim Durumu 8,3% 39,6% 27,1% 16,7% 8,3% 100,0%

Yaşlandıkça kendini 
kabullenme

16,7% 24,4% 25,5% 14,8% 22,2% 21,3%

İlkokul 
Mezunu

Eğitim Durumu 8,4% 34,9% 25,3% 26,5% 4,8% 100,0%

Yaşlandıkça kendini 
kabullenme

29,2% 37,2% 41,2% 40,7% 22,2% 36,9%

Orta Okul 
Mezunu

Eğitim Durumu 4,8% 14,3% 28,6% 28,6% 23,8% 100,0%

Yaşlandıkça kendini 
kabullenme

4,2% 3,8% 11,8% 11,1% 27,8% 9,3%

Lise 
Mezunu

Eğitim Durumu 9,5% 23,8% 9,5% 47,6% 9,5% 100,0%

Yaşlandıkça kendini 
kabullenme

8,3% 6,4% 3,9% 18,5% 11,1% 9,3%

Total Eğitim Durumu 10,7% 34,7% 22,7% 24,0% 8,0% 100,0%

Yaşlandıkça kendini 
kabullenme

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Toplam 10,7% 34,7% 22,7% 24,0% 8,0% 100,0%

 Value df 2-sided

Pearson Chi-
Square

43,304a 20 ,002

İlkokul mezunu olmayanların, ortaokul ve lise mezunu olanlara göre yaşlılığı kabullenme oranı daha yüksek 
bulunmuştur. Eğitim düzeyi ilkokul ve altı olan yaşlılarda yaşlılığı hayatın bir gerçeği olarak görme oranı yük-
sekken, eğitim düzeyi ilkokul seviyesinden yükseldikçe bu kabullenme oranının düştüğü ortaya çıkmaktadır.
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SONUÇ

Yaşlanma bireyler açısında dezavantajların hüküm sürdüğü, kayıpların ve işlevsizliklerin ön plana çıktığı bir 
dönemdir. Yaşı bir ayrıcalık veya avantaj olarak algılama, yaşlılar arasında yaygın değildir. Öte yandan yaş-
lanmayı olumlu algılama oranı düşük olan örneklem grubu, yaştan dolayı bir dışlanmaya maruz kalmadığını 
düşünmektedir. Ancak toplumda yaşlılığa dayalı olarak yaşlılara farklı bir bakış açısı görülmektedir. Bu algı 
toplumlar arası farklılık da göstermektedir.  

Yalılıların yaşlılık sorunları ile ilgili üzerinde durdukları en önemli iki konu yalnızlık ve ölüm korkusudur. 
Ölüm korkusu iki cinsiyet grubunda da düşük bulunmuştur. Ölümü kabullenme oranının yüksek olmasıyla top-
lum tarafından saygı görme, yakınlık hissetme, yaşam tatmini duyma ve nihayetinde yaşlılığı kabullenmeyle 
yakın bir ilişki vardır. Araştırma kapsamında işlevselliğini kaybetmediğini düşünen yaşlıların kendini saygın 
bulduğu, yaş ilerledikçe hayattaki başarılardan hoşnut olmaya başlandığı ve eğitim düzeyinin yaşlılığı kabule 
etkisinin ilkokul mezunları açısından olumlu olduğu söylenebilmektedir.

Yaşlılık, bireyin toplumsal rollerinde bir değişikliğe ve çoğu zaman da bir kayba yol açmaktadır. Sağlık sorun-
ları, yalnızlık ve toplumsal rollerin değişimi yaşlıların toplumun içinde hissetmemelerine neden olmaktadır.

İnsanlar hayatta bir şeyler başarabilmek, bulunduğu ortam ve çevre için faydalı olmak ister ve bu durum yaşam 
doyumunu olumlu etkiler. Çalışmada yaşlılar bir şeyleri başarmanın kendilerini hoşnut ettiğini düşünmekte-
dirler. 

Çalışmada yaşlıların hayatta layık oldukları saygınlığa ulaşmaları, başardıkları şeyler, insanlar tarafından se-
vilme ve takdir görmelerinin kendilerini mutlu ettiği görülmüştür. Saygınlık yaşam kalitesi ile yakından ilişkili 
olup bireylerin yaşam doyumlarını etkilemektedir.

Yaşam kalitesi temel perspektifinde aktif yaşlanan bireyler bağımsızlıklarını kaybetmeyen, hayata daha kolay 
tutunan ve yaşlılığı sorun olarak algılamaktan ziyade sosyal uyumu güçlendiren bir olgu olarak görmektedirler.
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İLETİŞİM BECERİ ATÖLYESİ OLARAK OKUL RADYOSU

Serkan DÜZGÜN 

Uzaktan Eğitim ve İletişim Akademisi Derneği, Ankara / Türkiye

Öz: Dünyada ve ülkemizde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan; problem çözme, eleştirel düşünme, 
üretkenlik, takım çalışması ve iletişim becerileri; temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında, öğrencilere ka-
zandırılması amacıyla öğretim programlarında yer almaktadır. Küresel eğitim yaklaşımı; üretkenlik, iletişim, 
ekip çalışması, eleştirel düşünce gibi becerilerin öğrenciler tarafından kazanılmasını, onların gelişimi ve ol-
gunlaşması açısından önemli bulmaktadır. Bu çerçevede; Milli Eğitim Bakanlığı “2023 Eğitim Vizyonu” ile 
çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için ilkokuldan başlanarak tüm öğretim ka-
demelerinde “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacağını ilan etmiştir. Bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, 
spor ve kültür odaklı yapılandırılacak, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak dü-
zenlenecektir. Bu atölyeler, öğrencilerin düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği, bir ortaya 
çıkarma sürecini yaşayacağı yerler olacaktır. Bu bildiride; kurulacak beceri atölyelerine bir örnek olması açı-
şından, iletişim beceri atölyesi olarak web tabanlı okul radyosu sunulacaktır. Web tabanlı radyo uygulamaları; 
okullardaki eğitim-öğretim süreçlerini desteklemek amacıyla, ülkemizde ve yurt dışındaki birçok okulda her 
gün artarak kullanılmaktadır. Radyo programları sunmak ve hazırlamak, öğrencilerin; kişiler arası iletişim be-
cerilerini geliştirmelerine, öz güvenlerini artırmalarına, takım çalışması becerilerini geliştirmelerine onlar için 
önemli olan konuları hoşgörülü ve demokratik biçimde tartışmalarına fırsat veren bir süreçtir. Okul radyosu; 
okullarda öğrencilerin görüşlerini; kontrollü olarak, güvenli bir ortamda dile getirebilecekleri, onların eğitim 
süreçlerine etkileşimli bir şekilde katılabilecekleri merkez haline getirmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin 
öğretim programlarındaki becerileri etkili bir şekilde öğrencilerine kazandırmalarına yardımcı olmaktadır. Bu 
kapsamda; okul radyosunun dünyada ve ülkemizdeki kullanımına yönelik çalışmalar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Beceri, Atölye, Okul, Radyo, 21. YY, Eğitim, Vizyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Eğitim kurumunun temel amaçlarından bir tanesi; öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları 
çözerek yaşamlarını kolaylaştırmak ve iş hayatına öğrencileri hazırlamaktır. Bunu yaparken eğitim sistem-
leri genel çerçeveyi belirler. Bu çerçeve içinde akademik bilgiler olmakla birlikte öğrencilere kazandırılması 
planlanan yeterlilikler de yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu doğrultuda hazırladığı öğretim 
programlarında; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ)  sekiz anahtar yetkinlik belirlemiştir. 1. Anadilde 
iletişim 2. Yabancı dillerde iletişim 3. Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler 4. Dijital 
yetkinlik 5. Öğrenmeyi öğrenme 6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler 7. İnisiyatif alma ve girişimcilik 
8. Kültürel farkındalık ve ifade (MEB-a, 2018: 4-5). Bu yetkinliklerin öğrencilere kazandırılması aşamasında 
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temel becerilerin verilmesi önem kazanmaktadır. MEB de bu çalışmaları daha kapsamlı ele almak için; ‘2023 
Eğitim Vizyonu’nun temel amacı olarak; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık 
hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmeyi beyan 
etmiştir. “21. yüzyıl becerileri” diye adlandırılan ve bugün olmazsa olmaz küresel bir norm olarak görülen 
eğitim yaklaşımında; yaratıcılık, iletişim, takım çalışması, eleştirel düşünce gibi becerilerin kazanılmasının 
altını çizmiştir (MEB-b, 2018: 7-9). Beceri kavramı; Türk Dil Kurumu tarafından “Kişinin yatkınlık ve öğre-
nime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet” olarak 
tanımlanmaktadır36. 21. yy becerileri ise, temel becerileri kapsamakla birlikte; 1. öğrenme ve yenilik becerileri, 
2. bilgi, medya ve teknoloji becerileri 3. yaşam ve kariyer becerileri olmak üzere üç ana beceri alanından oluş-
maktadır (Yalçın; 2018: 185). Gençlerin, yetişkin olduklarında tüm potansiyellerini ortaya çıkarmak için dil, 
matematik ve diğer okul konularını içeren bilişsel becerilerini ve bu konuların uygulamasını kolaylaştıracak 
birçok bilişsel olmayan becerilerini de geliştirmeye ihtiyaçları vardır (National Research Council, 2012). 21. 
yüzyıl becerilerinin neler olduğu konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.

Şekil 1. 21. Yüzyıl Öğrenmesi İçin P21 Çerçevesi (Partnership for 21st Century Learning-P21)37

Biz bu yaklaşımlardan 21. yüzyıl öğrenmesi için P21 çerçevesini temel alacağız. Temel konular ve 21. YY 
temaları dışındaki beceri alanları aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırabilir. (Partnership for 21st Century 
Learning)38

•	 Öğrenme ve Yenilenme Becerileri
o Yaratıcılık ve Yenilenme
o Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
o İletişim ve İşbirliği

•	 Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri
o Bilgi Okuryazarlığı
o Medya Okuryazarlığı
o Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-Yazarlığı

•	 Yaşam ve Meslek Becerileri
o Esneklik ve Uyum

36  http://www.tdk.gov.tr - Güncel Türkçe Sözlük
37  Türkçe Şekil - https://medium.com/@atolyeminizma/21-y%C3%BCzy%C4%B1l-becerileri-nelerdir-e6303a9606db
38  http://www.p21.org/our-work/p21-framework
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o Girişimcilik ve Öz-Yönelim
o Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler
o Üretkenlik ve Sorumluluk
o Liderlik ve Sorumluluk

MEB açıkladığı ‘2023 Eğitim Vizyonu’ ile 21. YY becerilerini öğrencilere kazandırmak amacıyla bir takım 
hedefler belirlemiştir. Bu hedeflerden biri de beceri atölyeleridir. Bu kapsamda; İçerik ve Uygulama başlığı 
altında aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

“İlkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilen-
dirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için okullarda “Tasarım-Beceri Atölyeleri” ku-
rulacaktır. Bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacaktır. Tasarım-Beceri 
Atölyeleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış, çocuğun özellikle eli-
ni kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır. Bilmekten çok tasarlamanın, yap-
manın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı 
olacaktır. Bununla beraber bu atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, 
takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak düzenlenecek-
tir. (MEB-b, 2018: 24-25)”

AMAÇ 

Öğrencilerin akademik başarıları ile birlikte sosyal başarıları da çok önemlidir. Sosyal başarının elde edilmesi 
ise öğrencilerin; iletişim becerilerinin geliştirilmesi, öz güvenlerinin artırılması, takım çalışmalarının gelişti-
rilmesi gibi etkinliklere ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçlarla iletişim beceri atölyesi olarak okul radyosu öğren-
cilere büyük katkılar sağlayacaktır.

Araştırmanın amacı; MEB tarafından beyan edilen ‘2023 Eğitim Vizyonu’ çerçevesinde kurulması hedeflenen 
beceri atölyelerinin niteliği ve çalışma biçimleri konusunda herhangi bir model henüz ortaya konulmamıştır. 
Bu kapsamda; öğrencilerin 21. YY becerilerinden iletişim becerilerini kazanmaları için bir platform olarak 
‘İletişim Atölyesi-Okul Radyosu’nu bir model olarak ortaya koymaktır.

KAPSAM

İletişim becerisi; sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim becerilerini çeşitli biçimlerde ve bağlamlarda etkin biçimde 
kullanarak düşünce ve fikirleri ifade etme, etkin bir dinleyici olma ve farklı ortamlarda (çok dilli dâhil) etkin 
bir şekilde iletişim kurma olarak ifade edilebilir (Partnership for 21st Century Learning, 2019; Trilling ve 
Fadel, 2009). Öğrencilere iletişim becerisi kazandırmak amacıyla radyoyu seçmemizin nedenlerini ise şöyle 
açıklayabiliriz. Radyo, günümüz kitle iletişim araçları arasında halen önemini korumakta ve gelişen teknoloji 
ile birlikte farklı bir boyut kazanmaktadır. Dijitalleşme ve kanalların çoğalmasıyla birlikte tematik yayıncı-
lık, geleneksel radyo yayıncılığının yanında yeni bir tür olarak ortaya çıkmıştır. Tematik yayıncılık belli bir 
ya da birkaç konuda uzmanlaşmış, ortak bir beğeniye sahip homojen bir kitleyi hedefleyen yayıncılık türü 
olarak tanımlanmaktadır (Aksel, 2003: 22, Yılmaz, 2017: 46). Okul Radyosu ile de eğitim temalı dijital rad-
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yo platformunun oluşturulması hedeflenmektedir. Radyonun diğer iletişim araçları ile kıyaslandığında eğitim 
kurumları açısından oldukça avantajlı olacağı düşünülmektedir. Çünkü radyo; zihinde resim oluşturur. Yapılan 
programlar ses temelli olduğu için öğrencilerin hayal kurma becerilerini geliştirir. Radyoya kimi yerlerde zi-
hin tiyatrosu da denilir. Yayın süreçleri hızlıdır. Görüntü işleme süreçleri olmadığından az kaynakla hızlı bir 
şekilde yayın yapılabilir. Günümüzde gelişen teknoloji sayesine cep telefonları üzerinden dahi radyo programı 
hazırlamak ve canlı yayınlar gerçekleştirmek mümkündür.  Dijital radyoların sınırları yoktur. İnternet üzerin-
den bütün dünyaya yayın yapmak mümkündür. Rahat ve kolaydır. Radyonun dinleme kolaylığı ve rahatlığı 
vardır. Radyo dinlerken ikinci bir iş yapılabilir. Ucuz ve basittir. Radyo sistemleri ekonomiktir ve kullanımı 
kolaydır. Ses kaydetmek ve ses işlemek temel araçlarla dahi yapılabilecek kolaylıkladır. Yapısı gereği anlıktır. 
Cep telefonları ile anında olay yerinden canlı yayınlar ve röportajlar yapılabilir.

Radyo programı hazırlamak ve sunmak ise öğrencilerin; iletişim becerilerini, öz güvenlerini, takım çalışması 
becerilerini, araştırma becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini, problem çözme becerilerini, yazma becerile-
rini, müzik kulağını, saygı, hoşgörü ve demokrasi kültürünü geliştirir. İletişim becerilerinin temelinde okuma, 
yazma, dinleme ve konuşma vardır. Radyo programı hazırlarken bu becerilerin tümünün kullanılması gerekti-
ğinden öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir. Özgüven ise sağlıklı iletişimin ana ögelerindendir. Okullarda 
öğrencilerin özgüvenlerini geliştirecek etkinliklerden biri de radyo programı hazırlamaktır. Radyo programı 
hazırlarken kişi mikrofonla baş başadır. Bunula birlikte radyonun ardından kendini dinleyenlerin olduğunu 
bilmek kişiyi motive eder. Fakat karşısındaki kişiyi görmediği için de rahat davranır. Bu da kişilerin özgüven 
gelişimine olumlu yansır. Ayrıca program hazırlama sürecinde; öğrenci, araştırmalı, edindiği bilgileri eleştirel 
bir şekilde seçmeli ve yorumlamalı, bunları yaparken de arkadaşları ile işbirliği halinde çalışmalıdır. Bu yayın 
süreci içerisinde radyonun temelinde müzik vardır. Uyumlu müzikleri seçmek için farklı kaynakları dinlemeli, 
değerlendirmeli ve sürece uygun şekilde bütünleştirmelidir.

YÖNTEM

İletişim atölyesi olarak okul radyosunu; “okul içerisinde ayrılan kapalı bir alanda kurulan radyo stüdyosu 
içerisinden, temel radyo ekipmanları ile internet üzerinden yayın yapılan dijital iletişim ve eğitim platformu” 
olarak tanımlayabiliriz. İnternet üzerinden yayın yapmasının ayrıca bir önemi vardır. Web radyo, karasal radyo 
yayıncılığının yasal zorluklarını yüklenmez. Kurulumu ve kullanımı kolaydır. Ucuz ve basittir. Erişimi kolay-
dır. Dijital platformlara uyumludur. Podcast özelliği ile programlar tekrar dinlenebilir.

Okul radyosu ile canlı yayınlar, müzik programları, radyo tiyatroları, tartışma programları, bilimsel program-
lar, kültür ve sanat programları, haber programları, yarışmalar, yabancı dil programları yapılabilir.

Okul radyosunun öğrencilere katkısının yanında kurumsal olarak okula da katkıları bulunmaktadır. Bunlar; 
Okulun kurumsal imajını ve kültürünü geliştirir. Veliler için bir iletişim platformu oluşturur. Öğretmenlere 
yeni öğrenme deneyimleri için fırsatlar sunar. Eğitimin genel hedeflerine ulaşmada alternatif bir araç olur. Pro-
fesyonel kitle iletişimine geçiş fırsatı verir. Öğrenciler için profesyonel meslek becerisi kazandıracak sertifika 
kurumu olabilir.
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Şekil 2. İletişim Beceri Atölyesi Olarak Okul Radyosu Modelinin Ana Başlıkları

Şekil 3. İletişim Beceri Atölyesi Olarak Okul Radyosu Modelinin Ana ve Alt Başlıkları

BULGULAR

Literatürde radyoculuğun iletişim becerilerine ve öz güven gelişimine katkılarını gösteren araştırmalara rast-
lanılmamıştır. Fakat drama ile ilgili araştırmalar konumuz ile ilişkilendirilebilir. Radyo programlarından biri 
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de radyo tiyatrosu yani dramadır. Dramanın katkılarına yönelik bazı çalışmalar mevcuttur. Gürler’e (2013) 
göre; drama, öğrencilerin yüksek özgüven gelişimi ve hedef dilde özgürce, hata yapmaktan korkmadan telaffuz 
etmelerine yardımda bulunmuştur. Radyonun ana unsuru ses olduğu için; konuşma ve dinleme becerilerinin 
gelişmesine önemli bir hizmeti bulunmaktadır. Bu hem ana dil için hem de yabancı dil öğrenimi için geçerli-
dir. Gören’e (2014) göre; dil öğreniminde drama kullanmak oldukça etkilidir. Aynı zamanda öğrenciler drama 
derslerinin motivasyonlarını artırması ve öz güvenlerini geliştirmesi hakkında olumlu dönütte bulunmuşlardır.  
Ayrıca; Paylan (2013) araştırmasında; drama derslerinden önce ve sonra öğrenci davranışlarını gözlemlemiş 
ve drama çalışmalarının öğrencilerin özgüvenleri üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit etmiştir. Okul radyo-
sunda da radyo tiyatrolarının yeri büyük olmalıdır.

Okul radyosu dünyada da oldukça ilgi görmektedir. İngiltere’de School Radio adı ile 500’ün üzerinde okula 
hizmet veren bir platform bulunmaktadır. Bu platformu yürüten kuruluş, okulların ihtiyaçlarına göre farklı 
alternatiflerde radyo stüdyoları kurmakta, eğitim ve kurulum desteği vermektedir. Ayrıca; bir radyonun nasıl 
işletileceği, nasıl yayın yapılacağı, ders etkinliği olarak nasıl kullanılacağı konusunda içerik desteği verilmek-
tedir39. Almanya’da Radio Jojo adlı 110 ülkenin katıldığı çocuk radyosu ağı bulunmaktadır40. Güney, Rızva-
noğlu ve Öztürk (2013); Radyo Jojo’nun kullandığı etkileşim hizmetlerinin öğrencilerin katılım olgusunu ne 
ölçüde besleyebildiği sorusuna yanıt aradıkları araştırmalarında; editoryal çerçeve içerisinde kolektif bir içerik 
geliştirme yöntemiyle işleyen yapının, çocukları iletişim sürecine dâhil etme noktasında önemli bir potansi-
yele sahip olduğunu ifade etmişlerdir. İtalya’da Miur Radyo Ağı - Okulun Sesi adı altında eğitsel amaçlı bir 
radyo platformu bulunmaktadır. İtalya Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından Ulusal Dijital Okul Planının bir 
parçası olarak doğan yenilikçi bir eğitim projesidir.41 Dünyada daha pek çok örnek bulunmaktadır. Bu da okul 
radyosunun eğitsel açıdan evrensel kullanımını göstermektedir.

Okul radyosunun ülkemizde de örnekleri bulunmaktadır. Anaşehir Radyo – Ankara Anaşehir Koleji42, Radyo 
Genç Adım – Samsun Genç Adım Koleji43, Radyo Kültür – İstanbul Kültür Koleji44 ve İzmir Özel Ege Lisesi 
Okul Radyosu45 öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek için yayın yapan okul radyolarına örnek verilebi-
lir. Okul Radyo46 platformu ise İnglitere’deki School Radio platformuna benzer hizmetler sunmaktadır. Proje 
temelli kurulum yapan okul radyosu platformudur. İçerik desteği, lisans ve telif hakları danışmanlığı sunmak-
tadır. Profesyonel radyocu ve pedagoglar tarafından yüz yüze ve uzaktan eğitim desteği verilmektedir.

Okul radyosu; 1 adet kişisel bilgisayar, 1 adet radyo otomasyon yazılımı, 1 adet ses mikseri, 2 adet mikrofon, 
2 adet mikrofon sehpası, 2 adet kulaklık, 1 adet kulaklık amfisi ve 1 adet hoparlör temel ekipmanları ile kuru-
labilmekte ve internet üzerinden yayın yapabilmektedir.

39  http://www.schoolradio.com
40  http://www.radijojo.org/tr
41  http://www.miurradionetwork.it
42  http://www.anasehirkoleji.com
43  http://www.gencadimkoleji.com
44  https://www.radyo.kultur.k12.tr
45  http://radyo.egelisesi.k12.tr
46  http://www.okulradyo.com
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Şekil 4. Okul Radyo Temel Ekipmanları

SONUÇ

İletişim hayatımızın ana unsurudur. İletişim becerilerimizi ne kadar geliştirirsek bireysel olarak ve toplumsal 
olarak yüksek refah düzeyine ulaşabiliriz. Her konuda olduğu gibi iletişim becerilerinin de küçük yaşlarda 
geliştirilmesi önemlidir. Bu da eğitim yoluyla olabilir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde iletişim becerileri-
nin geliştirilmesi eğitim sistemlerinin içerisinde yer almaktadır. ‘2023 Eğitim Vizyonu’ ile açıklanan gelişim 
planında da temel becerilerin gelişimi ve özelde de iletişim becerilerinin geliştirilmesi için tasarım ve beceri 
atölyelerinin kurulması planlanmaktadır. ‘2023 Eğitim Vizyonu’ çerçevesinde okullarda kurulması planlanan 
tasarım ve beceri atölyelerine bir öneri olması bakımından iletişim atölyesi olarak okul radyosu önerilmekte-
dir. Okul radyosu; öğrencilerin, konuşma, dinleme, okuma, yazma, araştırma, problem çözme, eleştirel düşün-
me gibi becerilerini geliştirerek iletişim ve özgüven seviyelerini artıracaktır. Ülkemizde pek çok okulda, okul 
radyosu kullanılmakla beraber; radyonun eğitsel süreç içerisinde kullanımına yönelik bir model yoktur. Bu 
da uygulamaların hedefine ulaşmasını güçleştirmektedir. Okul radyosu iletişim atölyesinin sistemli bir model 
olarak uygulanması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde ‘Ulusal Okul Radyosu Ağı’ oluştu-
rulmalıdır. Bu sayede kültürel etkileşim ve iletişim artacak okullar arasındaki kalite farkı azalacaktır. Ülkemiz 
literatüründe radyonun eğitsel kullanımına yönelik çalışmalar çok azdır. Çocuklar ile yapılmış çalışmalara ise 
rastlanmamıştır. Bu alanda bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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KORUYUCU AİLE HİZMETİNDEN YARARLANAN BİREYLERİN YAŞADIĞI DUYGUSAL 
SÜREÇLER: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ47

Yusuf GENÇ1, Nur Menekşe ŞEKER2

1 Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sakarya / Türkiye

2Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL Öğrencisi, Sakarya / Türkiye

Öz: Koruyucu Aile Hizmeti; ülkemizde son yıllarda hızlı artış gösteren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı bünyesinde İl Müdürlükleri altında sürdürülen, tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına önem verilen bir 
hizmet modelidir. En temel hakkı olan anne ve babası ile birlikte yaşama fırsatından mahrum kalan ya da 
güvenliği için anne ve babası ile birlikte yaşayamayacak durumda olan çocuklar, devlet koruması altına alı-
narak hayata hazırlanırlar. Çocukların bakımı ile ilgili öncelik aileyi güçlendirerek kendi ailelerinin yanında 
kalmalarını sağlanmak, kendi ailesi mümkün değilse sağlıklı bir ailenin yanında kalmasını sağlayarak çocuğu 
aile modeli içinde yetiştirmektir. Bunların mümkün olmadığı durumlarda kurum bakımı gündeme gelmektedir. 
Ancak en iyi kurum bakımı dahi bir çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi açısından olumsuz-
luklara sebep olmaktadır. Dünya üzerinde kuruluş bakım modellerinin sakıncalarından hareketle alternatif bir 
hizmet olarak koruyucu aile bakım modeli geliştirilmiş ve hizmetin uygulanmasında ülkeler arası farklılıklar 
bulunmaktadır. Türkiye’de ilk koruyucu aile hizmeti 1949 yılında gündeme gelerek uygulanmaya başlanmış, 
2828sayılı kanunla hukuki zemin bulmuş ve 1993 yılında ilk çıkan koruyucu aile yönetmeliği ile uygulama 
alanının sınırları çizilmiş ve 2012 yılında değiştirilen koruyucu aile yönetmeliği ile mevzuat tarafı son halini 
alarak hizmet devam etmektedir. Koruyucu ailelerin sayısının artması ve hizmetin yayılması paralelinde ko-
ruyucu ailelerin de çeşitli sorunları gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı hızla yaygınlaşan 
Koruyucu Aile Hizmet modeli kapsamında koruyucu ailelerin süreç içerisinde yaşadıkları duygusal problem-
leri tespit etmek ve yeni koruyucu aile adaylarının yaşayabileceklerisorunları önceden belirleyip aday belir-
leme ve hizmeti yaygınlaştırmada daha sağlıklı bir süreç yürütülmesini sağlamaktır. Araştırmanın örneklemi 
Kahramanmaraş ilinde koruyucu aile hizmeti sunan 100 kişiyi kapsamakta olup bu kitle evren olarak Türki-
ye’dekitüm Koruyucu Aileleri kapsamamaktadır. Bulgular anket tekniği ile 34 sorudan oluşan nicel verilerin 
bir kısmının kullanılması ile sınırlıdır. Araştırma sonucunda; 8 temel duygu çerçevesinde koruyucu ailelerin 
yoğun olarak üzüntü, sevinç, hayret ve kabul edilme duygularını yaşadıkları, koruyucu aile hizmetinin uzun 
bir hizmet süreci olması nedeni ile duygular arasında zikzaklaroluştuğu, bu sürecin sosyal çalışma görevlileri 
tarafından eğitimler ve görüşmeler sırasında desteklenmeye çalışıldığı görülmüştür. Koruyucu aile hizmetini 
yürüten bireylerin hizmet sürecinden doyum almaları oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Duygu, Korunmaya Muhtaç Çocuk, Koruyucu Aile, Koruyucu Aile Hizmeti Süreci, Ko-
ruyucu Aile Duygusallığı

47 Bu tebliğde henüz bitme aşamasında olan ve Doç. Dr. Yusuf GENÇ danışmanlığında Nur Menekşe ŞEKER tarafından Sakarya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde çalışılan  “Koruyucu Ailelerin Hizmet Sürecindeki Duygu Değişiklikleri: 
Kahramanmaraş Örneği” adlı yüksek lisans tezinin verilerinden yararlanılmıştır.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Aile; geleceğe güvenle ve umutlu bakan, çocuklarına güvenen ve onları koruyan,  üyelerinin sorumluluklarının 
farkında olan ve aralarında açık iletişimin olan,  sınırların belirgin ama gerektiğinde esnek olabilen, problem-
ler karşısında çözüm arayan bir ünitedir (Gladding, 2002: 6). Fakat bazı durumlarda aileler çocuklarına karşı 
onları koruma sorumluluklarının farkında olma görevlerini tam ya da kısmen yerine getiremezler. Anne ve 
babası ile birlikte yaşamak gibi en temel hakkından mahrum kalmış olan ya da güvenliği için anne ve babası 
ile birlikte yaşayamayacak durumda olan çocuklar, devlet tarafından korunma altına alınmışlardır (Yörükoğlu, 
2004: 3).

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun 3. Maddesinde “Korunmaya ihtiyacı olan Çocuk”; beden, ruh ve ahlak 
gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;  1. Ana veya babasız, ana ve babasız,2. Ana veya babası 
veya her ikisi de belli olmayan, 3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen,  4. Ana veya babası tara-
fından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal 
tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuk şeklinde ifade 
edilmiştir.  

Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için 5395 sayılı Kanunun 5. Maddesinde “Koruyucu ve destekleyici tedbir-
ler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık 
ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan; a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu 
olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümün-
de yol göstermeye, b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş 
ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın 
yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine, c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımın-
dan sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya 
özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine, d) 
Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî 
bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına, e) Barınma 
tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma 
yeri sağlamaya, Yönelik tedbirdir” ifadesi yer almaktadır. Korunma altındaki çocuğa sunulan hizmetler ülke-
den ülkeye değişse de; bebek evleri, çocuk yurtları, grup evleri, bakım evleri, çocuk köyleri ve koruyucu aile 
en yaygın olanlarıdır (Ekşi, 2004: 9). 

En iyi kuruluş bakımının dahi, bir çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi açısından olumsuz-
luklara neden olduğu, yapılan pek çok araştırma ile kanıtlanmıştır (Yolcuoğlu, 2009a: 50). Dünya üzerinde 
kuruluş bakım modellerinin sakıncalarından hareketle alternatif bir hizmet olarak koruyucu aile bakım modeli 
geliştirilmiş ve hizmetin uygulanmasında ülkeler arası farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye’de ilk koruyucu aile 
hizmeti 1949 yılında gündeme gelerek uygulanmaya başlanmış, 2828sayılı kanunla hukuki zemin bulmuş ve 
1993 yılında ilk çıkan koruyucu aile yönetmeliği ile uygulama alanının sınırları çizilmiş ve 2012 yılında değiş-
tirilen koruyucu aile yönetmeliği ile mevzuat tarafı son halini alarak hizmet devamlılığı sağlanmıştır.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

364

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

5395 sayılı kanunun 5. Maddesinde belirtildiği gibi öncelik her zaman çocuğun kendi ailesi ortamında büyü-
mesi yönündedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri tarafından yürütülen mesleki 
çalışmalarda öncelik öz aile yanı öz aile yanında çocuğun bakımının mümkün olmadığı durumlarda evlat edin-
me hizmeti evlat edinme hizmetinden yararlandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda ise koruyucu aile 
hizmet modeli koruyucu aile hizmet modelinin uygun olmadığı durumlarda ise kurum bakımı hizmetlerinden 
yararlandırılmasına yöneliktir.

Koruyucu Aile Yönetmeliğinin 4. Maddesinde “korunmayı gerektiren duruma göre belirlenen sürede, il mü-
dürlükleri denetiminde, ödeme karşılığı ya da karşılıksız olarak çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen, 
aile ortamında yaşamını sağlayan aileyi veya kişiyi ifade etmektedir. Koruyucu aile, biyolojik ailesi tarafından 
bakılamayan ya da bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi için ailesi yanında kalmaması gereken ve evlat edindiril-
mesi uygun olmayan çocukların, biyolojik ailesinin yerini alabilecek, sürekli veya geçici, gönüllü veya ücretli 
bakım ve eğitim verebilecek olan ailedir (Tomanbay, 1999: 159).

Koruyucu aileler yaşadıkları süreçlerde farklı duygu ve hisler yaşarlar. Yaşanan duygular aile ve çocuğu bir-
birine bağlar. Duyguları en etkili bir şekilde tanımlama ve sınıflandırma girişimlerinden biri Robert Plutchik 
(1980) tarafından yapılmıştır. Plutchik insanların ve hayvanların çeşitli uyum sağlayıcı davranışlarını güdüle-
yen duyguların sekiz temel kategoride ele alınabileceğini öne sürmüştür. Korku, hayret, üzüntü, tiksinti, öfke, 
umut, sevinç ve kabul edilme duygularının her biri farklı biçimlerde de olsa çevresel beklentilere uyum yap-
mamızı sağlar. (Morris, 2002: 429) Belirtilen sekiz duygu çerçevesinde koruyucu ailelerin süreç içerisindeki 
yaşadıkları durumlara verdikleri duygusal tepkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Her duygu kişiyi ayrı bir şekilde hareket etmeye hazırlamakta ve onu yönlendirmektedir. Duygular yine, kişi-
lerin yaşamını sürdürmeleri için gereken uyum sağlayıcı tepkileri vermesini sağlamaktadır. Örneğin havlayan 
köpek karşısındaki kişilerin duyduğu korku, onu tehlikeden uzaklaştırmaya yönlendirmektedir. Son olarak 
duygular, iletişim halindeki kişilerin birbirlerine ne hissetmekte olduklarını göstermesi açısından güçlü bir 
iletişim aracıdır. Kişiler böylece karşı tarafa, üzüntü, mutluluk, hayal kırıklığı gibi duygulardan hangisini ya-
şamakta oldukları konusunda ipuçları yollamaktadır. (Taylı, 2012: 228)

AMAÇ

Yaşamlarının başlarında ailesi ile büyüme fırsatını yakalayamayan çocuklara aile ortamında yaşama fırsatı 
sunan koruyucu aile hizmetinin amacı; aile temelinin vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirebi-
len ve çocukları geleceğe güvenle hazırlayabilen aileler içerisinde korunmaya ihtiyacı olan çocukların büyü-
melerini sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı koruyucu aile olmak isteyen bireylerin koruyucu aile olmak için 
adım atmaya başladıktan itibaren karşılaşabilecekleri durumları ve bu durumlar karşısında mevcut koruyucu 
ailelerin yaşadıkları duyguları bilerek daha sağlıklı bir koruyucu aile süreci yürütülebilmelerini sağlamak ve 
bu süreçte yaşanan duygu süreçlerini tespit etmektir.
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KAPSAM

Bu çalışma Kahramanmaraş ilinde koruyucu aile hizmetini yürüten rastgele seçilmiş 100 koruyucu ailenin 
hizmet süreci içerisinde yaşadıkları duygularıkapsamaktadır. Araştırma bu örneklem kitlesiyle sınırlı olup tüm 
koruyucu aileleri kapsamaz.  Bulgular anket tekniği ile 34 sorudan oluşan nicel verilerin bir kısmının kulla-
nılması ile sınırlıdır.Gerçekleştirilen çalışmada bireylerin koruyucu aile olma süreçlerinde yaşadıkları duygu 
değişikliklerini ve yeni koruyucu aile olacak adayların yaşayabilecekleri duygular irdelenmiştir. 

YÖNTEM

Koruyucu aile hizmetinden yararlanan bireylerin yaşadığı duygusal süreçlerini belirlemek amacıyla yapılan 
bu araştırma nicel verilere dayanmaktadır. Çalışmada alan araştırması yöntemiyle anket tekniği kullanılmıştır. 
Araştırmanın evreni Kahramanmaraş ilinde koruyucu aile hizmetini yürüten rastgele seçilmiş 100 koruyucu 
aileden oluşmaktadır. Verilerin oluşturulması ve toplanması için konuya ilişkin literatür taraması yapılmış ve 
anket formu hazırlanmıştır. Araştırmada veriler; koruyucu ailelere ilişkin sosyo-demografik özellikler, koruyu-
cu aile olma süreçlerinde yaşadıkları duygu durumlarını sorgulayan bir anket formuyla elde edilmiştir.

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiş ve verilerin değerlendirilmesin-
de tanımlayıcı statiksel metotlardan yararlanılmıştır. Veriler, duygu analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Duygu 
analizi insanların duygu, düşünce ve tutumlarına yönelik bilişimsel çalışma olarak tanımlanmaktadır (Medhat, 
Hassan, &Korsahy, 2014: 1093)

BULGULAR

Araştırmanın hedef kitlesi koruyucu aile hizmeti sunan bireyler olması dolayısıyla koruyucu aile hizmeti su-
nan bireyler tercih edilmiştir. Verilerin kullanılabilir ve çalışmanın amacına hizmet etmesini sağlamak için 
katılımcıların cinsiyetleri başta olmak üzere eğitim durumları, yaş durumları, aylık gelir düzeyi ve medeni 
durumları gibi demografik özelliklere dikkat edilmiş duyguları belirleyici sorular sorulmuştur. Bu araştırmada 
34 sorudan oluşan anket formumuzdaki soruların bir kısmı kullanılmış ve sonuçlar oluşturulurken bütün ve-
rilerin temel çıktıları dikkate alınarak yorumlar yapılmıştır. Veriler istatistik programı olan SPSS 22 programı 
kullanılarak analiz edilmiştir.

Kişisel Özellikler

Araştırmaya katılan bireylerin %56’si kadın, %44’i erkek; yaşları %12’si 25-35 yaş aralığında, %38’i35-45 
yaş aralığında, %37’si 45-55 yaş aralığında, %13’ü 55-65 yaş aralığındadır. Katılımcıların eğitim durumları 
incelendiğinde; %58;i İlköğretim eğitimini tamamlamış, %14’ü ortaokul eğitimini tamamlamış, %18’i lise 
eğitimini tamamlamış, %10’u MYO-Lisans eğitimini tamamlamış olup lisans üstü eğitimini tamamlamış katı-
lımcı bulunmamaktadır. Katılımcıların gelir durumları incelendiğinde; %22’sinin 2020 ve altı gelir aralığında, 
%56’sının 2020-3500 gelir aralığında, %12’sinin 3500-4500 gelir aralığında, %10’nun ise 4500 ve üzeri gelir 
aralığında yer almaktadır. Katılımcıların %94’ü evli bireylerden %6’sı ise bekar bireylerden oluşmaktadır.
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Koruyucu Aile Adayı Olma Süreci ve Duygu Durumu

Bakımı ve hayata hazırlanma sürecini öz ailesi yanında geçiremeyen korunmaya ihtiyacı olan çocuklara, öz 
ailesi şartlarını iyileştirene kadar kurum bakımının olumsuz özelliklerini yaşatmamak ve çocuğun bir aile 
ortamında yetişmesine imkân sağlamak üzere oluşturulan koruyucu aile hizmet modeli kapsamında mevcut 
ailelerin neden koruyucu aile olmak istedikleri Tablo 1’de belirtilmektedir.

Tablo 1.  Koruyucu Aile Olmyıa İsteme Amacı

Koruyucu aile olmak istemedeki en önemli amacınız nedir ? Yüzde

Çocuk Sahibi Olamayışımız 26,0

Kız/Erkek ocuk sahibi olup diğer cinsiyetten çocuk büyütme isteği 12,0

Dini İnançlar / Manevi Duygular 43,0

Evlat Kaybı Yaşamak ve Çocuk Özlemi 6,0

Büyük Yaş Grubu Çocuğa Sahip Olmak Küçük Çocuk Özlemi 10,0

Koruyucu aileye yerleştirilmesi planlanan çocuklar ile yaşam öyküsü 
benzerliği

1,0

Maddi kazanımlar 2,0

Total 100,0

Katılımcıların %43’ü dini inançlar/manevi duygular, %26’sı çocuk sahibi olamadıkları için, %12’si kız/erkek 
çocuk sahibi olup diğer cinsiyetten çocuk büyütme isteği, %10’u büyük yaş grubu çocuğa sahip olup küçük 
yaş grubu çocuk özlemi, %6’sı evlat kaybı yaşamak ve çocuk özlemi, %2’si maddi kazanımlar, %1’i koruyucu 
aileye yerleştirilmesi planlanan çocuklar ile yaşam öyküsü benzerliği olarak koruyucu aile olmak istemedeki 
amaçlarını belirtmişlerdir. Yarıya yakınının dini inançlar/manevi duygular seçeneğini işaretlenmesinde toplu-
mun dini değerlerinde yer alan yetim, öksüz kavramları ve toplumlarda geçmişte var olan besleme kültürünün 
etkisi olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 2. Başvuru ve Sıraya Alınma Aşamasındaki Hisleri

Başvuru ve sıraya alınma aşamasında ne 
hissettiniz?

Yüzde

Sevinç 83,0

Üzüntü 4,0

Hayret 5,0

Kabul Edilme 8,0

Total 100,0

Katılımcı koruyucu ailelerin %83’ü sevinç duygusunu yaşadığını, %8 kabul edilme duygusunu yaşadığını, 
%5’i hayret duygusunu yaşadığını, %4’ü üzüntü duygusunu yaşadığını ifade etmiştir. Aynı süreçlerin bireyle-
rin çevresinden yer alan insanlar tarafından etkilenme süreçlerinin farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Top-
lum bireyleri etkileyen temel bir sistemdir. Koruyucu aile olmak tek başına var olan aileye farklı bir kimlik 
ve statü kazandırmaktadır. Genel kurallardan ve tepkilerden çabuk etkilenen bireyler hayatlarını çevresindeki 
bireylerin görüş ve değerlendirmelerine göre yaşamaya daha çok eğilimlilerdir. Koruyucu aile olmak isteyen 
bireylerin çevresinden aldıkları tepkiler süreç içerisinde kendilerini etkilemekte ve toplumun koruyucu aile 
olabileceklere yaklaşımını göstermektedir.

Tablo 3. Koruyucu Aile Olmak istediğinde Çevreden Etkilenme Durumu

Koruyucu aile olmak istediğinizi 
çevrenizdekilere ilettiğiniz zaman tepkileri size 
ne hissettirdi?

Yüzde

Sevinç
Üzüntü
Hayret
Öfke
Kabul edilme
Total

88,0

1,0

5,0

1,0

5,0

100,0

Başvuru ve sıraya alınma aşamasında katılımcıların %88 i sevinç duygusunu yaşadığını, %5i kabul edilme 
duygusunu yaşadığını, %5’i Hayret duygusunu yaşadığını, %1’i üzüntü, %1’i ise öfke duygusunu yaşadığını 
ifade etmiştir. İnsanlar duyguları ile hareket eden varlıklardır. Bireylerin başvuru ve sıraya alınma aşamasında 
ne hissettikleri hizmet sürecini de etkilemektedir.
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Koruyucu Aile Olmanın Yaşattığı Duygular

Katılımcıların %88’i sevinç, %5’i üzüntü, %4’ü Kabul edilme, %3’hayret duygularını yaşadıklarını ifade et-
miştir. Var olan ailelerine başka bir bireyinde katılımının sağlanması ile aileler çeşitli duygular yaşamışlardır. 
Bu süreçte birçok birey tarafından yaşanan ve en yüksek yüzdeye sahip duygu ise sevinç duygusudur.

Tablo 4. Koruyucu Aile Olduğunda yaşanan Duydu Durumu

Koruyucu aile olduğunuzda aşağıdaki 
duygulardan hangisini hissettiniz?

Yüzde

Sevinç 88,0

Üzüntü 5,0

Hayret 3,0

Kabul edilme 4,0

Total 100,0

Katılımcıların %88’i sevinç, %5’i üzüntü, %4’ü Kabul edilme, %3’hayret duygularını yaşadıklarını ifade et-
miştir. Var olan ailelerine başka bir bireyinde katılımının sağlanması ile aileler çeşitli duygular yaşamışlardır. 
Bu süreçte birçok birey tarafından yaşanan ve en yüksek yüzdeye sahip duygu ise sevinç duygusudur. Koru-
yucu aile hizmet süreci içerisinde koruyucu ailelerin karşılaşma olasılığı yüksek olan durumlar karşısında ne 
hissettikleri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Ailenin Çocukla İletişimde Yaşadığı Sorunların Duygulara Yansıması 

Koruyucu aile koruma kapsamında bünyesine aldığı çocuğu kendi çocuğu gibi hisseder ve bu duyguları yaşa-
mak ister. Ailenin duruşu ile çocuğun bakışı arasında önemli farklar vardır. Çocuklar aileye ilk geldiklerindeki 
alışma ve bağlanma sürecinde aile ile etkileşim ve kaynaşma sorunu yaşarlar. Çünkü aile ortak bağ oluşturma 
ve çocuğun duygularına inme ihtiyacı hissedecek çocuk ise bu taleplere zamanında veya doğru tepki vereme-
yecektir. Bu sürecin uzaması her iki tarafı da duygulandırmakta ve endişeye itmektedir. 
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Tablo 5. Çocuğun Aileye Karşı İletişime Kapalı Olmasının Aile Üzerindeki Etkisi 

Yanınıza hizmet kapsamında yerleştirilen çocuk sizin ile 
iletişime geçmek istemediğinde ne hissedersiniz ya da ne 
hissettiniz?

Yüzde

Üzüntü 77,0

Hayret 17,0

Kabul edilme 6,0

Total 100,0

Çocuk ve aile arasındaki iletişim sorununun yansımalarını ölçmek üzere ailelere sorulan “Yanınıza hizmet 
kapsamında yerleştirilen çocuk sizin ile iletişime geçmek istemediğinde ne hissedersiniz ya da ne hissettiniz?” 
sorusuna koruyucu ailelerin %77’sinin üzüntü duygusu, %17’sinin hayret duygusu, %6’sının kabul edilme 
duygusu yaşadıkları şeklinde cevap vermişlerdir. Bireyler koruyucu aile oldukları zaman bakımını üstlendik-
ler çocuk veya çocuklar ile iyi bir iletişim kurmak isterler, birbirlerine alışma süreçlerinde iletişim kuramama 
problemlerinin yaşanması sürecin doğasında var olan bir durumdur.

Tablo 6. Ailelerin Kendi Çocukları İle Korunan Çocuk Arasındaki Anlaşmazlıkların Aileye Yansıması

Yanınıza hizmet kapsamında yerleştirilen çocuk öz çocuğunuz 
ile anlaşamaz ise ne hissedersiniz ya da ne hissettiniz?

Yüzde

Üzüntü 80,0

Korku 1,0

Hayret 8,0

Kabul edilme 11,0

Total 100,0

Bireylerin %80’ni üzüntü duygusunu yaşadığını, %11’inin kabul edilme duygusunu yaşadığını, %8’inin hayret 
duygusunu, %1’inin ise korku duygusunu yaşadığı gözlemlenmiştir. Kurum bakımı bünyesinde hizmet alan ve 
daha sonra koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklarda ilgi açlığı olması nedeni ile daha fazla ilgi isteyebilir 
ve ilginin paylaşılmasına neden olarak gördüğü evdeki diğer çocuklar ile uyum sürecinde anlaşamama prob-
lemleri yaşanabilir.
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Tablo 7. Koruyucu Ailenin Öz Aileye Karşı Tavrı 

Yanınıza hizmet kapsamında yerleştirilen çocuk öz ailesi 
ile görüştükten sonra ne hissedersiniz ya da ne hissettiniz?

Yüzde

Sevinç 72,0

Üzüntü 12,0

Korku 5,0

Hayret 9,0

Kabul Edilme 2,0

Total 100,0

Katılımcıların %72’si sevinç duygusunu yaşadığını, %12’si üzüntü duygusunu yaşadığını, %9’ü hayret duygu-
sunu yaşadığını, %5’i korku duygusunu yaşadığını, %2’sinin kabul edilme duygusunu yaşadığı gözlemlenmiş-
tir. Koruyucu aile hizmet sürecinin içerisinde var olan doğal süreç çocukların öz aileleri ile görüşmeleridir. Bu 
durumu kişiselleştirmemek ve çocuğun yüksek yararı gözetilerek öz aile görüşmelerine hazırlanması koruyucu 
ailelerin yapmaları gereken görev sorumluluklarından bir tanesidir.

Koruyucu Aile Hizmet Sürecinin Sonlandırma Aşamasının Duygulara Yansıması

Katılımcıların %99’u üzüntü duygusunu yaşadığını, %1’i hayret duygusunu yaşadığını ifade etmiştir. Koru-
yucu aile hizmeti kurum bakımının çocuklarda bıraktığı olumsuz etkilerden çocukları kurtarmak üzere oluştu-
rulmuş geçici bir hizmet modelidir. 

Tablo 8. Koruyucu Aile Hizmetinin Sonlandırılmasının Hislere yansıması

Koruyucu aileliğiniz sonlanacağı zaman ne hissedersiniz ya 
da ne hissettiniz?

Yüzde

Üzüntü 99,0

Hayret 1,0

Total 100,0

Koruyucu aile hizmetinin her aşamasında bireylere çocuğun öz aile sürecinin uygun hale gelmesi durumunda 
çocuğun öz aileye dönüşünün sağlanmasının mümkün olacağı aktarılarak koruyucu aileler hizmet sürecinin 
sonlandırılma sürecine hazırlanmaktadır.
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SONUÇ

Araştırmanın sonuçlarına göre; koruyucu aile hizmeti süreci bireylerin var olan yaşantılarını etkileyerek bu 
süreçte duygu değişiklikleri meydana getirmektedir. Koruyucu aile hizmeti korunmaya ihtiyacı olan öz ailesi 
yanında bakımı mümkün olmayan fakat ilerleyen süreçlerde öz aile yanına dönüşü planlanan ve kurum bakı-
mının olumsuz koşullarından zarar görmemesini ve bir aile yanında topluma hazırlanma sürecinin sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesini sağlamak üzere oluşturulmuş bir bakım modelidir. Koruyucu aile hizmet modeli içeri-
sinde korunmaya ihtiyacı olan çocukların hizmetten nasıl yararlandıkları kadar koruyucu ailelerin bu hizmet 
sürecinden doyum sağlayıp sağlayamadıkları ve bu süreçte yaşadıkları duygular önem arz etmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüleri bünyesinde sürdürülen bu hizmet modeli içerisin-
de ailelerin karşılaştıkları durumlar ve duygu süreçleri için ailelere çeşitli eğitimler düzenlenmekte ve sosyal 
çalışma görevlileri tarafından rehberlik yapılmaktadır. Ülkemizde koruyucu aile sayıları ihtiyacı karşılayacak 
seviyede olmamakla birlikte alanda hizmet veren meslek elemanlarının mesleki donanımları yeterli düzeyde 
değildir. Meslek elemanlarının niteliklerini artırıcı çalışmalar yapılmalı ve toplumun değerleriyle örtüşecek 
hassasiyetlere de dikkat edilmelidir. Çocukların yüksek yararı gereği çocuklara hizmet veren kurum ve kuru-
luşların eşgüdüm halinde ekip ruhuyla çalışması, bu durumun mevzuatla desteklenmesi ve çocuk koruma sis-
teminin güncellenmesi gerekmektedir. Çünkü çocuk korum sisteminin kapsamı, içeriği ve hareket alanı tutarlı 
hale getirilmeli, yeni hizmet modelleri geliştirilmelidir.  

 Bireylerin koruyucu aile olmaya karar verdikleri, koruyucu aile oldukları ve koruyucu aile hizmetinin son-
landırılma durumunun gerçekleştiği süreçler içerisinde yaşadıkları duygular arasında farklılıklar olduğu gö-
rülmüştür. Koruyucu aileler duygusal doyum yaşamak ve koruyucu aile olmadaki amaçlarına ulaşmak için 
koruyucu aile hizmetinde verirler. İnsan duyguları ile hareket eden ve yaptığı işler sonrasında doyum bekleyen 
ve aldığı doyuma göre yaptığı işe devam eden ya da sonlandıran bir yapıya sahiptir. Genel olarak sorular in-
celendiğinde sevinç duygusu ve üzüntü duygusunun ağırlıklı olarak yaşandığı bunun yanında sorulara göre 
değişiklik göstererek hayret, öfke, kabul edilme, korku duygularını yaşadıkları tespit edilmiştir. Süreç içeri-
sinde duygular arasında zikzaklar yaşanmakta ve bu bireylerin genel yaşamlarını ve hizmet sürecini yaşanılan 
duyguya göre etkilemektedir. Koruyucu aile hizmet sürecine başlandığı zaman çoğunlukla bireylerin sevinç 
duygusu yaşadıkları ve bu süreçten doyum aldıkları gözlemlenmiş ve doyum aldıkları sürecin sonlanması du-
rumunda üzüntü duygusu yaşadıkları tespit edilmiştir.

Katılımcıların süreç içerisinde gelişen olaylara farklı tepkiler verdikleri fakat koruyucu aile hizmet modelinin 
sonlanacağı bilinen bir hizmet modeli olması nedeni ile hizmetin sonlandırılması sürecinde bireylerin yaşa-
dıkları üzüntü duygusunun yaşanmaması gerektiği bu nedenle bu hizmeti sunan bireylere hizmet sürecini iyi 
yönettikleri ve hizmet modelinin amacına uygun işleyişine devam ettiğinin verilen eğitimler ile desteklenmesi 
gerektiği tespit edilmiştir. Koruyucu aile hizmetinin içinde yaşanılan toplumun değerleriyle örtüşen, kolay 
uygulanabilen, yararlanıcıların seçimine ve eğitimine önem verilen bir yapıya kavuşması gerekmektedir. Hiz-
metin batı toplumlarındaki uygulanış biçiminden yararlanılmalı, ancak kendi toplumumuzun hassasiyetlerine 
riayet ederek şekillendirilmelidir. 
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ÇOCUK EVLERİNDE ÇALIŞAN BAKIM ELEMANLARININ ÇOCUK EVİ SİSTEMİNE İLİŞKİN 
DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ48

Mehmet AYKUL1, Yusuf GENÇ2, Elif Civan YÜCE3

1 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL Öğrencisi, Sakarya / Türkiye 

2Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sakarya / Türkiye 

3 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL Öğrencisi, Sakarya / Türkiye 

Öz: Günümüzde korunmaya ihtiyacı olan çocuklar sorunu insanlık ve toplum için üzerinde düşünülmesi ve 
yeni çözümler üretilmesi gereken sorunlardan birisidir. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için öncelikli hizmet 
kendi aileleri, bu mümkün değilse bir aile yanında desteklenerek bakımlarının sağlanmasıdır. Bunun mümkün 
olmadığı durumlarda kuruluş bakım hizmetleri devreye girmektedir. Çocukların normal yaşam alanının kışla 
veya koğuş tipi hijyen olamayan, özel kullanım alanı bulunmayan ve gelişimleri için uygun olmayan ortam-
lar olmasının sakıncaları üzerine yeni hizmet modelleri geliştirme ihtiyacını doğmuştur. 2000 yılında ilk kez 
Ankara’da bir vakıf ile yapılan protokol kapsamında proje şeklinde uygulanan çocuk evi hizmet modelinin 
çocuklar açısından daha verimli olduğunun tespiti üzerine bu hizmet tipinin geliştirilme ve yaygınlaştırılma 
çalışmaları başlatılmıştır. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye’deki tüm çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları 
kapatılarak çocuk evleri ve çocuk evleri siteleri sistemine geçilmiştir. Aile yanında bakımları mümkün olma-
yan korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakımları ev yaşamına en yakın bakım modeli olan çocuk evlerinden 
hizmet almaları sağlanmaktadır. Çocuk evleri, devlet tarafından kiralama usulü ile hizmete açılan, mahalle 
ortamında bir apartman dairesinde en fazla sekiz çocuğun bir arada yaşadığı, standart bir ev şeklinde düzenlen-
miş bir hizmet modeli olup bu evlerde kalan çocukların toplumsal kuralları doğrudan toplumdan öğrenmeleri 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2018 sonu itibariyle49 sayısı 1192’ye ulaşan çocuk evi hizmet modeli 
hakkında bakım elemanlarının düşüncelerine yer verilerek hizmetin değerlendirilmesidir. Araştırmanın örnek-
lemi Sakarya ilinde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı çocuk evlerinde görev yapan 21 bakım 
elemanı olup evren Sakarya’da çocuk evlerinde çalışan 28 bakım elemanından oluşmaktadır. Araştırma kapsa-
mında bakım elemanları için görüşme formu hazırlanmış ve elde edilen veriler nitel olarak değerlendirilmiştir. 
Çocuk evleri hizmet modelinin evlerde çalışan bakım elemanlarının gözlemleri üzerinden değerlendirilmesi 
çocuk evlerinin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk, Çocuk Evleri, Bakım Elemanı 

48  Bu tebliğde Doç. Dr. Yusuf GENÇ danışmanlığında Mehmet AYKUL tarafından Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
bünyesinde çalışılan “Korunmaya İhtiyacı Olan Çocukların Sosyal Gelişiminde Çocuk Evlerinin Rolü: Sakarya Örneği” adlı 
yüksek lisans tezinin verilerinden yararlanılmıştır.

49  https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/uploads/pages/istatistikler/2018-5c62a51c75b1f.pdf
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çocuklar, bir ülkenin geleceğini oluşturdukları için, onların eğitilmeleri ve yetiştirilmeleri için özen gösteril-
mesi gerekmektedir. Sahipli veya kimsesiz, yoksul veya zengin, suçlu veya suçsuz, bedensel veya ruhsal ya 
da zihinsel engelli olması veya olmaması gibi ayrımlara girilmeksizin, bütün çocukların korunması gerekmek-
tedir. Ancak, normal hayatlarında herhangi bir unsur eksik olduğu için özel bir ilgiye muhtaç olan küçüklerin 
oluşturduğu bir grup vardır ki, öğretide ve kanuni düzenlemelerde bunlara “korunmaya ihtiyacı olan çocuklar” 
denilmektedir (Şenocak, 2006: 178).

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda, korunmaya ihtiyacı olan çocuk; beden, ruh ve ahlak gelişimleri 
veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; ana ve/veya babasız, ana ve/veya babası belli olmayan, ana ve/veya 
babası tarafından terk edilen, ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya 
uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bıra-
kılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir (SHK, m. 3/b).

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanun’a göre, bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel 
güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuk korunmaya ihtiyacı olan 
çocuk sayılmaktadır. Bu kanun kapsamından yaralanan bir diğer çocuk tipi ise suça sürüklenen çocuk olup; 
kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya 
da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu ifade etmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı günümüzde korunmaya ihtiyacı olan çocukları doğrudan kurum 
bakımına almak yerine öncelikle çocuğun kendi ailesinin yanında maddi, manevi ve sosyal destek sağlayarak 
kalmasını hedeflemektedir. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen ailesinin yanında kalması uygun olmayan 
çocuklar olabilmektedir. Bakanlık bu çocuklar hakkında da bir öncelik sıralaması yapmakta, mümkün oldu-
ğunca çocuğun durumuna göre çocuğu koruyucu aile ve evlat edinme hizmetinden yararlandırmaya çalışmakta 
bu durumun da mümkün olmaması halinde ağır engelli ve yoğun davranış sorunları olmayan çocukları ev 
yaşamına en yakın hizmet modeli olan çocuk evleri hizmet modelinden yararlandırmaktadır.

Çocuk Evleri; her ilin sosyal ve kültürel bakımdan çocuklara karşı sevgi ve duyarlılık gösterebilecek kişi ve ai-
lelerin yoğunlukta bulunduğu bölgelerinde, apartman daireleri veya müstakil konutlardan oluşan, ortalama 5-6 
çocuğun kaldığı evlerdir. Çocuk evlerinde çocukların; toplumsal hayata uyum sağlamaları, kalabalık kuruluş 
bakımından kaynaklı olumsuzlukların azaltılması, kendine güvenen ve geleceğe umutla bakabilen çocukların 
yetiştirilmesi, arkadaşlık, komşuluk, mahalle gibi kavramlar ile örf-adetleri, toplumsal değerleri yaşayarak 
öğrenmeleri hedeflenmektedir (Başer, 2013: 50).

Çocuk evlerinin kendi içerisinde bir idaresi olmayıp evler çocuk evleri koordinasyon merkezlerine bağlı ola-
rak faaliyet göstermektedir. Çocuk evlerine yönelik harcamalar, çocukların yeme, içme, ısınma, giyinme vb. 
her türlü giderleri ile çocuklar hakkında alınacak kararlar ve çocukların ailelerine izinli ya da koruma kararı 
kaldırılarak verilmesine yönelik iş ve işlemler koordinasyon merkezlerince yapılmaktadır. Çocukların okul 
takipleri, harçlıkları, evlerin düzeninin sağlanması, evlerin iaşe-ibate giderleri, çocuklar için sosyal faaliyet 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

375

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

düzenlenmesi gibi iş ve işlemler çocuk evi sorumlusu tarafından takip edilmektedir. Sosyal çalışmacı, psiko-
log, çocuk gelişimci, öğretmen ve sosyolog unvanına sahip meslek elemanları, çocuk evi sorumlusu olarak 
görevlendirilmektedir. Bu kurumda çalışan bakım elemanlarının görevleri; çocuk evinin tertip ve düzenini sağ-
lamak, çocuklara sağlıklı aile ortamının hazırlanmasında yardımcı olmak, çocukların sağlık, temizlik, yemek 
yeme, giyinme, soyunma, uyku ve alt temizliği ile yakından ilgilenmek, çocukların öz bakımlarını yapmak ya 
da yardımcı olmak, çocukların beslenmeleri ile ilgilenmek ve yemek yemekte zorluk çeken çocuklara yardımcı 
olmak, çocuklara günlük yaşamda rehberlik etmektir. Çocuk evlerine en fazla üç bakım elemanı görevlendiri-
lebilmektedir (Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2008).

Bakım elemanları, kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri ile fakülte, yüksekokul veya sağ-
lık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunları veya lise mezunu olup, çocuk bakımı konusunda sertifika 
sahibi olanlar arasından seçilmektedir. 4 yıllık fakülte mezunlarından pedagojik formasyon almış veya çocuk 
bakımı konusunda sertifika sahibi olanlar çocuk evlerinde bakım elemanı olarak görev yapmaktadırlar. Çocuk 
evlerinde yemekler çocuk sayısına ve o yörenin geleneksel yemek lezzetlerine göre bakım elemanları tarafın-
dan hazırlanmaktadır. Yemek hazırlanması konusunda bakım elemanları tarafından çocuklara rehberlik yapıla-
rak çocukların yemek yapmayı öğrenmeleri sağlanmaktadır. Çocuk evlerinde haftalık veya aylık yemek listesi 
hazırlanmamakta, böylelikle çocukların istedikleri ve seçtikleri yemeği yemeleri kolaylaştırılmaktadır. Yemek 
menüsü çocukların istek ve gelişim ihtiyaçlarına göre günlük olarak belirlenmektedir. Bakım elemanları ço-
cuklarla aile birliği anlayışı içinde ortak hareket ederek, çocuklara örnek olmak amacıyla çocuklarla birlikte 
yemek yemektedir (Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında 
Genelge, 2011).

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3. maddesinin f bendinin 13. fıkrasında çocuk evleri ev tipi sosyal 
hizmet birimi olarak tanımlanmış olup kanunun 16. maddesinde ev tipi sosyal hizmet birimlerinin 4857 sayılı 
İş Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında olduğu belirtilmektedir (Sosyal Hizmetler 
Kanunu, 1983). İş Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrası ise iş kanunu kapsamından istisna tutulan işleri 
izah etmektedir (İş Kanunu, 2003). Söz konusu kanunların ilgili maddelerinden anlaşıldığı üzere çocuk evle-
rinde çalışan bakım elemanları iş kanunu kapsamı dışında çalışmaktadır. 

AMAÇ

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aile yanında bakım hizmet modellerinden faydalandırılamayan çocukla-
rı, aile yanında bakım modellerine en yakın kurum bakımı modeli olan çocuk evi hizmet modelinden yararlan-
dırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmadaki amaç; korunmaya ihtiyacı olan çocuklar açısından olumlu olduğu göz-
lemlenen çocuk evi sisteminin evlerde görev yapan bakım elemanlarının bakış açılarından anlamaya çalışarak 
bakım elemanlarının hem kendi çalışma şartları hem de çocukların gelişimleri açısından çocuk evi sistemi 
hakkındaki düşüncelerini tespit etmek, bu tespit ve tecrübelerden yararlanarak gerekli önlemlerin alınmasına 
ve düzenlemelerin sağlanmasına katkı sağlayarak çocukların yaşam kalitesini arttırmaktır.
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KAPSAM

Bu çalışma Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı çocuk evlerinde görev yapan 28 bakım 
elemanından gönüllülük esasına göre belirlenen 21 bakım elamanını kapsamaktadır. Araştırma bu örneklem 
kitlesiyle sınırlı olup tüm çocuk evlerine genellenemeyebilir.  Bulgular görüşme formunda bulunan 23 sorudan 
oluşan nitel verilerin bu çalışma için gerekli olan bir kısmının kullanılması ile sınırlıdır. Yapılan çalışmada 
bakım elemanlarının çocuk evi sistemi hakkındaki düşünceleri anlaşılmaya çalışılarak çocuk evi hizmet mode-
linin geliştirilmesi için sonuçlar çıkarılarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

YÖNTEM

Çocuk evi hizmet modelinin evlerde çalışan bakım elemanlarının gözlemleri ve evlerde yaşadıkları olumlu ve 
olumsuz durumları belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma nitel verilere dayanmaktadır. Çalışmada görüş-
me tekniği kullanılmış olup araştırmanın evreni Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı çocuk 
evleri, örneklemi ise yine bu evlerde çalışan bakım elemanlarından çalışmaya katılmak için gönüllü olan bi-
reylerdir. Verilerin oluşturulması ve toplanması için konuya ilişkin literatür taraması yapılmış ve görüşme for-
mu hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler; bakım elemanlarına ilişkin demografik durumlar ve çocuk 
evlerinin işleyişine yönelik durumları içeren görüşme formuyla elde edilmiştir. 

Bireylerle görüşme yapılırken kişisel bilgilerinin hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacağı, 
verdikleri yanıtların yalnızca araştırma kapsamında kullanılacağı bilgisi verilmiş olup bu tebliğde görüşme 
sorularının ve sorulara verilen yanıtların yalnızca bir kısmı kullanılmıştır. 

Nitel araştırmalarda genellikle “Nasıl?”, “Niçin?” ve “Ne şekilde?” sorularına cevap aranmaktadır (Padem, 
vd., 2012: 57).  Bu araştırmada bakım elemanlarının çocuk evi sistemi hakkındaki düşüncelerini anlamlandır-
mak amacıyla açık uçlu sorular sorulmuş ve vermiş oldukları cevaplar değerlendirilerek bakım elemanlarının 
bireysel tecrübelerinden yararlanılmaya çalışılmıştır.

BULGULAR

Araştırmanın hedef kitlesinin çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan çocuklar ile bu evlerde çalışan 
bakım elemanları olması nedeniyle çocuk evlerinde görev yapan bakım elemanları seçilmiştir. Verilerin kul-
lanılabilir ve çalışmanın amacına hizmet etmesini sağlamak için katılımcıların cinsiyetleri, eğitim durumları, 
çalışma süreleri, çocuk sayıları gibi demografik özelliklere yer verilmiştir. Sonuçlar oluşturulurken tüm veri-
lerden elde edilen temel çıktılar dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

Demografik Özellikler

Araştırmaya katılan bakım elemanlarının %95’i kadın, %5’i erkektir. Tamamı olgunluk ve orta yaş evresinde 
olup üçte biri 26-35 yaş, üçte ikisi 36-45 yaş aralığındadır. Üçte ikisi evli, %28’i bekar ve %5’i boşanmıştır. 
Eğitim durumlarına bakıldığında, yarıya yakını (%48) lise, üçte biri ön lisans, %19’u lisans ve üstü eğitim 
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düzeyindedir. Evli ya da boşanmış olanların büyük bir çoğunluğunun (%87) en az bir çocuğu bulunmakta 
%13’ünün ise çocuğu bulunmamaktadır.

Bakım elamanlarının demografik bilgileri açısından çocuk evi hizmeti değerlendirildiğinde evde çalışanların 
çoğunluğunun kadın olması evin işleyişi açısından olumlu değerlendirilmekle birlikte özellikle erkek çocuk 
evlerinde çocuklara rol model olabilecek erkek çalışan sayısının az olması olumsuz olarak değerlendirilmiş-
tir. Bakım elemanlarının olgunluk ve orta yaş evresinde olmalarının ve çoğunluğunun evli olmasının ve evli 
olanların da çoğunluğunun en az bir çocuğa sahip olmasının kişisel hayatlarında da çalıştıkları ortama benzer 
durumların varlığını göstermekte olup bu durum, evlerde kalan çocuklara rehberlik yapılması ve çocukların 
davranışlarının takip edilerek yönlendirebilmeleri açısından önemlidir. Evlerde bakım elemanının haricinde 
başka bir kişinin sürekli olarak çalışmadığı düşünüldüğünde çocukların akademik olarak desteklenmesi ve ge-
rektiğinde dersleri konusunda yardımcı olunabilmesi açısından bakıldığında bakım elemanlarının tamamının 
en az lise düzeyinde eğitime sahip olmalarıyla birlikte mevzuatta belirtildiği şekliyle çocuk gelişimi sertifika-
sına ya da pedagojik formasyona sahip olmaları çocuklara verilen hizmetin verimini arttırmaktadır.

Bakım Elemanlarının Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklara İlişkin Düşünceleri

Çocuk evlerinde çalışan bakım elemanlarının çocuk evlerinde çalışmaya başlamadan önce korunmaya ihtiyacı 
olan çocuklar hakkında ne düşündükleri, evlerde ya da bakanlık bünyesinde çalışmaya başlamadan önce ço-
cukları tanıyıp tanımadıkları hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla “Korunmaya ihtiyacı olan çocukların 
davranış ve tutumları hakkında çocuk evlerinde çalışmaya başlamadan önceki ve şimdiki düşüncelerinizi pay-
laşır mısınız?” sorusu yöneltilmiştir. Söz konusu sorulara verilen yanıtlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

“Çocuk evlerinde çalışmaya başlamadan önce korunmaya muhtaç çocuklar hakkında bir bilgiye sahip değil-
dim. Sadece kulaktan dolma bilgilerle annesiz, babasız, sevgiye ve bakıma muhtaç çocuklar olarak bilmek-
teydim” (Bakım Elemanı 2). …“Burada çalışmaya başlamadan önce bu çocukların yurtlarda yaşadıklarını, 
sadece yemek ve yatma ihtiyaçlarının karşılandığını düşünüyordum. Burada yetişen çocukların başıboş bir 
şekilde yetiştirildiğini düşünüyordum…” (Bakım Elemanı 10). “ÇEKOM’da çalışmaya başlamadan önce ku-
rumlarımızda kalmakta olan çocuklar için üzüntü ve endişe duyardım, çok şeyden mahrum olduklarını zanne-
derdim, televizyonda çıkan haberlerden etkilenirdim” (Bakım Elemanı 14).

Ülkemizde ciddi ihtiyaç duyulan bakım elemanlarının donanım eksikliklerinin olduğu, eğitim kurumlarının 
bu alanda vasıflı eleman yetiştirme konusunda yetersiz kaldığı açık bir gerçektir (Genç vd. 2011: 176). Bu 
araştırmada da bakım elemanlarının çocuk evlerinde çalışmaya başlamadan önce korunmaya ihtiyacı olan 
çocuklar hakkında ciddi ön yargılarının olduğu, yeterince bilgilerinin olmadığı, göreve başladıktan sonra alanı 
öğrenmeye başladıkları, daha önceki bildiklerinin ve duyduklarının çoğunluğunun yanlış olduğu görülmüştür. 
Bu durum toplumun korunmaya ihtiyacı olan çocuklar hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığını, yalnızca 
kitle iletişim araçlarından ya da çevreden duydukları bilgilerle yetindiklerini ve bu bilgilere inandıklarını gös-
termektedir.
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Şu anda onların kaç yıldır içinde, yanında arkalarındayım. Kendi çocuklarımdan farkları yok ama eskisi gibi 
onlara üzülmüyorum. Biliyorum ve görüyorum ki devlet en iyi şekilde bakmaya gayret ediyor. Fakat eskiden 
olduğu gibi eğitimlerinin kolay olmadığını aksine müthiş zorluklarla yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum ve 
görüyorum. Çok hayal kırıklıkları da olsa çabalamaya, uğraşmaya, sevmeye, anlamaya, anlatmaya devam 
ediyoruz inşallah” (Bakım Elemanı 7).

Bakım elemanlarının işe başlamadan önce duygusal yaklaştıkları, iş tecrübesi ile daha profesyonel yaklaşım 
sergilemeye başladıkları ve belli bir zaman sonra duygusallıklarını törpüledikleri görülmektedir. Bakım ele-
manları işe başlamadan önce daha donanımlı hale getirilmeleri ve psikolojik olarak mesleğe hazır hale getiril-
meleri kendilerinin ve hizmetin kalitesini artıracaktır. 

“Şimdi evlerimizdeki çocuklarımız hakkında ailesiyle yaşayan çocuklardan çok çok daha fazla imkânlarının 
olduğunu, bu çocuklara karşı duyarlı olunduğunu düşünüyorum. Ancak çocuklar bu imkânlara çok alışmaları 
sebebiyle sahip olduklarının farkında değiller”(Bakım Elemanı 12).

Çocukların genel ihtiyaç ve imkânları birbirine benzer olmakla birlikte çocuk evlerinde kalan çocukların dü-
zenli aile çocuklarının imkânları hakkında yorum yapacak ve kendilerini kıyaslayacak fırsata sahip değillerdir. 
Bu çocukların her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılamakta, ancak ebeveyn sevgisi kazandırmak mümkün 
olmamaktadır. Devletin korunmaya ihtiyacı olan çocuklara yapmış olduğu hizmetlerin halka tam olarak tanıtı-
lamadığı, toplumun korunmaya ihtiyacı olan çocuklara ilişkin bilgilerinin yalnızca olumsuz bir durum yaşan-
masının akabinde oluştuğu anlaşılmaktadır.  

Komşuluk İlişkilerinin Önemi ve Toplumun Çocuk Evleri Hakkındaki Düşünceleri

Çocuk evi hizmet modelinin en önemli amaçlarından birisi korunma ve bakım altında kalan çocukların toplum 
kurallarını doğrudan toplumdan öğrenmelerini sağlamaktır. Bu nedenle araştırma kapsamında komşulara ve 
topluma yönelik olarak bakım elemanlarına “Sizce çocuk evinin çevresindeki insanların özellikle komşuların 
çocuk evlerinin varlığı ile ilgili düşünceleri nasıldır?” ve “Toplumun çocuk evlerine ilişkin düşünceleri sizce 
nasıldır?” soruları yöneltilmiş ve alınan cevapların bazıları aşağıda sunulmuştur.

“Komşularımız ve çevre sakinleri evde yapılanları duyunca şaşırıyorlar, çok memnun oluyorlar, kimi kışlık 
salçasını paylaşıyor, kimi kandilde simit getiriyor, çok mutlu oluyorlar” (Bakım Elemanı 3). …“Çevre ve halk 
yeterince çocuk evlerini tanımıyor, çocuk evlerinin varlığından çok fazla haberdar değiller, toplum bu evler 
hakkında daha detaylı bilgilendirilmeli” (Bakım Elemanı 4). “Komşularımız çocuklarımızı seviyor, bugüne 
kadar bir şikayetlerini duymadık, yaşamadık, aşure günü bayram vs. günlerde evlerini açar, ikramlarını esir-
gemezler…” (Bakım elemanı 13).

“İlk zamanlar sistemi anlamaya yönelik soruları oluyordu, ilk başlarda önyargı ile bakıyorlardı ama zamanla 
çocuklara karşı sahiplenici ve duyarlı davrandılar. Hatta bahçedeki oturma alanına çocuk evinin adıyla cafe 
tabelası yazdırarak bir jestleri olmuştur” (Bakım Elemanı 19). “İlk zamanlarda anlam karmaşası yaşıyorlar-
dı, zamanla sorularına aldıkları cevap ile şu anda sürekli övgü dolu sözler ile karşılaşmaktayız bu anlamda 
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yaşananlara sürekli şahit olduklarından devletimize dua etmektedirler” (Bakım Elemanı 1). …“Toplum ilk 
etapta yardım etmek istiyor, biraz da acıyarak bakıyorlar” (Bakım Elemanı 9).

Bakım elemanlarının komşuluk ve çevre ilişkilerine yönelik sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde; kom-
şuların, çevrenin ve toplumun çocuk evlerinden ilk etapta haberlerinin olmadığı, evlerde kalan korunmaya 
ihtiyacı olan çocuklara önyargı ile yaklaştıkları, daha sonradan çocukları ve evlerde çocuklar için yapılan hiz-
metleri gördükçe çocukları ve çocuk evini sahiplenici davranışlar sergiledikleri görülmektedir. 

Çocuk evlerinin bir amacı da çocukların komşuluk ilişkilerini tanıması ve çevreyle uyum içinde yaşamanın 
önemini kavramalarının sağlanmasıdır. Her zaman komşuların birbirlerinden beklentileri olabilmektedir. Bu 
bağın kurulup kurulamadığını ölçmek üzere bakım elamanlarına  “Çocuk evlerinde kalan çocukların topluma 
yararlı bireyler olarak yetiştirilmeleri için çocuk evine komşu olan apartman sakinlerinden beklentileriniz ne-
lerdir?” diye sorulan soruya şu cevaplar verilmiştir.  

Komşulardan beklentim, çocuklarımızın farkında olup yapılmaması gereken bir yanlış görürlerse uyarmaları-
nı isteriz, çocuklarımızı gördüklerinde gözlerini kaçırmamaları, senin farkındayım denilmesini beklerim” (Ba-
kım Elemanı 21). …“Daha sık evleri ziyaret etmeleri ve bizleri davet etmelerini isterim…” (Bakım Elemanı 4).  

Çocuk evleri normal apartmanda yaşayan ailelerden bir tanesi konumundadır. Komşuluk ilişkileri geliştir-
mek ve toplumun bu evleri sahiplenmesini sağlamak bu hizmetin amacına ulaştığını gösterecektir. Çocuk 
evlerinden bazılarının komşularıyla daha iyi ilişki ve iletişim içerisindeyken bazılarının iletişim düzeylerinin 
daha az olduğu, evleri daha yakından tanıyan komşuların ve insanların çocuklarla daha fazla ilgilendiği ancak 
bazılarının çocuklara selam vermeyerek göz göze dahi gelmedikleri elde edilen verilerden anlaşılmaktadır. 
Bu ilişkilerin daha sağlıklı zemine oturtulabilmesi için evlerde görev yapan meslek elemanları da komşularla 
bağlarını geliştirmeleri gerekmektedir. 

Çocuk Evi Sistemine İlişkin Düşünceler

Bir hizmetin gerekliliği ve önemi hizmeti verenler tarafından daha iyi test edilir veya anlaşılır. Bu düşünceye 
paralel olarak bakım elemanlarının çocuk evi sistemine ilişkin düşüncelerini öğrenmek amacıyla  kendilerine 
“Çocuk evleri sisteminin gerekli olup olmadığına dair düşüncelerinizi paylaşır mısınız?” sorusu yöneltilmiş  
ve şu cevaplar alınmıştır. 

“Burada çalışıyorum diye yazmıyorum birçok eksikliği olmasına rağmen çocukların çok fayda gördüğünü ve 
koruma kararı kalkan çocuklarla iletişimimizi devam ettiriyorum, bu noktada onlar adına faydalı olduğuna 
şahit oldum” (Bakım Elemanı 1). “Gerek personel gerek uygulamalardaki yetersizlikleri rağmen çocukla-
rın üzerinde olumlu etkisi olduğu bir gerçek….”(Bakım Elemanı 19).  “Çocuk evleri sisteminin diğer kurum 
sistemlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum ancak evlerde çalışan bakım elemanlarının üzerindeki yük 
azaltılırsa çocuklara daha çok faydamız olur” (Bakım Elemanı 9). …“Daha çok imkân olsa yurt sisteminin 
tamamını ev sistemine getirebilsek keşke, her çocuk evde yaşamak ister, çocuklara faydalı olduğunu ama iş-
leyişte eksikliklerin olduğunu düşünüyorum” (Bakım Elemanı 12). “Sağlıklı, mantıklı, vicdanlı, kıymet bilen, 
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değerleri öğrenen bireyler yetiştirmek/yetiştirebilmek için çocuk evleri sisteminin çoğaltılması gerektiğini dü-
şünüyorum” (Bakım Elemanı 11).

Verilen cevaplardan çocuk evlerinin çocuklar açısından verimli  ve faydalı bir hizmet olduğu ancak bir takım 
eksikliklerin de yaşandığı görülmektedir. Söz konusu eksiklikler; evde kalan çocuklardan engel durumu ya da 
davranış sorunu olan bir çocuğun olması durumunda bakım elemanının diğer çocuklarla ilgilenmekte zorlan-
ması, evlerde bakım elemanından başka görevli bir çalışanın olmaması nedeniyle herhangi bir sorun, olay ya 
da vukuat durumunda müdahale etmekte geç kalınması gibi durumlardır. Örneğin bir çocuğun gece geç saatte 
hastalanması durumunda bakım elemanı hasta çocukla birlikte hastaneye gitse evde kalan diğer çocukların 
refakatsiz şekilde yalnız kalmaları mümkün olmadığından ev sorumlusu ya koordinasyon merkezinden bir 
görevlinin eve gelerek çocuklara ya da hastaneye gidecek çocuğa refakat etmesi sağlanmakta bu durumda da 
hasta çocuğun hastaneye götürülmesi gecikmektedir. Personelin ambulans çağırarak kendisi gitmeden yalnızca 
çocuğu hastaneye göndermesi durumunda ise çocuk hem psikolojik açıdan kendini kötü hissetmekte hem de 
tedavisi bittikten sonra tekrar çocuk evine geri getirilmesi aşamasında zorluklar yaşanmaktadır.  

Ayrıca evlerde çalışan bakım elemanlarının iş kanunu kapsamı dışında çalışmaları nedeniyle fazla çalıştık-
larında fazla çalışma ücreti alamamaları, özellikle kadroya geçişler sağlandıktan sonra bir bakım elemanının 
izinli ya da raporlu olması durumunda diğer iki bakım elemanının 24 saat çalışıp 24 saat istirahat ettikleri düşü-
nüldüğünde, personelin kendine ve ailesine ayıracak zamanının oldukça az olduğu, bu durumunun personelin 
fazla yıpranmasına ve çocuklar vereceği katkının azalmasına neden olduğu kanaatinden hareketle çocuk evleri 
sistemindeki bu tür eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. 

 “Kesinlikle gerekli bir sistem, fakat psikolojik yönden ciddi sıkıntılarla gelmiş çocuklar için uygun değil diye 
düşünüyorum. Tek çalışan olması nedeniyle ciddi sorunlar çıktığında müdahale edilebilmesi ve çalışanın ken-
dini koruması gibi durumlar sorun teşkil edebilir” (Bakım Elemanı 18). 

Bakım elemanları ağır psikolojik sorunlu çocukları bakmakta çekingen ve endişeli davrandıkları görülmek-
tedir. Bu tür özelliği olan çocuklara nasıl davranılacağı ve olası problemlerin nasıl çözüleceği gibi konularda 
bakım elemanlarına teknik bilgiler verilmesi, gerektiğinde güvenlik tedbirleri alınması hizmetin niteliğini ve 
ortamını daha sağlıklı hale getirecektir.  

SONUÇ

Araştırma sonucunda; korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla herhangi bir şekilde ilişki ve iletişim olmayan ki-
şilerin bu çocuklar hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıkları, yalnızca çevreden ve medyadan duydukları 
kadar bildikleri, korunmaya ihtiyacı olan çocukların toplum tarafından sahiplenilmediği, hatta ön yargı ile 
bakıldığı tespit edilmiştir. Çocuk evleri hizmet modelinin bu çocukların toplum tarafından kabullenilmesine 
imkan sağladığı, evin bulunduğu apartman ve site sakinlerinin çocukları benimseyip sahiplendikleri ve des-
tek oldukları görülmüştür.  Bu aşamada devletin olduğu kadar çocuk evlerinde çalışan personelin ve çocuk 
evi personelinin de çocuk evlerinin ve korunmaya ihtiyacı olan çocukların durumlarının çevreye ve topluma 
tanıtılmasında görevi olduğu düşünülmektedir. Öyle ki araştırma kapsamında bazı çocuk evlerinde komşu-
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larla iletişim düzeyinin iyi olduğu görülürken bazı evlerde daha sınırlı düzeyde bir ilişki ve iletişimin olduğu 
gözlemlenmektedir. Söz konusu bu durum, çocuk evinin bulunduğu şehir, mahalle, site ve apartmandaki genel 
komşuluk ilişkilerinden kaynaklanabileceği gibi çocuk evlerinde çalışan personelin komşularla ne kadar ileti-
şim kurmak istedikleri ile de ilgili olabilmektedir. 

Kurum bakımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen çocuk evleri, diğer ba-
kım modellerine göre daha az kapasiteli, şehir merkezinde ve komşuluk sistemi içerisinde planlanmış olması 
nedeniyle çocukların sosyalleşmeleri, toplumsal hayata uyumları ve sosyal çevre ile etkileşimlerini arttırmaya 
yönelik fırsatlar sağlamaktadır.  

Çocuk evleri modeli ile çocukların aynı mutfakta belirli saatlerde pişen yemeği yemek yerine kendilerinin de 
bu hizmete katılabilmeleri, istedikleri yemeği belirtebilmeleri, yemek pişirme ve alışveriş sürecine katılabil-
meleri, kendi odalarını düzenleyebilmeleri ve ev işlerine katılabilmeleri hayata hazırlanmaları için gerekli bir 
durumdur. Dolayısıyla çocuk evlerinde katılımcı ve serbest hareket kabiliyeti olan bir işleyişin olması, ço-
cukların işleyişte yaş gruplarına göre belirli hizmetlere katılmaları, hayata hazırlanmalarında önemli bir katkı 
sunmaktadır.

Araştırmanın sonuçlarına göre; çocuk evlerinde görev yapan bakım elemanlarının korunmaya ihtiyacı olan 
çocukların bakım, gözetim ve yetiştirilmeleri açısından uygun yaş, medeni durum ve eğitim seviyesine sahip 
oldukları ancak erkek bakım elemanı sayısının düşük olmasının özellikle erkek çocuk evlerinde çocuklara rol 
model olunamaması açısından bir eksiklik olarak görülmektedir. Özellikle erkek çocuk evlerinde erkek bakım 
elemanı istihdam edilerek çocukların abi, baba rolünü görmelerinin sağlanması çocukların gelişimlerini des-
tekleyecektir. Ayrıca kadın bakım elemanlarının ergenlik dönemi ve sonrasındaki çocuklarla ilişki ve iletişim 
düzeyinin bir erkeğe göre daha kısıtlı ve sınırlı olabileceği düşünüldüğünde çocukların sağlıklı bir kişilik ka-
zanabilmeleri açısından evlerde erkek personelin görev yapması önem arz etmektedir.

Çocuk evleri hizmet modelinde özellikle çocuklar ile bire bir çalışan bakım elemanlarının gün içerisinde var-
diyalı olarak çalışmaması ve çocukların daha az sayıda bakım personeli ile iletişim kurmaları, çocukların 
bağlanma ve model almalarına olumlu etki yapmakta, bakım personeli ile uygun yaş grubu ve ortak psiko-
sosyal yapıya sahip çocukları eşleştirmeye olanak sağlamaktadır. Ancak görevli personelin hastalık ya da izin 
durumlarında ya da evdeki bir çocukla ilgili olarak yaşanan bir durum nedeniyle çocukla birlikte dışarı çıkması 
durumunda yerini ikame edecek başka personel olmaması nedeniyle işleyişte güçlük yaşanmaktadır. Yine 
çocuk evlerinde çalışan bakım elemanlarının iş kanunu kapsamı dışında çalıştıkları düşünüldüğünde yapmış 
oldukları ağır hizmetin karşılığında gereken maddi ve sosyal desteklerden mahrum kalmaktadırlar. Zorunlu 
durumlarda 24 saat çalışma 24 saat dinlenme gibi insanüstü bir çaba sarf ederek çalıştıkları, hatta bazen din-
lenme günlerinde dahi çalışmak durumunda kaldıkları, kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayıramadık-
ları gözlemlenmektedir. Bu bakım elemanlarının bu denli bir iş yükü altında kalmaları nedeniyle psikolojik, 
ruhsal ve fiziksel olarak yıprandıklarından dolayı çocuklar ile geçirebilecekleri verimli ve aktif zamanların 
kısıtlandığı, daha çok faydalı olabilecekken yeterli özen ve ihtimamı gösteremedikleri anlaşılmaktadır.  Bakım 
elemanlarının işte verimli olabilmesi için kendi aile yapılarının da düşünülmesi gerekir.
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PRENS SEBAHATTİN FELSEFESİNDE LE PLAY EKOLÜ VE EDMOND DEMOLİNS ETKİSİ

Abdullah Safa ÇELİK, Ahmet PİRİNÇ

Türkiye

 

Öz: Siyaset felsefesi siyasi alandaki kavramlar ışığında birey-devlet ilişkisini sorgulayan ve bireyin yaşadığı 
düzeni kategorize eden bir alandır. Siyaset felsefesinin temel soruları devletin, egemenliğin, meşrutiyet ve hak 
kavramlarının ne olduğu ve bu kavramların siyasette ne şekilde yer aldığı ile ilgilidir. Geçmişten günümüze 
birçok filozof siyaset felsefesi alanında fikir üretmiş, düzen olgusunu sorgulayarak, ideal düzenin ne şekilde 
olması gerektiği hususunda fikir ortaya koymuştur. Prens Sabahattin 19.yüzyılın ikinci yarısı ile 20.yüzyılın ilk 
yarısında yaşamış önemli bir düşünür, siyaset adamı ve sosyologdur. Prens Sabahattin’in 21 yaşında babası ve 
erkek kardeşiyle birlikte Paris’e gitmeleriyle aldığı eğitiminde çehresi değişmiştir. Sorbonne Üniversitesi’nde 
eğitim almaya başlayan Prens Sabahattin bu dönemde Edmond Demolins ile yakın ilişkiler kurarak La Science 
Social cemiyetine üye olmuştur. Cemiyet sosyal kurumlar üzerine fikri çalışmalar yapan, toplumun sosyal 
sorunları ile ilgilenen bir cemiyettir. Prens Sabahattin bu üyelikle birlikte aynı zamanda toplum üzerine düşün-
celer de üretmeye başlamıştır. Prens Sabahattin’in Paris’te tanıştığı Demolins, Le Play ekolünden gelmekteydi. 
Ekolün kurucusu Frederic Le Play “Science Social” adıyla anılan ekolde tarihi gözlemlenebilir olgular üzerine 
oturtmaktaydı. Bu olguların çıkış noktasına ise aileyi koymuştur. Aileden yola çıkarak toplumu anlamaya 
çalışan Le Play, tarihin akışındaki gerekli değişimlerin toplumun bütününü değiştirdiği görüşündeydi (Çağa-
tay,1968: 253). Onun fikirlerini onun siyaset felsefesi hem Doğu’nun hem de Batı’nın düşünce dünyasından 
etkilenerek oluşan, çok katmanlı bir yapıdan meydana gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Prens Sabahattin, Siyaset, Le Play Ekolü, Demolins
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ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNDEKİ AKADEMİK 
BAŞARISINA ETKİSİ

Adem ASMAZ, M. Cüneyt BİRKÖK

Türkiye

 

Öz: Günümüzde eğitim insanların en temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bu ihtiyaç zamanla eğitimin 
daha verimli ve nitelikli olması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Son dönemde ilkokuldan üniver-
siteye kadar eğitimin daha etkili ve verimli olabilmesi için Geleneksel (öğretmen merkezli) eğitim anlayışın-
dan modern (öğrenci merkezli) eğitim anlayışına doğru bir geçiş söz konusudur. Araştırmada amaç geleneksel 
eğitim anlayışıyla (öğretmen merkezli), modern eğitim anlayışının (öğrenci merkezli) 6.sınıf düzeyindeki öğ-
rencilerin Türkçe dersindeki akademik başarılarına olan etkilerini ölçmektir. Çalışma İstanbul ili Sancaktepe 
ilçesindeki Şehit Öğretmen Nurgül Kale İmam Hatip Ortaokulundaki 6.sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Ça-
lışmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test - son test çalışmasıyla birlikte nitel araştırma yöntemlerinden 
görüşme formu öğrencilere uygulanmıştır. Çalışma için deney grubu (20 kız 20 erkek),kontrol grubu (22 kız 
18 erkek) olmak üzere toplamda 80 öğrenci belirlenmiştir. Her iki gruba da (Deney ve Kontrol ) çoktan seç-
meli sorulardan oluşturulmuş bir ön test çalışması yapılmış ve her iki grubunda sınavlardan aldıkları puanlar 
birbirine yakın düzeyde çıkmıştır.6 hafta boyunca deney grubundaki öğrencilere modern (öğrenci merkezli) 
eğitim metoduyla Türkçe dersi işlenirken; kontrol grubundaki öğrencilere geleneksel (öğretmen merkezli) 
eğitim metoduyla Türkçe dersi işlenmiştir.6 haftalık eğitimin sonunda deney grubundaki öğrencilerle odak 
grup görüşmeleri yapılmıştır. Görüşmeler sonunda modern (öğrenci merkezli ) eğitim metodunun kullanıldığı 
sınıflarda öğrencilerin derse daha istekli ve aktif katıldıkları, iletişim becerilerinin ve problemlere eleştirel-sor-
gulayıcı yaklaşabilme becerilerinin büyük ölçüde gelişme kaydettiği gözlemlenmiştir. Araştırmacı tarafından 
öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarısını ölçmek için geliştirilen çoktan seçmeli (dört seçenekli) 
toplamda 20 sorudan oluşan başarı testi uygulanmış ve başarı testinin güvenirliği 0,70(KR-20) olarak hesap-
lanmıştır. Sonuç olarak modern (öğrenci merkezli) eğitimin öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarıla-
rını arttırmasında olumlu yönde bir fark oluşturduğu görülmüştür(p<0,05).Çalışmanın verileri SPSS 2.0 paket 
programı ile elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Öğretmen Merkezli, Öğrenci Merkezli Eğitim
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OLİMPİK YAY ELİT ERKEK OKÇULARDA ANAEROBİK ORTAMDA DİNLENİK VE 
MAKSİMAL NABZIN ATIŞ İSABET ORANINA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Nida ESEN, Ali Serdar YÜCEL

Türkiye

 

Öz: Elazığ ilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren okçuluk branşı ile ilgilenen 
19-21 yaş arası 5 elit erkek sporcu üzerinde yapılan bu araştırmanın amacı; antrenman ortamında dinlenik ve 
maksimum kalp atım hızının atış isabet oranına etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya katılan 5 erkek okçunun 
boy, kilo ve yaş değerleri alınmıştır. Sadece 18 metre atış mesafesinde hedef kâğıdı üzerine isabet eden okla-
rın toplam puanı değerlendirilmiştir. Sporcuların kalp atım hızını ölçmek için “geonaute” polar team 2 nabız 
ölçer saat kullanılmıştır. Okların hedef kağıtları üzerindeki isabet dağılımlarını saptamak için “My target” 
programı kullanılmıştır. Dinlenik ve maksimal nabzın atış oranına etkisinin incelenmesi için öncelikle 5 spor-
cunun dinlenik nabızları “geonaute” polar team 2 nabız ölçer saat ile alınmış ve sporcular aynı anda 18 metre 
mesafeden hedef kağıdına 5x3 ok atışı yapmışlardır. Süre 120 saniye olarak belirlenmiştir. Maksimal nabızda 
ise sporcular teker teker değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış ve yüzde, 
frekans ile Wilcoxon eşleştirilmiş t testinden faydalanılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin yaşları 20±1.00, 
boyları 176.40±6.22 ve vücut ağırlığı ortalamaları 67.20±7.66 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların dinlenik 
nabız ortalamaları 89.60±11.76, maksimal nabız ortalamaları ise 177.80±8.72 olarak bulunmuştur. Ayrıca din-
lenik nabız toplam puan ortalamaları 133.00±6.51, maksimal nabız toplam puan ortalamaları ise 113.40±9.18 
olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonunda katılımcıların dinlenik ve maksimal nabız durumundaki atış puanları 
ortalamaları arasında istatistiksel farklılık görülmüştür. Katılımcıların dinlenik nabızda elde ettikleri atış pu-
anları ortalaması maksimal atış puan ortalamasından yüksek bulunmuş ve okçularda nabız atışının atış isabet 
oranlarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okçuluk, Nabız, Atış, İsabet Oranı
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THE RELATİON BETWEEN PAİN AND MOTİVATİON BY SOME DEMOGRAPHİC 
CHARACTERİSTİCS OF FOOTBALL PLAYERS: EXAMPLE OF ELAZİĞ PROVİNCE

Qurban Mahmood ABDULLAH, Ali Serdar YÜCEL

Turkey

 

Abstract: One of the negative effects of sports injuries is a pain situation. This situation is an unexpected result 
for football players. The pain situation that is caused by the injuries, which occur during trainings and matc-
hes, may have a negative impact on the motivation. In this study, determination of the experience of pain and 
motivation to perform sports in case of a pain of football players by some demographic characteristics forms 
the fundamental purpose of the study. The universe of the study consisted of amateur and professional soccer 
teams competing in Elazığ (n = 630) and the sample of the study consisted of 160 participants selected by the 
random selection method which played in these teams. A questionnaire will be applied to the participants in 
the study to be conducted in example of Elazığ province. In the first section of the questionnaire, questions on 
demographic characteristics of the participants and pain cases, in the second section, questions were asked to 
determine the motivation for sports in case of pain. Data collection will be carried out by using face to face in-
terview method with amateur and professional football teams competing in Elazığ province with the available 
measuring forms by the researcher. After the data is transferred to computer, evaluations will be done in SPSS 
22.0 package program. At first, to find the reliability of the collected data, Cronbach alpha test will be applied. 
Cronbach’s alpha coefficient of 0.845 was obtained. To perform statistical analysis, parametric status of the 
data will firstly be investigated for determining the proper analysis method. Within the scope of the analysis, 
descriptive statistics, reliability analysis, independent sample t-test, Anova analysis and Regression analysis, 
Kruskal Wallis-H and Jonckheere-Terpstra Testa analysis were used. Significant results will be shown with 
tables and graphics. As a result of the statistics, variables such as age, body mass index, training frequency 
and duration were found to be different in participants’ pain situations. It is possible to take necessary preca-
utions after determining the pain situations of footballers and to raise awareness to determine the educational 
elements. 

Key Words: Football, Motivation, Pain, Training
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ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN 
TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (BAYBURT İL ÖRNEĞİ)

Yusuf ULUTAŞ, Ali Serdar YÜCEL

Türkiye

 

Öz: Araştırmanın amacı Bayburt İli ortaokul ve lise okullarında okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spora 
yönelik tutumlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Bayburt 
ilindeki, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ortaokul ve lise okullarında okuyan 1998 öğrenci oluşturmakta-
dır. Araştırmanın örneklemini ise Bayburt ilive ilçelerindeki ortaokul ve lise okullarından amaçlı örneklem 
yöntemi ile seçilen 1205 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama modeli niteliğindedir. 
Veri toplamada anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin ilk kısmında demografik ikinci kısmında ise Demirhan 
ve Altay (2001) tarafından geliştirilen ve güvenirlik katsayısı 0.93, korelasyon katsayısı 0,85, ölçüt geçerliği 
korelasyon katsayısı 0.83 olan Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği (BESTÖ) kullanılmıştır. Verilerin ista-
tistik analizi SPSS 21,0 istatistik programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi ve 
t-testi kullanılmış, gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde varyanslar homojen ise Scheffe testi, varyanslar 
homojen değil ise Dunnett T3 testi kullanılmıştır. Çalışmada sonunda ortaokul ve lise okullarında okuyan 
öğrencilerin beden eğitim ve spora dair tutumlarının olumlu seviyede olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamıza 
katılan öğrencilerin ailelerinde spor yapanın olmasına, ailelerinin öğrencinin spor yapmasına izin vermesine, 
cinsiyetine, yaşlarına, yaşadıkları yere, okudukları okul türüne, okudukları sınıf düzeylerine göre beden eğitim 
ve spora ilişkin tutumları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmuştur (P<0.05). Öğrencilerin daha önce-
den rahatsızlık, sakatlanma vb. geçirmesine, annelerinin öğrenim durumuna, babalarının öğrenim durumuna, 
annelerinin mesleklerine, babalarının mesleklerine, ailenin gelir düzeyine ve okuldaki başarı durumuna göre 
ise anlamlı fark bulunmamıştır (P>0.05). 

Anahtar Kelimeler: Tutum, Ortaokul, Lise, Beden Eğitimi ve Spor
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DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN BİLGİ YÖNETİMİ ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Almula Umay KARAMANLIOĞLU, Gülten ŞENKUL, Ünsal SIĞRI

Türkiye

 

Öz: Çağımızda bilgi, bireylerin ve organizasyonların refahı için hayati önem taşıyan kritik bir kaynaktır. Za-
manla değişen koşullar ve ortamlar, bilginin çeşitli yönetim seviyelerinde uygun bir şekilde dağıtılmasını 
gerekli kılmıştır. Bu durum bilgi yönetiminin ve sistemlerinin artan önemini ve işletmelerin bilgi gereksi-
nimlerini karşılama yeteneklerinin gerekliliğini açıkça göstermektedir. Bunun yanında günümüzde örgütlerin 
hayatta kalabilmesi ve varlıklarını sürdürebilmesi için değişimi anlamaları ve bu değişime uygun hareket ede-
bilmeleri gerekmektedir. Dönüşümcü liderlik ise bu değişime en hızlı ayak uyduran liderlik türlerinden biridir. 
Bu araştırma, dönüşümcü liderliğin, bilgi yönetimi sürecine olan etkilerini ve dönüşümcü liderlik stilinin; (1)
idealleştirilmiş etki, (2) entelektüel uyarım, (3) ilham verici motivasyon, (4) bireysel destek olan boyutlarından 
hangilerinin bilgi yönetimi süreciyle ilişkili olduğunu ve bilgi ve iletişim teknolojileri firmalarla ilişkisini sap-
tamayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, Ankara’daki bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinde gerçekleştirilen 
nitel bir çalışmadır. Amaçlı örneklem ile belirlenen lider yöneticilerle mülakat yapılmış ve elde edilen bilgilere 
göre kodlar ve temalar oluşturulmuş ve çıkan bulgulara göre dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki boyu-
tu; bilgi yönetimi süreci aşamalarından bilginin yaratılması, depolanması ve uygulanmasıyla ilişkili olduğu, 
entelektüel uyarım boyutunun bilginin yaratılması ile ilişkili olduğu, ilham verici motivasyonun ise bilginin 
yaratılması ve paylaşılması ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bunun yanında bireysek destek boyutunun bilgi 
yönetimi aşamalarından bilginin yaratılması, saklanması ve uygulanmasıyla ilişkili olduğu sonucuna varılmış 
ve dönüşümcü liderliğin ve bilgi yönetimi aşamalarının bilgi ve iletişim teknolojileri firmalarıyla yakından 
ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dönüşümcü Lider, Bilgi Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
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MURRAY BOOKCHIN DÜŞÜNCESİ ÖZELİNDE TOPLUMCU EKOLOJİZMİN ELEŞTİRİSİ

Armağan ÖZTÜRK

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı Bookchin’in eko-anarşist perspektifi üzerinden toplumsal ekoloji anlayışının eleş-
tirel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bireysel özgürlükle kolektif bağlılık arasındaki çelişkiyi ekolojist bir 
zeminde aşmaya çalışan Bookchin anarşizmi doğaya egemen olma isteğiyle toplumdaki tahakküm ilişkileri 
arasında yapısal bir bağlantı olduğunu düşünür. Toplumsal ekolojinin kavramsal matrisinde üç tane kavram 
ön plana çıkar: Kapitalizm, doğa ve özgürlük. Kapitalizmin tasfiyesini tahakkümün ortadan kaldırılması için 
elzem gören Bookchin özgürlük ve doğa arasındaki yapısal bağlantıya dikkat çekerek bu iki hususa pozitif bir 
anlam yükler. Doğa ne romantize edilmeli ne de vahşi bir kötülük alanı olarak da gösterilmelidir. Doğa-insan 
bütünleşmesi ya da organizmacı bakış her türlü özgürlüğün ön koşulu olan kendini gerçekleştirme için gerek-
li maddi zemini de yaratacaktır. Toplumsal ekolojisinin içeriğini açıklığa kavuşturma noktasında çevrecilik, 
derin ekoloji, yaşam tarzı anarşizmi, mistik anarşizm ve altın çağ özentisi gibi akımları eleştirel bir şekilde de-
ğerlendirip reddeden Bookchin bu anlayışlarda insan-doğa ve insan-toplum ilişkisini çarpıtan bir yanlış bilinç 
hali gözlemler. Bookchin’e göre toplumsal anarşizmin ideal ve ilkeleri reform yoluyla hayata geçirilemez. Bu 
nedenle tek makul yol devrimdir. Ondaki devrim anlatısı hem geçmişteki devrimleri yorumlaması bakımın-
dan hem de bugünün koşullarda devrimin örgütlenme koşulları bağlamında bir demokrasi projesine karşılık 
gelir. Bookchin’in devrimci perspektifinin en önemli özelliği ise komün merkezli olmasıdır. Ekolojist-anarşist 
idealleri mekansallaştıran komün, hiyerarşi ve yönetici sınıf karşıtı bir örgüt ideolojisinin taşıyıcı kurumudur. 
Komünler politik hayatın başat öznesi haline geldikçe ekolojik-demokratik yönetim aygıtı kurumsallaşır. 

Anahtar Kelimeler: Bookchin, Anarşizm, Ekolojizm, Komün, Doğa
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POPPER’IN MARX ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 

Armağan ÖZTÜRK

Türkiye 

 

Öz: Popper’ın siyaset felsefesinin temelinde totalitarizm eleştirisi yatmaktadır. Onun için totalitarizm eleştirel 
akılcılığa karşı yanlışlanamayan kuram ve tezlerin toplamıdır. Kuramın yanlışlanabilmesinin temel ölçütü ise 
sınamadır. Marx’ın tarih kuramı yanlışlanmaya müsait olmayan önermelerden oluştuğu için bilimsel değildir. 
Totaliter bakış tarihsici ve ütopyacıdır. Tarihsel gelişmenin yasalarını bildiği iddiasındaki tarihsici okuma çoğu 
kez bir tarihin sonu tezi gibi iş görür. Popper Platon ve Hegel ile birlikte Marx’ı da tarihsici bir düşünür olarak 
ele alır. Akılcı topluma doğru karşı konulmaz bir nedenselliğin olduğunu varsayan Marx kapitalizmin erken 
dönem hakimiyetinden tüm kapitalizm için genel bir yasa çıkarmıştır. Tarihsiciliğe eşlik eden ütopyacılık ise 
toplumun tümüyle dönüştürülmesi anlamına gelir. Popper ütopyacı bakışın toplum mühendisliğine yol açtığı 
kanaatindedir. Toplum mühendisliği kesin bilgi veya hakikatlere dayanarak toplumu rehabilite eder. Popper’a 
göre tarihsici ve ütopyacı enstrümanlar aracılığıyla iş gören totalitarizm aynı zamanda kapalı bir topluma kar-
şılık gelir. Kapalı toplum hümanizmayı karşı kabileci bir perspektifi içselleştirmiştir. Düşünür Marx’ın bazı 
bakımlardan bilim ve insanlık tarihine olumlu katkılar yaptığını kabul eder. Mesela işçi sınıfının 19. yy’daki 
sefil yaşama koşulları açıkça dile getirilmiştir. Dahası tarihsel-toplumsal çalışmalar bakımından sınıf kavramı 
ve alt yapı-üst yapı kavramlaştırması belli sınırlar içerisinde bilimsel gelişmeyi ilerletici sonuçlar doğurmuştur. 
Sonuç olarak Popper Marx’ın olumlu ve olumsuz yönlerini bilimsel düşünce ve özgürlükçü toplum kıstasları 
bakımından irdeler. Onun Marx analizi kendisinin kapitalizme yönelik tutumunu berraklaştırmasına da yol 
açar. Ona göre kapitalizm ve demokrasi de aşırıya kaçılmamalı, kontrollü ve koşullu bir reform süreciyle ma-
kul rasyonellik korunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Popper, Marx, Tarihsicilik, Ütopyacılık, Yanlışlama, Açık Toplum
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TÜRKİYEDE VE DÜNYADA SPOR EKONOMİSİ: SOSYOLOJİK OLARAK İŞ DÜNYASI 
İLİŞKİSİ TÜRKİYE YANSIMASI

Ali Serdar YÜCEL1, Ayhan AYTAÇ2, Mustafa TALAS3, Çetin YAMAN4, Gülten HERGÜNER5, 

Murat KORKMAZ6

Türkiye

Öz: Spor ekonomisi günümüzde oldukça yaygın bilinen bir ekonomik boyuttur. Türkiye ve dünya ülkeleri ol-
mak üzere özellikle futbol açısından değerlendirildiğinde yüksek kaldıraçlı finansal bir yapının spor yönetimi 
ile finansının içinde yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle futbol kulüp yöneticilerinin iş dünyasının seçkin ve 
tanınan simalarından olması ayrı bir dikkat çeken boyuttur. Bu durum hem sosyolojik hem de ekonomik an-
lamda değerlendirilebilir. Çalışmanın içeğini futbol ve spor alanındaki ekonomik boyut ve bu boyutun neden-
selliği üzerinde durulmuştur. Özellikle iş dünyası ile spor dünyası arasındaki ilişkinin boyutlarına inilmiş ve 
değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın yöntem kısmını ise data veri ile literatür üzerinden sağlanan veriler 
oluşturmaktadır. Elde edilen bulgu ve veriler doğrultusunda sonuç olarak spor dünyası ile iş dünyası arasında 
ciddi bir ilişki olduğu, finansal anlamda yüksek oranda nakit akışının sağlandığı görülmüştür. Bu durum birçok 
açıdan değerlendirilebileceği gibi sosylolojik ve psikolojik anlamda da önemli anlamlılık ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, İş, Dünya, Sosyoloji, Kültür, Türkiye, İlişki 
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JOHN HİCKS’İN KÖTÜLÜK PROBLEMİNE YAKLAŞIMINDA EVRENSEL KURTULUŞ 
MESELESİNİN ÖNEMİ

Ayşe KABLAN, Osman CANER TASLAMAN

Türkiye

 

Öz: İnsan nereden geldiğini ve nereye gideceğini merak etmektedir. Dünyadaki hayatının vazgeçilmez parçası 
olan kötülükle öldükten sonra da muhatap olup olmayacağı üzerine düşünmektedir. Bu yaklaşım cennet ve 
cehennem fikriyle ilgilenmesinin sebeplerinden biridir. İnsan ve kötülük arasındaki ilişki üzerine felsefe tarihi 
boyunca birçok görüş ileri sürülmüş olmakla birlikte, kötülük problemi ve insanın akıbetinin ne olacağı sorusu 
hala canlılığını sürdürmektedir. Bu çalışmanın amacı, modern dönemin bilimsel verilerine uygun olarak geliş-
tirilmiş özgün felsefi görüşleriyle yeni teodise oluşturmak ve konuya çözüm getirmek isteyen Hick’in kötülük 
problemi bağlamında evrensel kurtuluş meselesine yaklaşımını açıklamaktır. Hick, evrensel kurtuluş mesele-
sinden şöyle bahsetmiştir: Cennet fikri, insanın bu dünyada yaşadığı kötülüklerin bir anlamı olduğu sonucu-
na götürmektedir. İnsanın özgür irade sahibi olması günah işlemesine sebep olmaktadır. Kötülük problemini 
çözülemez hale getiren esas noktalardan biriyse, insanın özgür iradesiyle yaptığı eylemlerden dolayı sonsuz 
cehennemle cezalandırılacak olması fikridir. İnsanın günahkar olmasına karşılık, Tanrı sonsuz güç, şefkat ve 
sevgi sahibi sıfatlarına sahiptir. Bu sıfatlara sahip olmasının bir gereği olarak, hangi dinin mensubu olursa ol-
sun, Tanrı’ya ister inansın ister inanmasın bütün insanların affedilerek kurtuluşa ereceğini iddia etmiştir. Çünkü 
Tanrı sonsuzdur ve yaratılmış olan her şeyin, buna kötülüğün kendisi de dahil, bir sonu vardır. Evrensel kur-
tuluş öğretisini benimsemek aynı zamanda sonsuz cehennem fikrini reddetmek anlamına gelmektedir. Hick’in 
iddiasına iki açıdan eleştiri yöneltmek mümkündür: İlki, insanın özgür iradesiyle gerçekleştirdiği eylemleri 
anlamsızlaştırdığına yönelik bir eleştiridir. İkincisi, ilahi dinlerin ahiret inancıyla uyuşmadığına yönelik bir 
eleştiridir. 

Anahtar Kelimeler: John Hick, Kötülük Problemi, Evrensel Kurtuluş, İnsan



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

394

ÖZET SÖZEL METİNLER

SPORDA İNAVOSYONA BAKIŞ: YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI

Buğra Çağatay SAVAŞ, Ali Serdar YÜCEL, Özgür KARATAŞ

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı, sporda inovasyon çalışmalarını, bu kapsamda sporda yapay zekâ uygulamalarını 
ortaya koymak ve Türk sporunun gelişimi bakımından alınması gereken tedbirler konusunda önerilerde bulun-
maktır. Bu çalışmada, spor konusundaki inovasyon sonuçları incelenmiş ve literatür taraması yapılarak nitel 
veri toplama tekniklerinden doküman analizi kullanılarak sporda teknolojik yenilikler ve yapay zeka uygula-
maları konusundaki güncel bilgiler sentezlenmeye çalışmıştır. Son yıllarda spor alanında da İnovasyon göze 
çarpmaktadır. İnovatif yaklaşımlar sayesinde sporda kullanılan malzemelerden spor yapılan ortamlara kadar 
yenilikçi fikirler sporun içersinde yer almaktadır. İnovatif yaklaşımlar teknolojinin dışında ticari ve örgütsel 
anlamda da kendini göstermektedir. Özellikle son yıllarda sıklıkla gündeme gelen yapay zeka kavramı spor 
alanında da kullanılır duruma gelmiştir. Teknolojik yenilikte gelinen son noktanın yapay zeka uygulamaları 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Teknolojik yenilikçilik spor ortamında farklı şekillerde karşımıza 
çıkmaktadır. Giyilebilir ürünlerde yapılan yenilikçilik ile sporcu performansları izlenebilmektedir. Spor ge-
netiği konusunda yapılan çalışmalarla genlerin performans üzerindeki etkileri ortaya konulabilmekte ve spor 
ortamında yapılan veri analitiği sayesinde performansa yönelik olumlu kazanımlar sağlanabilmektedir. Sa-
nal olarak oluşturulan ortamlar (simulasyon programları) sporcuların antrene olma ve başarılarını artırmada 
olumlu sonuçlar sağlayabilmekte ve rakip oyuncuların verilerine dayalı olarak hazırlık imkanı sunabilmek-
tedir. Yenilikçi yaklaşımlar otomobil sporlarında araçların arıza, bakım ve onarım konusunda da kolaylıklar 
sağlayabilmektedir. Özellikle yapay zeka uygulamaları ile rakip sürücülerin hamlelerinin tahmin edilmesinin 
önü açılabilecektir. Pazarlamanın teknoloji ile entegre olması spor pazarlamasında da yenilikçi arayışları be-
raberinde getirmiştir. İnovatif yaklaşımlar sayesinde mağazalara gidilmeden kişisel veriler ile (beden ölçüleri) 
spor giyim ve malzeme alımının sanal ortamlarda gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir. Sporun elektronik 
ortamda yapılması (e-spor) ve yapay zeka ile bir nevi kişisel antrenörlük ve oyun desteği sağlanabilecektir. 
Chatbotlar, bilgisayar vizyonu, otomatik gazetecilik, makine öğrenimi platformları ve giyim sektöründe PIQ, 
akıllı ayakkabılar ve performans ölçümü sağlayan kıyafetler ve daha pek çok yenilikçi yaklaşımın yapay zeka 
ile hayatımızda ve spor alanında yerini alacağı söylenebilir. Sonuç olarak; inovasyon çalışmalarının izlenme-
si, sporda kullanılan teknolojik yeniliklerin spor paydaşları tarafından bünyemize alınması ve kullanımının 
artırılmasının sporumuzun gelişmesine katkı sağlayacağı, rakiplerimiz ile mücadele gücümüzü artıracağı, bu 
nedenle inovasyon için gerekli kaynağın tahsis edilmesi, sportif inovasyon birimlerinin desteklenmesi/kurul-
ması, üniversiteler ile spor paydaşlarının sporda inovasyon konusunda işbirliği yapmaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Spor, Teknoloji, Yapay Zekâ
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DERSLER ARACILIĞIYLA DEĞER EĞİTİMİ KONUSUNDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 
GÖRÜŞLERİ

Burcu TOK, Rabia SARIKAYA

Türkiye

 

Öz: Bu araştırmanın amacı, ilkokulda dersler aracılığıyla değer eğitimi konusunda sınıf öğretmenlerinin gö-
rüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine göre ger-
çekleştirilmiştir. Çalışmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında, Ankara ili merkez ilçelerinde 
yer alan 6’sı özel 10’u devlet ilkokulunda görevli toplam 16 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışma grubu kolay 
ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilmiş olup araştırmaya gönüllü katılan, 3 ve 4. sınıf öğretmenlerinden oluş-
maktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiş ve bulgular beş tema altında sunulmuştur. 
“Dersler aracılığıyla değer eğitimi” temasına ilişkin bulgular incelendiğinde; özel okul öğretmenlerinin tama-
mı ve devlet okul öğretmenlerinin çoğu, değer eğitiminin dersteki kazanımlarla ilişkili olması gerektiğini ifade 
etmişlerdir. “Değer eğitimine yer verme zamanı” temasına ilişkin; özel okul öğretmenlerinin tamamı ile devlet 
okul öğretmenlerinin çoğunun ders konularında geçtiği zamanlarda değer eğitimine yer verdikleri belirlenmiş-
tir. “Değer eğitimine yönelik yapılan çalışmalar” temasına ilişkin; devlet okulu öğretmenlerinin çoğunun soru-
cevap tekniği ve sohbetler yoluyla, özel okul öğretmenlerinin çoğunun ise hikâyeler yoluyla değer eğitimine 
yer verdikleri görülmüştür. “Derslere göre değer eğitimi” temasına yönelik bulgular incelendiğinde ise devlet 
ve özel okul öğretmenlerinin çoğu öncelikli bazı derslerde değer eğitimine yer verdiklerini ve ilk sırada hayat 
bilgisi dersinde değer eğitimi yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Dersler Aracılığıyla Değer Eğitimi, Sınıf Öğretmenleri, İlkokul
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ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİĞİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Burcu ÖZSOY, Çığıl AYKUT

Türkiye 

 

Öz: Bu araştırma ile özel eğitim öğretmenlerinin işbirliği düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma-
nın çalışma grubu uygun örneklem tekniği kullanılarak seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini Tokat İl Milli 
Eğitim müdürlüğüne bağlı özel eğitim okullarında görev yapan 165 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. 
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgiler formu ve Tschannen - Moran (2001) 
tarafından geliştirilen, Cerit (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan işbirliği ölçeği kullanılarak elde edilmiş-
tir. Verilerin analizinde işbirliği düzeylerine ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanmıştır. İşbirliği 
düzeyleri ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiler bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi ile 
SPSS 21 paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda özel eğitim öğretmenlerinin işbir-
liğinin müdürlerle, diğer öğretmenlerle ve velilerle var olduğu ve özel eğitim öğretmenlerinin işbirliğinde ilk 
sırada diğer öğretmenleri sonra müdürleri son olarak da aileleri tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca özel eğitim 
öğretmenlerinin işbirliği düzeyinde cinsiyet, yaş, medeni durum, meslekte geçirilen süre, okul türü, eğitim 
durumu ve mezun olunan alan değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0.05). Çalışılan yer 
değişkenine göre ise özel eğitim öğretmenlerinin müdürlerle ve ailelerle işbirliği düzeyinde anlamlı bir farklı-
lık görülmüştür (p<0.05). 

Anahtar Kelimeler: İşbirliği, Özel eğitim, Özel Eğitim Öğretmenleri
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DİN GÖREVLİLERİNDE MESLEKİ DOYUM; KORGAN İLÇESİ ÖRNEĞİ

Ebubekir CÜM, Yakup COŞTU

Türkiye

 

Öz: Meslek, insanın hayatı boyunca karşılaşacağı en önemli süreçlerden birini teşkil etmektedir. İnsan, gün 
içerisinde vaktinin büyük bir bölümünü iş yerinde çalışırken geçirmektedir. Mesleki doyum ise belirli bir işi 
veya mesleği icra eden kişilerin yapmakta oldukları işle ilgili memnuniyetlerini ifade etmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında bireylerin meslekî doyum seviyesi, hem işin amacına uygun olarak hareket edilmesi hem de 
yapılan işten ve dolaysıyla hayatından zevk alması bakımından oldukça önem arz etmektedir. Ülkemizde din 
hizmetleri ve dinî irşat görevini kamusal düzeyde Diyanet İşleri Başkanlığı yürütmektedir. Bu kurum, merkez 
teşkilatı, taşra teşkilatı, yurtdışı teşkilatı ve medya kanalları vasıtasıyla toplumumuzun ihtiyaç ve gereksinim-
lerini karşılamaya çalışmaktadır. Genel anlamıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temel iki görevi bulunmakta-
dır. Biri toplumu inanç, ibadet ve ahlak gibi konularda aydınlatmak, ikincisi de din hizmetlerinin ifası yoluyla 
ibadethaneleri yönetmektir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi dolayısıyla toplumun dini konularda 
aydınlatılması görevi, ağırlıklı olarak din görevlilerinin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu bildiride, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Ordu ili Korgan ilçe Müftülüğüne bağlı ilçe merkezi ve köylerde İmam-Hatip, Müezzin-
Kayyum ve Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapan din görevlilerinin meslekî doyum düzeyleri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada nicel teknikler uygulanmış ve bu çerçevede, din görevlilerinin meslekî 
doyumlarını tespit edebilmek amacıyla anket/ölçek kullanılmıştır. Din görevlilerinin, bir takım demografik 
değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, görev alanı, göre yeri ve hizmet yılı) ile meslekle ilgili algılamala-
rının (izin kullanımı, maaş, meslekî bilgi ve beceri, amir tutumu, meslektaş ve hitap edilen çevreyle ilişkiler) 
meslekî doyumla ilişkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Din Görevlileri, Mesleki Doyum, Korgan İlçesi
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HOMOJEN OLMAYAN MARKOV SİSTEMLERİ İLE İŞ GÜCÜ PLANLAMASI

Erkut Kaan GÖKDEMİR, Sibel ATAN

Türkiye

 

Öz: İş gücü planlaması özellikle büyük ölçekli işletmelerin sistematik olarak yapması gereken son derece 
önemli bir insan kaynakları yönetimi işlevidir. İş gücü planlama modelleri genel olarak çalışanların gelecekte-
ki davranış biçimlerinin tahmini yoluyla iş gücü ihtiyacının ortaya konması ve bu ihtiyaçların karşılanması için 
gerekli stratejilerin belirlenmesi ile ilgilenmektedir. Bu çalışmada, faaliyet alanları ve çalışanları homojen alt 
gruplara bölünmüş yüksek teknoloji geliştiren bir firmaya ait iş gücünün gelecekteki değişimi analiz edilmiş-
tir. Rastgele değişkenlerin zaman içindeki değişimini analiz etmek için kullanılan stokastik süreçlerin özel bir 
türü olan Markov zincirleri iş gücü planlama çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Çalışmamızda 
ise Vassiliou (1982) tarafından geliştirilmiş olan Markov analizi temelli “Homojen Olmayan Markov Sistemi 
(Non-Homogeneous Markov System – NHMS)” yaklaşımından faydalanılmıştır. Analiz için firmanın 2014, 
2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin geçmiş verileri kullanılmıştır. 4 farklı senaryo üzerinden firmanın 
gelecek 10 yıl için iş gücü durumundaki değişimler incelenmiştir. Senaryolar firmanın işten ayrılış ve yeni işe 
alımlarına ilişkin geçmiş verileri üzerinden kurulan fonksiyonlar ile oluşturulmuştur. İşten ayrılışlara ilişkin 
iyimser (minimum ayrılış) veya kötümser (logaritmik olarak artan ayrılış) tutumlar altında kurulan farklı se-
naryolar ile iş gücündeki değişimin işten ayrılışlardaki değişime olan duyarlılığı analiz edilmiştir. Ek olarak, 
yeni işe alımların zaman içinde sabit olasılık dağılımına sahip olduğu senaryo ile zaman içinde doğrusal bir 
fonksiyon altında değişken olduğu senaryolar analiz edilmiştir. Analizlerin sonuçları firmanın iş gücü hedefleri 
ile karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Gücü Planlama, Stokastik Süreç, Homojen Olmayan Markov Sistemleri 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

399

ÖZET SÖZEL METİNLER

GELENEKSEL SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİNDEN KONYA- EREĞLİ İLÇESİ: MEHMET 
DEMİREL EVİ ÖRNEĞİ

Esra AYDIN, Bahtiyar EROĞLU

Türkiye

 

Öz: Ereğli; Konya’nın merkez ilçelerinden sonra en kalabalık ve tarihi açıdan önemli eserlerin bulunduğu bir 
ilçedir. Ereğli’de bulunan geleneksel konutlar; zamanla bilinçsiz olarak yıkılmış, kentsel dönüşümden zarar 
görmüş ve birçoğu sadece resimlerde kalabilmiştir. Konya’nın sayısız eserle dolu tarihinden faydalanılarak, 
günümüze kadar gelebilmiş sivil mimari örneklerin ışığında Konya ili Ereğli ilçesindeki Mehmet Demirel Evi 
incelenmiş ve bu geleneksel konut örneğini literatüre eklemek hedeflenmiştir. Çalışmayla Mehmet Demirel 
Evi örneği ele alınmış, yapının rölevesi alınmak suretiyle planları ortaya çıkarılmış ve mevcut hali fotoğraflar-
la belgelenmiştir. Bu yapı plan özellikleri bakımından Ereğli evleri ile kıyaslanarak geleneksel Türk evi plan 
tipolojisiyle uyumu karşılaştırılmıştır. Çalışmada kütüphane araştırması, yayın ve tezlerin taranması, resmi 
kurum verileri ele alınarak geleneksel konutların özellikleri ortaya konulmuştur. İncelenen yapı; sofa, cumba, 
haremlik, selamlık, gusülhane, müştemilat gibi geleneksel konut ögelerini barındırması, cephe özellikleri ve 
bu evde kullanılan yapı malzemesi bakımından araştırılmaya değer görülmüştür. Mevcut yapının planı iç sofalı 
plan tipi olarak kurgulanmıştır. Kullanılan yapı malzemesi kerpiç olup, hımış tekniğiyle üretilen bu duvarlar 
yer yer sıva dökülmeleriyle gün yüzüne çıkmıştır. Yapı 2 katlı olup zemin kat ahır, üst kat yaşama mekanları 
olarak kullanılmaktadır. Çatı ise kamışlarla güçlendirilmiş, düz toprak damlı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çalışma sonucunda mimari değeri olan bu yapının Ereğli’deki sivil mimari örnekleri ile kıyaslanarak gelenek-
sel Türk evi plan tipindeki konumu ortaya çıkarılmıştır. Yazar Notu: Bu çalışma Esra Aydın’ın Konya Teknik 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nca Dr. Öğretim Üyesi Bahtiyar Eroğlu danış-
manlığında devam etmekte olan yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konya, Ereğli, Geleneksel konut, Röleve, Türk Evi 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Fadime SAĞLAMÇUBUKCU, Bekir BULUÇ

Türkiye

 

Öz: Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim becerilerini çeşitli demografik özelliklere (cinsiyet, yaş, 
eğitim durumu, mesleki kıdem, medeni durum, okutulan öğrenci sayısı ve okutulan sınıf düzeyi) göre değer-
lendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan 400 sınıf 
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin %36,5’inin erkek, %63,5’inin kadın; 
%25,5 ‘inin bekar, %74,5 ‘inin evli; %43,5 ‘inin 31-40 yaş arasında; %75,5 ‘inin sınıf öğretmenliği lisans me-
zunu; %26 ‘sının ise 11-15 yıl mesleki kıdeminin olduğu görülmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
Baloğlu (2001) tarafından geliştirilen; 43 madde ve 4 alt boyut şeklinde yeniden düzenlenen 5’li likert tipli 
“Sınıf Yönetimi Becerisini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; SPSS 22.0 programı 
kullanılmıştır. Veriler, aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, Mann Whitney-U Testi ve Kruskal 
Wallis Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri; 
cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mesleki kıdem, okutulan öğrenci sayısı ve okutulan sınıf düzeyine göre anlamlı 
farklılıklar gösterirken; medeni durum değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ula-
şılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 31-40 yaş aralığında, sınıf öğretmenliği bölümü mezunu, 11-15 yıllık 
mesleki tecrübesi bulunan, sınıfında 36 ve üzeri öğrencisi olan ve 1. sınıfı okutan kadın öğretmenlerin sınıf 
yönetiminde daha etkili oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin 
sınıf yönetim becerilerini geliştirmek için bazı öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenleri, Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetim Becerileri
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE ALGILANAN ÖĞRETMEN 
YAKINLIK DAVRANIŞLARI, ÖZ YETERLİK İNANÇLARI VE MOTİVASYONLARININ DERSE 

KATILIM DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Faize ÇELİK IŞIK, Ali ARSLAN

Türkiye

 

Öz: Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersinde algılanan öğretmen yakınlık dav-
ranışları, öz yeterlik inançları ve motivasyonlarının derse katılım düzeylerine etkisini ortaya koymaktır. Bu ça-
lışma betimsel bir çalışma olup, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Zonguldak Merkez ilçesinde 
bulunan 1 Fen Lisesi, 3 Anadolu Lisesi, 2 İmam Hatip Lisesi ve 1 Meslek Lisesi olmak üzere 7 farklı lisenin 
9. 10. ve 11. sınıfında okuyan 1201 öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın verileri “Öğretmen Öğrenci 
Yakınlığı Ölçeği”, “Öğrenmeye (Matematik Dersine) İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği”, “Akademik Motivasyon Öl-
çeği” ve “Derse Katılım Envanteri” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı korelas-
yon katsayısı ve Regresyon analizine başvurulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin Matematik dersine 
katılım düzeyleri ile en güçlü korelasyonu gösteren öz yeterlik inancı olmuş (r=0,69; p<0,01), ayrıca Matema-
tik dersinde algılanan öğretmen yakınlık davranışları (r=0,41; p<0,01) ve motivasyonları (r=0,42; p<0,01) ile 
arasında öz yeterlik inancına göre daha zayıf bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına 
göre ise öğrencilerin derse katılım düzeyini en çok Matematik dersine yönelik öz yeterlik inancının etkilediği 
söylenebilir. Matematik dersine yönelik öz yeterlik inancı, öğrencilerin derse katılım düzeyindeki değişimin 
%47’sini yordamaktadır. Öz yeterlik inancına ilaveten Matematik dersinde algılanan öğretmen yakınlık dav-
ranışları ve motivasyon düzeylerinin de öğrencilerin Matematik dersine katılım düzeyi üzerinde anlamlı bir 
etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu üç değişken öğrencilerin Matematik dersine katılımlarının % 52’ 
sini yordamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Öğrenci Yakınlığı, Motivasyon, Öz Yeterlik, Katılım
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EŞLER ARASI ÇATIŞMA BOŞANMA NEDENLERİ: MEDYA YANSIMASI SOSYOLOJİK VE 
PSİKOLOJİK BOYUT BİR LİTERATÜR DERLEMESİ

Fatih BAL, İpek OKKAY

Türkiye

 

Öz: Tüm dünyada boşanma oranları artış göstermektedir. Sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişmeler aileyi 
ve diğer kurumları da etkilemiştir. İnteraktif teknolojilerinde hayatımıza girmesiyle her şeyin daha hızlı değişir 
hale gelmesidir. Teknolojik gelişmeler sırf ekonomiyi etkilemekle kalmamış, kültürel değerleri de değişime 
uğratmaya başlamıştır. Küreselleşen dünyada insanlar yavaş yavaş kültürlerinden, örf ve adetlerinden kop-
maya başlamıştır. Ailenin yapısındaki, rollerindeki ve işlevindeki değişiklikler boşanmaya neden olabilecek 
birçok faktörü de beraberinde getirmiştir. Her geçen gün interaktif teknolojiler hayatımıza daha çok girmekte 
ve iletişim biçimlerimizi etkilemektedir. Yüzyüze iletişim halindeyken bile artık insanlar karşısındaki kişiye 
odaklanamaz hale gelmekte, karşısındakinin yüzüne bakmak yerine akıllı teknolojilere odaklanmaktadır. Bu 
bağımlılık hali karşımızdakinin kendisini değersiz hissetmesine, paylaşımların azalmasına ve de zamanla bu 
iletişimsizliğin aradaki bağı koparmasına neden olabilmedir. Boşanmada aldatma ve şiddete maruz kalmanın 
rolü de büyük olmaktadır. Boşanmada diğer bir etmen ise bu akışkan ortamda firmaların eskiye göre daha zor 
ayakta kalmasından dolayı artan işsizlik ve benzeri nedenler ile yaşanan ekonomik sıkıntılardır. Ekonomik 
açıdan sorun yaşayan birey aile ve çevresine karşı psikolojik olarak yetersiz hissetmekte ve onlarla iletişimde 
sorun yaşamaya başlamaktadır. Eşler aralarında anlaşamaz hale geldiğinde evlilik sarsıntıya uğrayabilmekte-
dir. Boşanma üzerinde etkili olan faktörlerden bazıları; dini inançlar, gelenekler ve yasal düzenlemelerdir. Bu 
çalışmada eşler arası çatışma nedenleri ve onları boşanmaya götüren sebepler iletişimsel, sosyolojik ve psiko-
lojik boyutları ile irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Boşanma, İletişim Psikolojisi
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PARTNER VE KADIN CİNAYETLERİNİN TOPLUMSAL YANSIMASI: MEDYA VE PSİKOLOJİK 
YANSIMALARI BİR LİTERATÜR DERLEMESİ

Fatih BAL, İpek OKKAY

Türkiye 

 

Öz: Günümüzde interaktif teknolojiler ile birlikte medyada alternatif haber ve benzeri içerik üreticileri artmak-
tadır. Medyanın söylemsel olarak denetimi her geçen gün zorlaşmakta, kimi zaman içeriğin kimin tarafından 
üretildiği belli olmayan iletişim kanallarında nefret söylemi içeren manipülatif içerikler her geçen gün artmak-
ta ve etik açıdan büyük sorunlara yol açabilmektedir. Medyada şiddetin olumlu gibi aktarılması, kanunlardaki 
eksiklikler psikolojik açıdan şiddete meyilli insanları cesaretlendirebilmektedir. Kadına yönelik şiddet, geniş 
bir eylem yelpazesinden oluşmakla birlikte, sözlü taciz, diğer duygusal istismar biçimleri, fiziksel veya cinsel 
tacizi de içine almaktadır. Bu şiddet içeren eylemlerin en son aşamasını ise kadın cinayetleri oluşturmaktadır. 
Kadın cinayetlerine toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve istismarın sürekliliği sebebiyet vermektedir. Ka-
dınlara yönelik şiddet, erkeklerin kadınları kontrol altında tutma yetkisi hakkındaki toplumsal normlara dayan-
maktadır. Medyanın da yansıttığı toplumsal cinsiyet rollerine, klişeleşmiş görüşlere uyan erkeklerin partnerle-
rine karşı şiddet kullanma ihtimalinin daha yüksek olmaktadır. Kadın cinayetleri genellikle erkekler tarafından 
yapılmaktadır. Kadın partnerlerini öldüren erkeklerin birçoğunun ortak özelliği sık sık içki içmek, kıskançlık 
nöbetine girmek ve terk edilmekten korkmaktır. Buna karşılık, erkek panterlerini öldürmek durumunda kalan 
kadınların sık sık fiziksel şiddete maruz kaldığı görülmektedir. Her geçen gün partnerler arasındaki şiddet 
içerikli olaylar artmakla birlikte özellikle kadın cinayetlerinde artış görülmektedir. Bu çerçevede kadın cina-
yetlerinin toplumsal bir yansıması olarak medya ve psikolojik yansımalarına değinilecek ve irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Şiddet, İletişim Psikolojisi
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CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL PROGRAMLARINDA YETİŞTİRİLMEK İSTENEN İNSAN 
MODELİNİN TEMEL NİTELİKLERİ (1923-2005)

Fatih DEMİR, Tayyip DUMAN

Türkiye

 

Öz: Türkiye’de Cumhuriyetin ilanıyla birlikte eskisinden farklı yeni bir devlet anlayışı ve yönetim şekli hakim 
olmuş, meydana gelen bu siyasal ve toplumsal değişimden insan yetiştirme süreci olan eğitim de etkilenmiştir. 
Bu bağlamda, yeni devlette yetiştirilecek bireylere kazandırılması düşünülen temel nitelikler üzerinde durul-
ması gereken konuların başında gelmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet dönemi sürecinde dünyada ve Türkiye’de 
meydana gelen gelişmelerin ve değişmelerin, yetiştirilecek bireylere kazandırılması düşünülen temel nitelikle-
ri nasıl etkilediği ve bu temel niteliklerin dönemlerinin ilkokul programlarına hangi ölçüde yansıdığının tespit 
edilmesi, bu dönemde yetiştirilmek istenen insan modelinin betimlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu 
araştırmada, eğitimin uygulama alanı olan okullarda eğitim programları vasıtasıyla gerçekleştirilen etkinlik-
lerle bireylere kazandırılması düşünülen temel niteliklerin neler olduğu ve süreç içerisinde nasıl bir değişim 
gösterdiği ortaya konmaktadır. Türkiye’de, Cumhuriyetin ilanından itibaren ilkokul programları kapsamında 
yetiştirilmek istenen insan modelinin temel niteliklerini betimlemeyi amaçlayan bu araştırma, tarama mode-
linde desenlenmiş nitel bir araştırmadır. Araştırmada verilerin toplanmasında doküman incelemesi tekniğinden 
yararlanılmıştır. Araştırmada dokümanlardan oluşan veri setini; 1924 İlkmekteplerin Müfredat Programı, 1926 
İlkmektep Müfredat Programı, 1936 İlkokul Programı, 1948 İlkokul Programı, 1968 İlkokul Programı, 1998 
İlköğretim Programı ve 2005 İlköğretim Programı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi yönte-
minden yararlanılmıştır. Her bir ilkokul programında yetiştirilmek istenen insan modelinin temel nitelikleri ka-
tegori ve kodlara ayrılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, ilkokul programları temelinde sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Eğitim Programı, İnsan Modeli, Nitelik
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA VE GEOGEBRAYA 
YÖNELİK FARKINDALIKLARI

Fatma KABAK. Ayşe Zeynep AZAK

Türkiye

 

Öz: Teknolojideki hızlı gelişmeler eğitimi etkilemekte ve eğitimden etkilenmektedir. Bilgi çağını yaşadığı-
mız günümüzde gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin eğitim teknolojilerine yönelik farkındalıkları büyük 
önem taşımaktadır. Matematik eğitimi gibi teknolojik kaynakların kullanımının uygun ve gerekli olduğu bir 
alanda öğretmen farkındalıkları ise ayrıca incelenmesi gereken bir konudur. Bu çalışmada akıllı tahta ve Ge-
ogebranın matematik eğitiminde kullanımına yönelik öğretmen farkındalıklarını belirlemek amaçlanmıştır. 
Akıllı tahta, FATİH projesi kapsamında okullara sağlanan teknolojiler içerisinde öğretmenler tarafından en 
sık kullanılan ve matematik eğitiminde birçok avantaj sağlaması nedeniyle; GeoGebra ise ücretsiz kullanıcı 
erişimine sahip, matematik disiplinleri arasında köprü görevi gören, Türkçe kullanım özelliği bulunan bir ya-
zılım olması sebebiyle seçilmiştir. Bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. 
Çalışmanın örneklemini; amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilirlik örneklemesine uygun olarak 
İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde görev yapmakta olan 188 ilköğretim matematik öğretmeni oluşturmak-
tadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen likert tipi üç dereceli anket kullanılmıştır. 
Anketin geçerliği uzman görüşü alınarak sağlanmıştır. Veriler, betimsel veri analiziyle frekans-yüzde tablola-
rıyla yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin büyük çoğunluğunun akıllı tahta kullanımını bildiği, 
matematik eğitiminde kullanımının faydalı olduğunu düşündüğü ve kullandıkları görülmüştür. Akıllı tahta 
kullanımını hiç bilmediğini ifade eden öğretmenlerin oranı %1,6, matematik eğitiminde faydalı görmeyen öğ-
retmenlerin oranı %1,1 ve hiçbir şekilde kullanmayan öğretmenlerin oranı %4,3’tür. GeoGebra yazılımını ise 
araştırmaya katılan öğretmenlerin %50 sinin hiç bilmediği, %73,9 unun ise matematik eğitiminde yararlanma-
dığı ve %5,3 ününde faydalı olmadığını düşündüğü ortaya çıkmıştır. Akıllı tahta farkındalığının Geogebraya 
nazaran daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum FATİH projesi çerçevesinde yapılan akıllı tahta kullanımına 
yönelik eğitimlerin etkili olduğunu ve öğretmen farkındalıklarının devlet desteğiyle arttığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Tahta, GeoGebra, Matematik Eğitimi, İlköğretim Matematik Öğretmenleri
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ÇOCUK VE ŞİDDETLE İLGİLİ EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

 Fikriye SEZER

Türkiye

 

Öz: Dünyada ve ülkemizde şiddet olayları giderek artmakta ve alınan önlemler yetersiz kalmaktadır. Kişilerin 
ruh ve beden sağlığını ciddi şekilde etkileyen şiddet olayları maalesef toplumun en küçük yapı birimini oluş-
turan aile içerisinde de yaşanmaktadır. Aile içinde yaşanılan şiddette hedefin çoğunlukla kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar ve özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler olduğunu görmekteyiz. Bu durumu kanıtlayan birçok araş-
tırmaya rast gelmek de mümkündür. Ailelere ‘çocuğunuz sizin için ne ifade eder ?’ diye sorduğumuzda çoğun-
luğu hayatlarındaki en değerli varlık olduğu, geleceklerinin mirasçısı olduğu gibi cevaplar verirler. Bu kadar 
değerli olan çocuklarımız aile içinde veya farklı ortamlarda şiddete maruz kalmakta veya tanıklık etmektedir. 
Böyle büyüyen çocuklar gelecekteki aile ve sosyal yaşantısında şiddet uygulamaya aday kişilerdir. Konunun 
bu denli önemli olması sebebiyle Kırıkkale MKE Barut Fabrikası Müdürlüğünde çalışan personelin çocuk ve 
şiddete ilişkin görüşleri çeşitli boyutlarıyla irdelenmeye ve konu ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Çalışma grubu kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma veri toplama aracı olarak yarı yapılan-
dırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Demografik bulgulara bakıldığında araştırma 4 kadın ve 8 erkek olmak 
üzere toplam 12 kişiden oluşmaktadır. 3 kişi lise, 8 kişi lisans, 1 kişi yüksek lisans mezunudur. Ortalama yaş, 
39 ortalama çocuk sayısı ise 2’dir Bulgularda verilen cevaplara bakıldığında ise şiddeti çoğu fiziksel, duygu-
sal, sözel olarak gerçekleştirilen eylemler olarak tanımlamışlardır. Anne ve babaların tamamının çocuklarına 
fiziksel şiddet uyguladıkları, çocuklarıyla iletişim kurma yollarının pozitif ve ılımlı olduğunu, şiddetin çocuk-
ların üzerindeki etkileri konusunda bilgi sahibi olduklarını, devletin gerekli önlemlerin almadığı konusunda 
çoğunluğun hemfikir oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Çocuk, Aile
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YEREL HALKIN TURİZMİN SOSYOKÜLTÜREL ETKİLERİNE BAKIŞI: ÜRGÜP ÖRNEĞİ

Gizem PALA, Arzu KILIÇLAR

Türkiye

 

Öz: Turizm sadece ekonomik bir faaliyet değil, kültürel, sosyal ve çevresel boyutları da içeren bir olgudur. 
Bu nedenle turizmin etkileri incelenirken, yalnızca gelir getirici döviz kazandırıcı özellikleri ile değil aynı 
zamanda sosyal ve kültürel etkilerinin de dikkate alınarak bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. Turizmin yapısal özelliği gereği bir bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile o bölgede yaşayan 
yerel halk arasında sosyokültürel etkileşimin olması kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü turizm farklı sosyal ve 
kültürel değerlere sahip insanları bir araya getirerek aralarında etkileşim sağlamaktadır. Kültürel değişimlerin 
nedenleri incelendiğinde ise turizmin etkisi dikkat çekmektedir. Özellikle turizm hareketlerinin yoğun olarak 
gerçekleştiği dönemlerde turist ve yerel halk arasındaki etkileşimin arttığı gözlenmektedir. Bu etkileşim; gi-
yim tarzları, dini ve ahlaki değerler, el sanatları, gelenek ve görenekler ile dilde meydana gelen değişiklikleri 
içerebilmektedir. Tüm bu etmenler de toplumu ve kültürü oluşturan öğeler arasında yer almaktadır. Toplumları 
bir diğerinden ayrı olarak değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Çünkü küreselleşme ile sınırların ortadan 
kalkması, artan teknolojik faaliyetler ve turizm hareketleri toplumları birbirine daha da yakınlaştırmaktadır. 
Turizmden fayda sağlamaya çalışan yerel halkın kültürel duyarlılık düzeyleri bu noktada önem taşımaktadır. 
Bir bölge veya yöredeki turizmin sürdürülebilirliği ise, yerel halkın turizme ve özellikle turistlere yönelik bakış 
açısına, hoşgörü ve kültürlerarası duyarlılık düzeyine bağlıdır. Bu çalışmada, Chen ve Starosta’nın geliştirdik-
leri kültürlerarası iletişim yeterliliği modelinden yola çıkılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ürgüp yöresinde 
yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. 2018 yılı temmuz ayında burada yaşayan 402 kişi ile görüşülerek, yerel 
halkın turizmin sosyokültürel etkilerine bakışı ile kültürel duyarlılık düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Halk, Turizmin Sosyokültürel Etkileri, Kültürel Duyarlılık
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SPIRITUAL ISOLATION AND SOCIAL (DIS)HARMONY: CARSON MCCULLERS’ THE 
BALLAD OF THE SAD CAFÉ

Gökşen ARAS

Turkey

 

Abstract: Carson McCullers, in her “Preface” to The Square Root of Wonderful states that “my central theme 
is the theme of spiritual isolation. Certainly I have always felt alone” (1958: viii). By the same token, McCul-
lers conveys the themes of spiritual isolation and social (dis)harmony with reference to somehow marginalised 
individuals who seem to be alienated from society in The Ballad of the Sad Café. Love, which may be descri-
bed as a symbol of joy or a tragic experience which results in disappointment and isolation, is one of the major 
themes in The Ballad of the Sad Café, which may suggest hope and relief or frustration and loneliness or all of 
them. The aim of this paper is to analyse McCullers’ The Ballad of the Sad Café to find out whether the major 
characters fail and suffer or achieve happiness, and whether they know or deny themselves/their identities, 
and to explore the constructive or destructive nature of love and patriarchal gender norms, and to dwell on the 
themes of spiritual isolation, loneliness and social (dis)harmony.

Key Words: Carson McCullers, The Ballad of the Sad Café, Isolation, Loneliness, Identity, Gender
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SOSYAL MEDYADA FLÖRT İLİŞKİSİ, KAVRAMSAL YANILMA: PSİKOLOJİK TOPLUMSAL 
YANILGI VE ALGI BOYUTU 

Ayça GÜKAN1, Ümran SEVİL2, Gülten HERGÜNER4, Çetin YAMAN4, Mustafa TALAS5, Murat KORKMAZ6

Türkiye 

Öz: Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket daha 
öncesinde kullanılmamış olması nedeniyle bir ön test uygulaması yapılarak anketin geçerlilik ve güvenirliliği 
sağlanmaya çalışılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde katılımcılara yönelik demografik 
özelliklerin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5’li likert ölçekten oluşan soruların yer aldığı 
kısım bulunmaktadır. Araştırmanın amacını günümüzde yaygın olarak kullanılan ulusal ve uluslararası arenada 
yer edinmiş ve artık bağımlılık noktasına gelmiş olan sosyal medya üzerinden sağlanan kişiler arası ilişkiler ve 
flört ilişkisinin kavramsal boyutu ile kişiler üzerinde oluşturduğu psikolojik yanılgı ile sorunları ele alınmaya 
çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonrasında elde edilen veri ve bulgular doğrultusunda farklı istatistik analiz 
yöntemleri kullanılarak yapılan analiz sonrasında katılımcıların sosyal medya üzerinden yaptığı arkadaşlık ve 
flört ilişkilerinin sağlıklı olmadığı, uzun soluklu sürmediği, kişiler arası ilişki ve birlikteliklerin sağlam temel-
lere oturtulamadığı, daha günü birlik ilişkilerin yaygın olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca sosyal medya ve internet 
yolu kullanılarak sağlanan ilişkilerde güven sorununun oldukça yüksek olması, kişilerin kalıcı ilişkiler değil 
daha yüzeysel ve sağlıklı olmayan ilişkiler yaşadığını ifade etmeleri dikkat çeken bulgu ve sonuçlar arasında 
yer almaktadır. Ayrıca sosyal medya üzerinden sağlanan flört ilişkilerinde toplumsal erezyon ve yapı ile kültü-
rel yozlaşmaya neden oluşturduğu, aile değerlerinin çok dikkate alınmayarak değersizleştirildiği de saptanan 
farklı bulgular olarak görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yozlaşma, Flört, Sosyal Medya, İlişki, Toplum, Algı, Bozulma 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

410

ÖZET SÖZEL METİNLER

YÜKSEK NİTELİKLİ EVLİLİKLERDE ÇİFTLERİN ETKİLEŞİMSEL STRATEJİLERİYLE 
BAĞLANTILI ÇEVRESEL KOŞULLARIN İNCELENMESİ

H. Pınar ÖZDEMİR-KEMAHLI, Yusuf ALPAYDIN

Öz: Araştırmada, yüksek nitelikli evliliklerde çiftlerin kişiler arası etkileşimsel stratejilerinin gömülü olduğu 
çevresel koşulların neler olduğunun ve nasıl işlediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma amacı 
çerçevesinde gömülü teori deseni kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubu, kuramsal örneklem ve ölçüt 
örneklem yöntemi ile belirlenen ve evliliğinin ilk dokuz yılında olan yirmi çift olmak üzere kırk bireyden 
oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğü gömülü teori çalışmalarında kullanılan kuramsal doygunluğa uygun ola-
rak belirlenmiştir. Nitel verilerin toplanması, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme 
formu ile 47 ila 95 dakika arasında süren derinlemesine görüşmeler yapılarak sağlanmıştır. Dijital ses kayıt 
cihazlarıyla kaydedilmiş veriler, veri analiz programı NVivo 11’e transfer edilmiş, gömülü teorinin açık kod-
lama, eksen kodlama, seçici kodlama süreçlerinden geçirilerek, sürekli karşılaştırma veri analizi yöntemi ile 
analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde çiftlerin etkileşimsel stratejileri ile bağlantılı ve çift ilişkisini saran 
üç önemli çevresel faktör ortaya çıkarılmıştır. Bunlar ekonomik yeterlilik algısı ve uygun finansal yönetim, 
kaçınılmaz yakın ilişkiler olan arkadaşlar ve köken aileler, çocuğun ilişkiye katılmasıyla ortaya çıkan ikilem 
olmak üzere kavramsallaştırılan üç ana tema ve ona bağlı alt temalarından oluşmaktadır. Araştırmacı ortaya 
çıkarılan bulgular ile bağlantılı olarak yüksek nitelikli evliliklere sahip çiftlerde ekonomik yeterlilik algısı ol-
duğu ve kendileri için uygun bir finansal yönetim biçimi oluşturdukları, çocuğun aileye katılımının olumlu ve 
olumsuz etkilerinin yarattığı ikileme rağmen çiftlere tam anlamıyla aile olma düşüncesini kazandırdığı, çiftle-
rin evliliğin iç dinamiklerine zarar vermeyen köken ailelere sahip oldukları ve sosyal destek olarak algılanan 
arkadaş ilişiklerinde anlaşabildikleri sonucunu çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Evlilik, Evlilik Niteliği, Çevresel Faktörler 
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CEZA HUKUKUNDA ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS

Gözde KAZAKER, Veli Özer ÖZBEK

Türkiye

 

Öz: Tamamlanma bakımından bir eksiklik içeren teşebbüs, bu duruma paralel olarak tamamlanmamış bir suç 
olarak nitelendirilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca suça teşebbüs, bir suçun icrasına 
elverişli hareketlerle başladıktan sonra, failin elinde olmayan nedenlerle suç tipinde öngörülen neticenin ger-
çekleştirilememesi olarak ifade edilmektedir. Teşebbüsün olumsuz bir şekli olarak karşımıza çıkan ve çalışma-
mızın konusunu oluşturan elverişsiz teşebbüs kurumu ise, bir ceza kanunu hükmünü ihlale yönelmiş olmasına 
rağmen, hareketin ihlal edilmek istenen suçla ortaya çıkacak zarar veya tehlikeyi meydana getirmeye elverişli 
olmaması veya söz konusu hareketin konusunun bulunmaması nedeniyle neticeye ulaşma konusunda başarı-
sızlıkla sonuçlanan bir eylem olarak tanımlanabilir. Suçun gerçekleştirilme anında suçun kanuni tanımındaki 
maddi unsurlardan kaynaklanan bir elverişsizlik nedeniyle ortaya çıkan elverişsiz teşebbüs durumlarının tipik 
örnekleri olarak, ölü bir kişiyi öldürme ve gebe olmayan bir kadına karşı çocuk düşürtmeye yönelik fiillerde 
bulunulması gösterilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun teşebbüs konusunda kabul etmiş olduğu objektif yakla-
şımın bir sonucu olarak elverişsiz teşebbüs teşkil eden durumlar, kanunumuz uyarınca cezalandırılabilirlik arz 
etmemektedir. Netice ağırlıklı bir yaklaşımı benimseyen kanunumuz, bir neticenin söz konusu olmadığı elve-
rişsiz teşebbüs durumlarını böylelikle cezalandırılabilirlik alanının dışında bırakmış olmaktadır. Karşılaştırma-
lı hukuka bakıldığında, konuya ilişkin olarak sübjektif ağırlıklı bir yaklaşımın izlendiği ülkelerde (Almanya 
ve İsviçre örneklerinde olduğu gibi) elverişsiz teşebbüsün de cezalandırıldığını görmekteyiz. Bu çerçevede 
çalışmamızda elverişsiz teşebbüs kavramı ve görünüm şekilleri ele alınacak ve konunun ağırlıklı noktasını 
oluşturan cezalandırılabilirlik sorununa değinilecektir. Söz konusu değerlendirmeler yapılırken, Türk Ceza 
Kanunu’na kaynaklık teşkil eden Almanya ve İtalyan Ceza Kanunları’nın konuya bakış açısı da ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Suça Teşebbüs, Elverişsiz Teşebbüs, Cezalandırılabilirlik Sorunu 
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20. YÜZYIL FLÜT İCRACILIĞINDA YENİ ÇALGI TEKNİKLERİ VE ÇALGI ÜSLUPLARI

Igbal ORUJOV

Türkiye

 

Öz: Flüt enstrümanının gelişimi farklı aşamalardan geçtikçe, bu enstrüman için yazılan eserlerin sayısı da 
artmıştır. Enstrümanın sanatsal ve teknik kabiliyetlerinin her aşamada genişlemesi onun için yazılan eserlere 
yansımış, performans değerinin yükselişi, yeni yöntemler ve stillerin oluşmasına neden olmuştur. Bu geliş-
meler temel olarak enstrüman için yazılan çağdaş eserlerde kullanılan çeşitli tekniklerle de ilgilidir. Çağdaş 
besteci yaratıcılığı yeni ifade vasıtaları ile zenginleştikce, flüt için yazılan eserlerde yeni çalgı üslupları ve tek-
nikleri de gelişmeye başlamıştır. 20. yüzyıl boyunca, geniş kullanıma sahip flüt, her türlü müzik topluluğuna 
uyum sağlamış, solo eserlerde çok çeşitli ve hayal gücünü aşan yeni teknikler, alternatif parmak kullanımları, 
ton renkleri, ıslık tekniği, flüt içine hava üfürme ve nefes alma vs. gibi teknikleri oluşturmuştur. Bu çalışmada 
20. yüzyılda öne çıkan yeni flüt üslupları ve teknikleri incelenmiştir. Bu konu çagdaş flüt icracılık sanatının 
güncel konularından biri olduğu için flüt enstrümanında yeni çalgı üslupları ve teknikleri hakkında detaylı 
bilgi vermenin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu konuda Rus ve Avrupa müzik dünyasında bir dizi metodik 
kaynağın oluşturulduğu, birçok video dersi ve internet kaynaklarının varolduğu görülmektedir. Öne çıkan yeni 
flüt teknikleri incelenip araştırılarak elde edilen bulgular ve analitik yöntemler bu çalışmada kullanılmıştır. 
Araştırmada flüt icracılığının cağdaş zamanda önem verildiği yeni gelişim süreçlerine yönelik konular açıklan-
mıştır. Çalışma sürecinde bir dizi çalgı üsluplarının ve tekniklerinin icra yöntemleri gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Flüt, Çağdaş Müzik, Çalgı Üslupları, Çalgı Teknikleri, Frullato, Trel, Tremolo
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İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “ORTAOKUL” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 
ALGILARI

Kaya YILDIZ, Mehmet ÇELİK, Bekir Yasin YALÇIN

Türkiye

 

Öz: Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerin “ortaokul” kavramına ilişkin görüşlerini metafor yolu 
ile incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018 - 2019 1. Dönem eğitim-öğretim yılı Esenler ve Bağ-
cılar ilçelerinde 2 farklı resmi ilkokulda öğrenim gören ilkokul 4. Sınıf öğrencileri (n=314) oluşturmaktadır. 
Araştırmada nitel araştırma modellerinden olgubilim deseni kullanılmış ve öğrencilerden “Ortaokul ……… 
benzer; çünkü ………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin ana-
lizinde içerik analizi kullanılmıştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin 
10 kategori altında 147 metafor (çoğunluğu tarafından üretilen ilk beş metafor; ev, ilkokul, zor bir okul, bilgi 
evi, eğlence metaforlarının olduğu) ürettikleri görülmüştür. Araştırmaya katılan ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin 
ürettikleri bu metaforlardan oluşturulan kategoriler sırasıyla; fiziksel büyüklük/şekil benzerliği (f=77) kate-
gorisinde, bilgilendirici/öğretici (f=56) kategorisi, zorluk duygusu (f=53) kategorisi, eğlenceli ortam (f=31) 
kategorisinde, aile kavramı (f=23) kategorisi, benzerlik algısı (f=19) kategorisi, disiplin (f=15) kategorisinde, 
gelişim/büyüme (f=12) kategorisi, geleceğin belirleyicisi (f=9) kategorisi, çeşitlilik/farklılık (f=8) kategorisi 
olarak saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin “ortaokul” kavramına dair ürettikleri metaforların büyük 
bir çoğunluğu olumlu ifadelerden oluşmakla birlikte en çok üretilen metaforların, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerin 
gelişim dönemi olan somut işlemler döneminde olmalarından dolayı şekilsel ve fiziksel kavramların ön plana 
çıktığı metaforlar olduğu düşünülebilir. Ayrıca “ortaokul” kavramını bilgi ve öğreticilik olarak tanımlayan, aile 
benzetmesiyle duygusal bir bağ olarak yorumlayan, tüm okullar gibi ortaokulun da aynı olduğunu düşünen, 
derslerin ve öğretmenlerin artması ile zorlu ve disiplinli bir sürecin başlayacağını ifade eden, çoğalan dersler-
le birlikte oldukça eğlenceli bir ortam bulacağını düşünen, ortaokulu büyümek ve gelişmek ile özdeşleştiren 
öğrenciler olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul 4.Sınıf Öğrencileri, Ortaokul, Metafor, Algı
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ÖZET SÖZEL METİNLER

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KARAKTER EĞİTİMİ YETKİNLİK İNANÇLARI 
ÜZERİNE BİR İNCELEME

Kübra ARSLAN, Saide ÖZBEY

Türkiye

 

Öz: Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik inançlarının, öğretmenlerin yaşına, kı-
dem durumuna, mezun olduğu okula, çalıştığı okul türüne, çalıştığı yaş grubuna göre değişip değişmediğini 
ve öğretmenlerin karakter eğitimi yetkinlik inançları ile yaratıcılık düzeyleri ve iletişim becerileri arasında 
ilişki bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, korelasyonel araştırma modelindedir. 
Araştırmanın evrenini, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı resmi ilköğretim okullarının anasınıfları, bağımsız anaokulları ve özel okul öncesi eğitim 
kurumlarında çalışan 754 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, basit tesadüfi 
örnekleme yoluyla seçilen 350 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; 
“Kişisel Bilgi Formu”, “Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası”, “Yaratıcılık Açısından Bireyin Kendi-
ni Değerlendirmesi Ölçeği” ve “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde 
edilen veriler; parametrik test tekniklerinden One –Way ANOVA, Tukey ve Pearson korelasyon testi ile ana-
liz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğretmenlerin karakter eğitimi yetkinlik inançlarının; öğretmenlerin 
yaşına, kıdem durumuna, mezun olduğu okula, çalıştığı yaş grubuna göre anlamlı bir farklılık saptanmazken 
(p>0,05), öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0,05). Öğretmenlerin 
karakter eğitimi yetkinlik inançları ile yaratıcılık düzeyleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki 
(r=,401), öğretmenlerin karakter eğitimi yetkinlik inançları ile iletişim becerileri arasında ise pozitif yönde ve 
orta düzeyde bir ilişki (r=,406) olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı, Yaratıcılık, İletişim, Okul Öncesi
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KÜRESEL KRİZDEN SONRAKİ SÜREÇTE BDDK’NIN UYGULAMIŞ OLDUĞU MAKRO 
İHTİYATİ DÜZENLEMELER

Mehmet Ali POLAT

Türkiye

 

Öz: Haziran 1999’da 4389 sayılı Bankacılık Kanunu ile kurulan ve Ağustos 2000’de faaliyete başlayan 
BDDK’nın temel vazifeleri; kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına katkıda bulunmak, tasarruf sahiple-
rinin haklarını korumak ve böylece finansal sisteme güven duyulmasını sağlamaktır. BDDK, bankacılık siste-
mine yönelik denetim ve gözetim faaliyetlerini sürdürürken bir yandan Avrupa Birliği ile olan koordinasyon 
çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmakta, diğer yandan da Basel I, II, III düzenlemeleri çerçevesinde risk 
odaklı denetim vazifesini yerine getirmektedir. 15 Eylül 2008’de Küresel Kriz’ in patlak vermesiyle birlikte 
BDDK da diğer düzenleyici kurumlar gibi bir takım önlemler almaya başlamıştır. Araştırmanın amacı, Küre-
sel Kriz’ den sonraki süreçte BDDK’ nın makro ihtiyati politikalar kapsamında yapmış olduğu düzenlemeleri 
incelemektir. Bu kapsamda, bankacılık sektörünün özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, 31 Ekim 
2008’de bankaların kâr dağıtımlarında sınırlamaya gidilmiş ve bu konuda bankaların BDDK’dan onay almala-
rı zorunluluğu getirilmiştir. BDDK tarafından, 23 Ocak 2009’da yayınlanan yönetmelikle; kredilerin ve diğer 
alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemede geçici süreliğine bir esnetme yapılmıştır. 2013 yılı 
ise, BDDK için görev ve yetki alanının genişlediği, düzenleme ve denetim çerçevesinin yeni araç ve yakla-
şımlarla güçlendirildiği ve konjonktürün gerektirdiği makro ihtiyati önlemlerin yoğun biçimde alındığı bir yıl 
olmuştur. Çalışmada, BDDK’ nın, tüketici kredilerine, konut kredilerine, taşıt kredilerine, kredi kartından nakit 
çekimine, kredi kartlarının toplam limitine, kredi kartı alışverişlerine yönelik düzenlemeler; kredi kartı asgari 
ödeme oran değişiklikleri; ihracat kredilerine ve KOBİ kredilerine yönelik risk ağırlığı ve karşılık oranları 
düzenlemeleri; sermaye yeterliliği hesaplaması risk ağırlığı düzenlemeleri yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: BDDK, Makro İhtiyati Düzenlemeler, Küresel Kriz, Krediler
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ÇOCUK EVLERİNDE ÇALIŞAN BAKIM ELEMANLARININ ÇOCUK EVİ SİSTEMİNE İLİŞKİN 
DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Aykul, Yusuf GENÇ, Elif Civan YÜCE

Türkiye

 

Öz: Günümüzde korunmaya ihtiyacı olan çocuklar sorunu insanlık ve toplum için üzerinde düşünülmesi ve 
yeni çözümler üretilmesi gereken sorunlardan birisidir. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için öncelikli hizmet 
kendi aileleri, bu mümkün değilse bir aile yanında desteklenerek bakımlarının sağlanmasıdır. Bunun mümkün 
olmadığı durumlarda kuruluş bakım hizmetleri devreye girmektedir. Çocukların normal yaşam alanının kışla 
veya koğuş tipi hijyen olamayan, özel kullanım alanı bulunmayan ve gelişimleri için uygun olmayan ortam-
lar olmasının sakıncaları üzerine yeni hizmet modelleri geliştirme ihtiyacını doğmuştur. 2000 yılında ilk kez 
Ankara’da bir vakıf ile yapılan protokol kapsamında proje şeklinde uygulanan çocuk evi hizmet modelinin 
çocuklar açısından daha verimli olduğunun tespiti üzerine bu hizmet tipinin geliştirilme ve yaygınlaştırılma 
çalışmaları başlatılmıştır. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye’deki tüm çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları 
kapatılarak çocuk evleri ve çocuk evleri siteleri sistemine geçilmiştir. Aile yanında bakımları mümkün olma-
yan korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakımları ev yaşamına en yakın bakım modeli olan çocuk evlerinden 
hizmet almaları sağlanmaktadır. Çocuk evleri, devlet tarafından kiralama usulü ile hizmete açılan, mahalle 
ortamında bir apartman dairesinde en fazla sekiz çocuğun bir arada yaşadığı, standart bir ev şeklinde düzenlen-
miş bir hizmet modeli olup bu evlerde kalan çocukların toplumsal kuralları doğrudan toplumdan öğrenmeleri 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2018 sonu itibariyle sayısı 1192’ye ulaşan çocuk evi hizmet modeli 
hakkında bakım elemanlarının düşüncelerine yer verilerek hizmetin değerlendirilmesidir. Araştırmanın örnek-
lemi Sakarya ilinde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı çocuk evlerinde görev yapan 21 bakım 
elemanı olup evren Sakarya’da çocuk evlerinde çalışan 28 bakım elemanından oluşmaktadır. Araştırma kapsa-
mında bakım elemanları için görüşme formu hazırlanmış ve elde edilen veriler nitel olarak değerlendirilmiştir. 
Çocuk evleri hizmet modelinin evlerde çalışan bakım elemanlarının gözlemleri üzerinden değerlendirilmesi 
çocuk evlerinin işleyişi açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk, Çocuk Evleri, Bakım Elemanı



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

417

ÖZET SÖZEL METİNLER

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL 
MODELLEMEYE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR DURUM 

ÇALIŞMASI

Murat ÇAKAN, Seval IŞIK

Türkiye 

 

Öz: Giriş: Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sivas ilindeki bir devlet lisesinin 12. 
sınıfında öğrenim gören, merkezi sınav ile yerleşmiş ve modelleme problemlerinde geçen ilgili konuları daha 
önceden görmüş 16’sı kadın, 10’u erkek olmak üzere toplam 26 öğrenci ve onların matematik öğretmenleriyle 
yürütülmüştür. Amaç: Yapılan bu çalışmayla ortaöğretim öğrencilerine farklı biçimlerdeki matematiksel du-
rumları yorumlatıp, matematiksel modelleme sürecinde kullandıkları çözüm yaklaşımlarından yola çıkılarak, 
öğrencilerin anladıklarını anlamlı şekilde nasıl ifade ettiklerini belirlemektir. Bunun için öğrencilerin bu soru-
larda kullandıkları çözüm yaklaşımları, matematik öğretmeni ile yapılan görüşmelerle değerlendirilerek hem 
öğrencilerin hem de dolaylı olarak öğretmenin matematiksel modellemeye yönelik bakış açısı ve farkındalıkla-
rını tüm yönleriyle araştırmak ve günlük yaşantılarında modellemeyi kullanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. 
Sınırlılıklar: Bunun için çalışmada öğrencilere, öğretmenleri tarafından, her birisi açık uçlu olan ve modelleme 
yaklaşımına uygun gerçek hayat problemlerinden oluşan dört tane soru sorulmuştur. Yöntem: Araştırmanın 
yöntemi nitel araştırma, deseni ise “özel durum çalışması” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda katılımcı göz-
lemci olarak, matematiksel modelleme etkinlikleri sürecinde sınıf içinde gözlemler, öğretmenlerin ve öğren-
cilerin matematiksel modellemeye bakış açılarının derinlemesine anlaşılabilmesi için de süreç sonunda yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Sonuç: Öğrenciler gerçek hayat problemlerinin çözümünde birçok 
farklı çözüm yaklaşımı kullanmışlardır. Bu çözüm yaklaşımlarıyla öğrencilerin matematiksel modelleme et-
kinliklerinin çözümünde cebirsel, şekilsel, grafiksel, tablosal gösterimlerinden ve sözel olarak yaklaşımlardan 
faydalanarak çözüm yolları geliştirdikleri ve anladıklarını bu gösterimlerle anlamlandırdıkları görülmüştür. 
Matematiksel modelleme uygulaması sonunda öğrencilerin matematiksel bir model oluşturmaktan daha çok 
sözel olarak tahmin yürütme yoluna gittikleri görülmüştür. Öğrenciler matematiksel modelleme problemleri-
nin kesin bir çözümü olmadığından birçok varsayımı içinde bulunduran, üst düzey düşünme gerektiren mantık 
soruları olarak tanımlamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Model, Matematiksel Modelleme, Gerçek Hayat Problemi, Matematiksel Modelleme Et-
kinlikleri, Matematiksel Modelleme Süreci
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TÜRKİYE’DEKİ LİNYİT KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ ÜZERİNE 
PERFORMANS TABANLI DÜZENLEME UYGULAMASI 

Müge DÖNMEZÇELİK, Murat ATAN

Türkiye

Öz: Refah seviyesinin artmasına, ekonominin büyümesine ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması 
açısından yerli enerji kaynaklarının en etkin şeklide değerlendirilmesi, Türkiye’de öne çıkan enerji politi-
kalarından biri haline gelmiştir. Türkiye’nin sahip olduğu en zengin yerli enerji kaynağı olan linyit, en çok 
elektrik üretim sektöründe değerlendirilmektedir. Nüfus artışı ve teknolojik ilerlemeye paralel şekilde giderek 
artmakta olan elektrik talebinin karşılanması noktasında Türkiye’nin yerli enerji kaynakları ile ilgili politikası 
da göz önüne alındığında, linyit kaynaklı elektrik üretim santrallerinin performanslarının incelenmesi zaruri 
görülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 linyit yakıtlı elektrik üretim 
santralinin 2013-2016 dönemi arasındaki performansları Veri Zarflama Analizi ile analiz edilmektedir. Ayrıca 
çalışmada 2013 yılında başlayan özelleştirmelerin linyit yakıtlı elektrik üretim santrallerinin performansları 
üzerinde nasıl bir etki gösterdiği incelenmektedir. VZA aracılığıyla elde edilen linyit yakıtlı elektrik üretim 
santrallerinin etkinlik skorları ile mevcut olarak uygulanan teşvik mekanizması için performans tabanlı düzen-
leme yaklaşımı geliştirilmektedir. Etkin olmayan linyit yakıtlı elektrik üretim santrallerinin potansiyel elektrik 
üretimi de, VZA aracılığıyla elde edilen referans iyileştirme değerleri ile simülasyonlar yaparak öngörülmek-
tedir. Enerji yatırımlarının ve planlamalarının yapılmasında söz konusu düzenleme ve öngörülerin dikkate 
alınmasının, Türkiye’deki yerli kömür politikasına yön verebileceği düşünülmektedir. Ayrıca VZA uygulama-
sından elde edilen sonuçlarla, istatistiki yöntemlerin elektrik üretim santrallerinin analizlerinde uygulanabilir-
liğine yönelik yeni bir perspektif sunulacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Linyit Yakıtlı Elektrik Üretim Santralleri, VZA, Performans Tabanlı Düzenleme
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ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP BABALARIN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE YASAL 
HAKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Neriman ARAL, Figen GÜRSOY, Fikriye SEZER, Burçin AYSU

Türkiye

 

Öz: Araştırmada zihinsel engelli çocuğa sahip babaların yaşadıkları zorluklar ve yasal hakları hakkındaki gö-
rüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma 
grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2009). Araştırmaya Ankara ilinin Polatlı İlçesinde en az 6 yıldır evli olup, ilkokul ve üzeri öğrenim 
durumuna sahip, en az iki çocuğu olup bu çocuklarından biri zihinsel engelli olan ve zihinsel engelli çocuğu 
özel eğitim kurumuna devam eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılan babalar dahil edilmiştir. Ölçütleri 
sağlayan 17 baba ile görüşme yapılmıştır. Çalışmada babalara ve çocuklarına ilişkin bilgi elde etmek amacıyla 
“Demografik Bilgi Formu” ve babaların yaşadıkları zorlukları ve yasal hakları hakkındaki görüşlerini belir-
lemek amacıyla da araştırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Veri toplama işlemi 
tamamlandıktan sonra araştırmacı tarafından tümevarımsal analiz kullanılarak araştırma verilerinin analizi 
tamamlanmıştır. Bulgular incelendiğinde ailelerin yarısında yaşamlarında herhangi bir değişiklik yaşanmaz-
ken diğer yarısında ise yaşamlarında daha çok sosyal yaşantılarının etkilendiği, ailelerin çoğunun herhangi bir 
yerden destek almadığı, engelli çocuğun bakımını daha çok annelerin üstlendiği, çocuklara verilen desteğin 
büyük kısmını kişisel bakım ve günlük yaşam alanlarının oluşturduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Aynı zamanda 
babaların çoğunun engellilere ait olan hakların neler olduğu konusunda bilgi sahibi oldukları, babaların temel 
sorumluluk ve görevlerinin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve kendi kendine yetebilen bireyler 
olmasını sağlamak olduğu, engelli bir çocuğa sahip olma ilgili düşüncelerinin pozitif yönde olduğu, engelli 
çocuğa sahip babaların hayatlarında zorluklar yaşadıklarını belirttikleri sonuçlarına da ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi, Gelişim, Hak 
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BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ - SON HİTİTLİ (SENARYO - YAPIM - YÖNETİM: NİLGÜN 
BENLİ, SÜRE: 00.19.08) 

Nilgün BENLİ

Türkiye

 

Öz: Bir avuç toprak ve biraz su... Birbirinden bağımsız iken ayrı ayrı varlıklarını sürdüren doğanın bu sakinle-
rini, usta bir el bir araya getirdiğinde ortaya çıkan sonucun belgeseli değil yalnızca… Sanatçı bir ruhun kendi 
içinden binlerce yıl öncesine bakışının ve bu perspektif içinde binlerce yıl öncesinden gelen bir sızıntının 
bugüne akışının öyküsü… 2003 tarihli Son Hititli belgeseli, belgesel ve deneysel filmlerin bazı karakteristik 
özelliklerini taşımakla beraber yönetmenin gerçekliği bozmadan konuya ilişkin yorumsal bakış açısını da ta-
şır. Nasıl ki bir objeye; açı, ölçek ve ışık kombinasyonlarıyla birden fazla farklı bakış açısıyla farklı anlamlar 
yüklenebilirse, benzer şekilde bir belgeselci de baktığı gerçekliği kendi birikimi, dünya görüşü ve algısıyla 
yorumlar ve gerçekliğini bozmadan farklı anlamlar yükleyebilir. Giriş sekansında kurmaca bir rüya sahnesi 
olan Son Hititli belgeselinde perde-içi veya perde-dışı anlatıcı kullanılmaz. Belgesel öznesinin bakış açısıyla 
yani hayatı algılama ve yorumlama perspektifinden olaylar anlatılır. Kendi öyküsünün anlatıcısı yine kendi-
sidir. Tıpkı gerçek yaşamda olduğu gibi eşi ve çocukları da onun çalışmalarının kolaylaştırıcı unsurları olarak 
belgeselde yer alır. Çocukluğuna ilişkin anısının anlatıldığı sahnede canlandırma yapılmıştır. Dramatik etkiyi 
arttırmak amacıyla yer yer slow motion olarak adlandırılan yavaşlatılmış görüntü tekniği kullanılmıştır. Bin-
lerce yıl öncesinden ödünç alınmış gibi duran eserler ise belgesel öznesinin değerleri, duyguları ve inançlarının 
somutlaşmış halidir adeta. Anlatı, anlam yüklenmiş görüntüler ve müzik ile dokunurken belgesel öznesinin 
anlatısına eşlik eden konuya ilişkin atmosfer sesleri ile de bütünlük kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Belgesel, Son Hititli, Çömlek, Kil, Çamur, Seramik 
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BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ - PORSUK NEHRİ VE KENTTE SU TASARRUFU (SENARYO –
YAPIM -YÖNETIM: NILGÜN BENLİ, SÜRE: 00.05.20)

Nilgün BENLİ

Türkiye

 

Öz: Su hem insan bedeni hem de dünya yüzeyi için çok önemlidir. Susuz bir hayat düşünülemez. Dünya’nın 
dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen bu suyun ancak %3’ü kullanılabilir ve içilebilir tatlı su kaynağıdır. 
Eskişehir’in su ihtiyacını karşılayan Porsuk nehri aynı zamanda Eskişehir ve Alpu ovalarının tarımsal sula-
masında da kullanılır. 2008 verilerine göre Türkiye’nin zaten kıt olan tatlı su kaynaklarının %78’ini tarım-
sal sulamada kullandığı görülmektedir. Yüzey sulama yöntemiyle tarım arazilerinin sulanması, hem toprak 
kaybına hem de su kaybına neden olmaktadır. Bereketli tarım için bilinçli sulamaya geçilmeli, yüzey sulama 
yerine damla sulama yöntemi kullanılmalıdır. Bu yöntemle daha az suyla daha çok alanının kaliteli sulanması 
sağlanabilecek böylece ürünün kalitesi ve verimi arttığı gibi toprak kaybı da önlenebilecektir. Bunun dışında 
nüfusun hızla artması da kişi başına düşen kullanılabilir temiz su kaynaklarının azalmasına yol açmaktadır. 
Evlerde suyun bilinçsizce ziyan edilerek kullanımının önüne geçilmelidir. Saniyede 1 damla su kaçıran bir 
musluk yılda 1 ton suyu ziyan ediyor demektir. Kuyudan, borudan veya musluktan suyumuz nereden gelirse 
gelsin suyun kaynağı aynıdır ve her damlası kıymetlidir. Boşa akan her damlanın dünyayı susuz bir geleceğe 
daha çok yaklaştırdığı ve yaşamı tehdit ettiği bilinmelidir. “Su tasarrufu” öneminin vurgulandığı ve bilinçli su 
kullanımının önerildiği bu kısa belgesel film kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Mutfakta ve banyoda 
su kullanırken alınacak bazı basit önlemlerle temiz su kaynaklarının israfını önleme yönünde izleyici kitlesine 
öneriler sunan Porsuk Nehri ve Kentte Su Tasarrufu kısa belgeselinin su kaynaklarının kontrollü kullanımı 
yönünde katkı vereceği umulmaktadır. Filmde perde dışı anlatıcı eşliğinde konuya ilişkin dış görüntülerin yanı 
sıra dijital durağan televizyon grafikleri de yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentte Su Tasarrufu, Damla Sulama, Yüzey Sulama, Susuzluk, Kısa Belgesel, Temiz ve 
İçilebilir Su
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ÇEVRECİ KRİTERLERİN SATINALMA SÜRECİNE ETKİSİ: RİSKLER VE FIRSATLAR

Nilgün KILINÇ, Samet GÜNER

Türkiye

 

Öz: Çevresel problemler ve bunlara yönelik alınan önlemler neticesinde, günümüzde işletmeler artık yalnız 
finansal performansları ile değil, sosyal ve çevresel performansları ile de değerlendirilir olmuştur. Bunun ne-
ticesinde sürdürülebilirlik kavramı, işletme yöneticilerinin gündeminde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. 
Sürdürülebilirlik, çevresel kriterlerle uyum içinde olmanın yanı sıra, rekabetçi kalabilmek için de önemlidir. 
Satın alma süreci çevreci bir yönetim anlayışının önemli bir fonksiyonudur. Nitekim çevreci bir ürünün üreti-
lebilmesi için, öncelikle kullanılan hammaddenin çevreci olması gerekmektedir. Ayrıca işletmeler, satın alma 
gücünü kullanarak çevresel kriterlere uyması noktasında tedarikçiler üzerinde baskı oluşturabilir veya tedarik 
sürecinin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi hususunda tedarikçileri ile birlikte ortak çalışmalar yapabilir. 
Böylelikle satın alma süreci, tüm tedarik zincirinin çevresel etkilerinin en aza indirilmesinde önemli bir etkiye 
sahip olabilir. Bu çalışmanın amacı, çevreci kriterlerin satın alma süreçlerine etkisini ortaya koymak ve çev-
reci satın almanın neden olduğu fırsatları ve zorlukları belirlemektir. Çevreci satın alma, işletmeler için bazı 
fırsatlar sunabileceği gibi birtakım zorlukları da beraberinde getirebilmektedir. Bu çalışmada, bir literatür ince-
lemesi yapılarak, çevreci satın almanın sunduğu fırsatlar ve neden olduğu zorluklar araştırılmıştır. Bu amaçla 
hem yerli hem de yabancı pek çok makale incelenmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen cevaplar nitel içerik 
analizine tabi tutulmuş ve çevreci satın alma sürecinin neden olduğu fırsatlar ve zorluklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Satın Alma, Çevrecilik, Sürdürülebilirlik, Nitel İçerik Analizi
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ERGENLERDE AKRAN ZORBALIĞI GÖSTERME DURUMUNUN AİLE ISLEVSELLIGI 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nurdan DUMAN, Nilüfer ÜNAL

Türkiye

 

Öz: Okul çağı çocukları arasında çok eski ve bilinen bir olgu olan zorbalık; tahrik edilmeden bir veya daha 
fazla öğrencinin düzenli ve kasıtlı olarak başka bir öğrenciye yapmış oldukları olumsuz davranışlar bütünü 
olarak tanımlanmaktadır. Şiddetin bir türü olan akran zorbalığının nedenleri, sonuçları, ilişkili olduğu sistem-
ler yıllardır araştırıla gelmiştir. Buna göre aile işlevselliğinin alt boyutları olan, aile içindeki iletişim, roller, 
dinamikler, sorun çözme becerilerinin düşük düzeyde olması zorbalığın ortaya çıkma nedenlerinden kabul 
edilmiştir. (Bauer ve ark 2006; Baldry, 2003). Okulda başkalarına karşı zorbalık yapan çocukların genellikle, 
saldırıya uğradıkları zaman nasıl karşılık verecekleri aileleri tarafından öğretilen çocuklar olduğu (Demaray ve 
Malecki 2003) ve çocukken zorbalık davranışı gösteren ya da saldırgan olan babaların çocuklarının da okulda 
zorba olmaya eğilimli çocuklar olduğu (Farrington, 1993) belirtilmiştir. Cinsiyetin farklı olmasının akran zor-
balığı davranışına etkisine bakacak olursak; Olweus (1995), Lowenstein (1992) , Elliot (1992), Roland(1989) 
gibi araştırmacıların bulgularına göre erkekler zorbaca davranışlara kızlara göre üçte iki oranında daha sıklıkla 
karışmaktadırlar. Zorba erkek çocuklar daha çok fiziksel şiddet veya tehdit kullanırken, kızlar dedikodu, alay 
etme, sosyal dışlama gibi dolaylı yolları kullanmaktadırlar. Erkekler çeşitli sınıflardan hem kız hem de erkek 
öğrencilere yönelik zorbaca davranış gösterdikleri halde kızlar daha çok kendi sınıflarındaki veya yaşlarındaki 
kızları kurban olarak seçmektedirler. Öte yanda anne babaların bildirilerine dayalı araştırmalarda kız ve erkek-
lerin eşit oranda zorbalığa maruz kaldıkları bulunmuştur. Bunun nedeninin kız öğrencilerin sorunlarını daha 
rahatlıkla anne babalarına açmaları olabileceği düşünülmektedir. Rolan’da göre kız öğrenciler bağlılık-dışarı 
itme- güdüsünü, erkek öğrenciler ise güç güdüsünü-fiziksel şiddet- davranışlarına yansıtmaya meyillidirler. 
Bu bildiride ergenlerin algıladıkları aile işlevselliği ile akran zorbalığı arasındaki ilişki ortaya konmaktadır. 
Akran zorbalığına yönelen ergenlerin aile işlevselliği alt boyutlarına göre zorbalık yapma davranışları değer-
lendirilmektedir. Yazar Hakkında: Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Sosyal Hizmet Yüksek lisans Öğrencisi. 
Nilüfer ÜNAL 

Anahtar Kelimeler: Akran Zorbaligi, Aile, Aile İşlevselliği, Ergen
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EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI 

Oğuz ERSÖZ

Türkiye

 

Öz: Soybağı, anne ve baba ile çocuk arasındaki hukuki bağı ifade etmekte olup, bu bağ hukuki açıdan birçok 
sonuçlar doğurmaktadır. Bunlardan birisi de evlatlık bakımından çalışma konumuzu eden mirasçılık hakkı-
nın varlığıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 282. maddesine göre ana ile çocuk arasındaki soybağı 
doğumla, baba ile çocuk arasındaki soybağı ise ana ile evlilik, tanıma ya da hâkim hükmüyle kurulur. Aynı 
maddenin üçüncü ve son fıkrasına göre, soybağı ayrıca evlat edinme ile de kurulur. Evlat edinmenin koşulları, 
TMK m. 305 vd. maddelerinde düzenleme altına alınmıştır. Evlat edinme ile ana ve babaya ait olan haklar ve 
yükümlülükler evlat edinene geçer (TMK m. 314/1). Evlâtlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile 
bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her 
türlü bağ kurulur ve ayrıca evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir (TMK 
m. 314/5). Evlat edinme işlemi ile birlikte evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur (TMK m. 314/2). Gerçekten 
de evlatlık, mirasbırakanın saklı paya sahip olan yasal mirasçıları arasında yer almaktadır. Nitekim TMK’nın 
500. maddesinin ilk fıkrası uyarınca; evlâtlık (ve altsoyu), evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olmaktadır. 
Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da varlığını muhafaza eder. Evlatlığın, evlat edinene mirasçılığı tek 
yönlüdür. Zira evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar (TMK m. 500/son). Doğaldır ki evlatlı-
ğın, evlat edinene mirasçı olabilmesi için evlat edinenin ölümü anında hukuken geçerli bir evlatlık ilişkisinin 
bulunması gerekir. Bu çalışmamızda evlatlığın mirasçılığının başlangıcı, kapsamı ve koşulları inceleme ve 
değerlendirme konusu yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Evlatlık, Evlat Edinen, Evlat Edinme, Miras, Altsoy
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YÜKSEK LİSANS YAPMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Recep Serkan GÜRSEL, Muhammed Mustafa KIZILKAYA, Uğur TONKAZ, Kaya YILDIZ

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans yapmalarının amacı ve önemine yöne-
lik görüşlerini saptamaktır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum saptama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Güz Döneminde İstanbul ilinde 2 özel üniversitede lisansüstü eğitim 
yapan 74 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı 
yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Katılımcılar kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yönte-
mi ile gönüllü yüksek lisans öğrencileri arasından seçilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 
çözümlenmiştir. Tespit edilen bulgular yorumlanarak sonuçlandırılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Yapılan 
araştırma sonucunda, bulgular 6 tema halinde sunulmuştur. Birinci temada öğrencilerin kendilerini geliştirmek 
ve kariyer yapabilme hedeflerine ulaşabilmek amacıyla lisansüstü eğitime başvurdukları görülmüştür. İkinci 
temada yüksek lisans eğitiminin gündelik hayata etkilerine ilişkin, olumlu yönde etkilenme, olumlu yoğun-
luk artışı ve farklı bakış açıları kazanma gibi etkiler meydana getirdiği saptanmıştır. Üçüncü temada yüksek 
lisans eğitiminden beklentilere ilişkin değişimler konusunda, olumlu yönde değişim oldu, değişim olmadı ve 
olumsuz yönde değişim oldu şeklinde görüşler ortaya çıkmıştır. Dördüncü temada öğrenciler eğitim kalitesinin 
artırılması, derslerde uygulamanın artırılması ve sistem üzerinde değişiklik yapılmasını istemişlerdir. Beşinci 
temada öğrencilerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans eğitimini çevrelerindeki insanlara tavsiye ettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Altıncı temada ise öğrencilerin büyük bir kısmının bilime katkı sağlamak için doktora 
yapmak istediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen sonuçlara dayanarak dört 
öneri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Yapmanın Önemi
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XV. YÜZYIL TOKAT MERKEZ VE İLÇELERİNDEKİ TEK KUBBELİ CAMİ VE MESCİTLERİN 
MİMARİ AÇIDAN İRDELENMESİ

Sadakat Safiyye MUMCUOĞLU, C. Nakış KARAMAĞARALI

Türkiye

 

Öz: Yerleşim tarihi milattan öncelere dayanan Tokat ilinde yüzyıllar boyu birçok tarihi yapı inşa edilmiş ama 
çok azı günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Bunlardan sayıca fazla olan ve birçok kez çalışmalara konu 
olan yapı türü ise camilerdir. XI. yüzyıl da görülmeye başlanan ve günümüz kadar gelebilen bu yapılara plan 
tipi açısından bakıldığında, özellikle XV. yüzyılda tek kubbeli plan şemasının yayığın olduğu görülmektedir. 
Hatta kapsamlı bir araştırma yapıldığında bu yüzyıla ait, ama literatüre geçmemiş olan bir kaç yapıyla da 
karşılaşılmıştır. Bu çalışmayla, bu yapıların literatüre kazandırılması ve XV. yüzyıl Tokat merkez ve ilçele-
rindeki camilerin incelenerek benzer tipteki erken Osmanlı yapılarının mimari özellikleri ile karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. Çalışmada, sağlıklı bir şekilde günümüze gelmeyen yapılar hariç tutulmuş olup, orijinal haliyle 
günümüze ulaşabilmiş Merkez, Zile ve Artova ilçelerindeki yedi eser dâhil edilmiştir. Yapıların, plan, form ve 
cephe özellikleri karşılaştırmalı analiz yöntemiyle incelenmiş, bir tipoloji oluşturularak tek kubbeli camilerin 
dönem özellikleri ve gelişim çizgisindeki yerleri tespit edilmiştir. Genel anlamda yapılara bakıldığında, plan 
bazında tek kubbeli, tek mekânlı, kimisinde son cemaat yeri olan, kubbeye geçiş elemanı olarak Türk üçgeni, 
pandantif ve sivri kemerli trompun kullanıldığı, cephe düzeninde ise çoğu birbirine benzemekle birlikte fark-
lılık gösteren cephelerle karşılaşılmaktadır. Böylece bu çalışma neticesinde yapıların benzer plan ve cephe 
özelliklerinden yola çıkarak Tokat merkez ve ilçelerindeki tek kubbeli camilerin bölgesel nitelikleri ortaya 
konulmuş ve tarihi bilinmeyenlere tarihlendirme önerisi getirilmiştir. Yazar Notu: Bu çalışma Sadakat Safiyye 
Mumcuoğlu’nun Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nca Prof. Dr. C. Nakış 
Karamağaralı danışmanlığında devam etmekte olan yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tokat, XV. yy, Tek Kubbeli, Cami, Mescit, Tipoloji
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VAROLUŞ FELSEFESİNİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI:FERİT EDGÜ’NÜN HAKKARİ’DE 
BİR MEVSİM ROMANI

Safiye KÖRPE, Emel KOÇ

Türkiye

 

Öz: Varoluş felsefesi; durum içindeki somut bireyi, bu bireyin umutsuzluk, karamsarlık, sevinç, acı vb. duygu-
lanımlarını, özgürlük, karar, seçim, yalnızlık, yabancılaşma gibi deneyimlerini ve kendini gerçekleştirmesini 
konu edinir. Birey olarak insana, insanın özünü inşa etmesi ve varoluşunu gerçekleştirmesine vurgu yapan 
varoluş felsefesi, bireyin somut yaşantılarına yönelik değerlendirmelerinde edebiyatı ve özelde roman türünü 
yoğunlukla kullanır. Zira bireysel varoluşa dair duygu, yaşantı ve tecrübeler romanın olay örgüsü, zaman, 
mekan gibi unsurlarıyla, detaylı olarak betimlenebilmekte ve kurgusuyla daha etkili bir biçimde anlatılabil-
mektedir. Nitekim, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir gibi varoluş filozofları, varoluşa dair 
düşüncelerini zaman zaman roman türü üzerinden sunmayı tercih etmişlerdir. Varoluş felsefesi; bir fikir akımı 
ve edebi bir anlayış olarak Türk edebiyatında,Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre, Martin Heidegger gibi 
varoluş filozoflarından yapılan çeviriler ve ‘A’, ‘Mavi’ gibi süreli yayınlar ve kaleme alınan yazılar yoluyla 
tanınmış,1950’lere gelindiğinde Türk edebiyatında varoluş felsefesi etkisinde yapıtlar üretilmeye başlanmıştır. 
Vüs’at O.Bener, Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Ferit Edgü, Adnan Özyalçıner, Onat Kutlar, Erdal Öz, Demir 
Özlü, Bilge Karasu, Leyla Erbil gibi isimler varoluş felsefesi etkisinde roman kaleme almış edebiyatçılardır. 
Sözü geçen yazarların romanlarında varoluş felsefesine dair konu, kavram ve problematikler doğrudan veya 
dolaylı olarak gözlemlenebilmektedir. Biz bu çalışmamızda Ferit Edgü’nün Hakkâri’de Bir Mevsim adlı roma-
nını varoluş felsefesinin temel kavram ve problematikleri açısından değerlendirmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Varoluş Felsefesi, Edebiyat, Roman, Türkiye’de Varoluşçuluk
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE İNGİLİZCE KONUŞAMAMA NEDENLERİ

Sekine GÜL ÇAY, Ömer Faruk ERDOĞAN, Kaya YILDIZ

Türkiye

 

Öz: Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin İngilizce konuşamama nedenlerini saptamaktır. Araştır-
mada nitel araştırma modellerinden olgu bilim (fenomenoloji) modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma 
grubunu, 2018-2019 Öğretim yılı 1. Yarıyıl İstanbul ili Küçükçekmece ve Esenler ilçesindeki 1 resmi, 1 özel 
kurumda görev yapan 30 öğretmen ve 61 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, öğretmen ve öğrenci-
lerden, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma 
grubunda yer alan öğrencilerin demografik özelliklerinin frekans ve yüzde dağılımları çıkartılmıştır. Araştırma 
kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. 
Öğrencilerin yaşadığı genel sorunlar derslerin her yıl aynı formatta işlenmesi, öğretmenlerin yetersiz olması, 
sınıf içinde çok fazla gürültü olması, İngilizce dersinin günlük hayatta işlerine yaramaması, dersleri yeterince 
anlayamamaları sınıfların kalabalık olması ve özgüven sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin 
yaşadığı genel sorunlar ise sınıf mevcutlarının kalabalık olması, öğrencilerin derse karşı ilgilerinin düşük ol-
ması, ders kitaplarının yetersiz olması, çok fazla ünitenin olması, ders saatlerinin yetersiz olması gibi sorunlar 
tespit edilmiştir. Yapılan araştırmanın sonuçlarından yola çıkılarak öğrencilere yönelik olarak İngilizce sözlük, 
İngilizce kitaplar, gazete, kanalları vb. araçlar ile İngilizce öğrenmeleri için çaba göstermesi, öğretmenlerle 
daha fazla iletişim kurmalarının yolları açılması gibi önerilerde bulunulmuştur. Öğretmenlere yönelik olarak 
ise derslerin daha eğlenceli şekilde işlenmesi, dil bilgisinden mümkün olduğunca uzak durulması, seviyesi 
düşük öğrenciler için ek çalışmalar yapılması, ek ödevler verilmesi, öğrencinin kendini güvende hissedeceği 
bir ortam oluşturulması gibi önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İngilizce Öğrenimi, İngilizce Konuşamama, Konuşamama Nedenleri
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Sema Nur KENANOĞLU

Türkiye

 

Öz: Altına dayalı kira sertifikası, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık 
Kiralama A.Ş. tarafından ihracı gerçekleştirilen ve fiziki altını olan vatandaşların bu altınları üzerinden getiri 
elde edebilmelerini sağlayan bir yatırım aracıdır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, faiz getirisi elde etmek 
istemeyen yatırımcılar için 2012 yılından itibaren kira sertifikaları ihraç etmektedir. Altına Dayalı Kira Ser-
tifikası yurt içi piyasada ihraç edilen diğer Kira Sertifikalarında olduğu gibi gayrimenkul alım satımına ve 
söz konusu gayrimenkulün kiralanmasına dayalı bir yatırım aracıdır. Geleneksel yatırımcıların yatırım aracı 
olarak tercih ettikleri fiziki altınların ekonomiye kazandırılması ve hem yatırımcıların kazanması hem de ülke 
ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla faiz getirisi elde etmek istemeyen yatırımcılar için dü-
zenlenmiş bir kira sertifikasıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşlara 
altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı olarak sunulmuştur. Bu kapsamda çalışmanın amacı altın tahvili 
ve altına dayalı kira sertifikasının ne olduğundan bahsederek, devletin altına dayalı kira sertifikasına yönelme 
sebeplerini incelemektir. Yapılan araştırmalar sonucunda; tahmini rakamlar yaklaşık 2 bin 500 ton ile 5 bin ton 
civarında, yaklaşık 100 milyar dolar ila 200 milyar dolara denk gelen yastık altı altın var olduğu söyleniyor. 
Altına dayalı kira sertifikasının ne ve nasıl bir yatırım aracı olduğu yeterince iyi anlatılırsa atıl olan bu altınlar 
ekonomiye kazandırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Altına Dayalı Kira Sertifikası, Altın Tahvili, Yatırım
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ÖZET SÖZEL METİNLER

İLETİŞİM BECERİ ATÖLYESİ OLARAK OKUL RADYOSU

Serkan DÜZGÜN

Türkiye

 

Öz: Dünyada ve ülkemizde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan; problem çözme, eleştirel düşünme, 
üretkenlik, takım çalışması ve iletişim becerilerini, temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında, öğrencilere 
kazandırmak amacıyla öğretim programlarında yer almaktadır. Küresel eğitim yaklaşımı; üretkenlik, iletişim, 
ekip çalışması, eleştirel düşünce gibi becerilerin öğrenciler tarafından kazanılmasını, onların gelişimi ve ol-
gunlaşması açısından önemli bulmaktadır. Bu çerçevede; Milli Eğitim Bakanlığı “2023 Eğitim Vizyonu” ile 
çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için ilkokuldan başlanarak tüm öğretim ka-
demelerinde “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacağını ilan etmiştir. Bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, 
spor ve kültür odaklı yapılandırılacak, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak dü-
zenlenecektir. Bu atölyeler, öğrencilerin düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği, bir ortaya 
çıkarma sürecini yaşayacağı yerler olacaktır. Bu bildiride; kurulacak beceri atölyelerine bir örnek olması açı-
şından, iletişim beceri atölyesi olarak web tabanlı okul radyosu sunulacaktır. Web tabanlı radyo uygulamaları; 
okullardaki eğitim-öğretim süreçlerini desteklemek amacıyla, ülkemizde ve yurt dışındaki birçok okulda her 
gün artarak kullanılmaktadır. Radyo programları sunmak ve hazırlamak, öğrencilerin; kişiler arası iletişim be-
cerilerini geliştirmelerine, öz güvenlerini artırmalarına, takım çalışması becerilerini geliştirmelerine onlar için 
önemli olan konuları hoşgörülü ve demokratik biçimde tartışmalarına fırsat veren bir süreçtir. Okul radyosu; 
okullarda öğrencilerin görüşlerini; kontrollü olarak, güvenli bir ortamda dile getirebilecekleri, onların eğitim 
süreçlerine etkileşimli bir şekilde katılabilecekleri merkez haline getirmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin 
öğretim programlarındaki becerileri etkili bir şekilde öğrencilerine kazandırmalarına yardımcı olmaktadır. Bu 
kapsamda; okul radyosunun dünyada ve ülkemizdeki kullanımına yönelik çalışmalar tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Beceri, Atölye, Okul, Radyo, Eğitim, Vizyon



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

431

ÖZET SÖZEL METİNLER

KÜLTÜREL DİPLOMASI PLATFORMU OLARAK TÜRKÇENİN SESİ RADYOSU

Serkan DÜZGÜN

Türkiye

 

Öz: Kültürel diplomasi, ülkelerin kendilerine ait değer ve toplumsal birikimin yani kültürünün tanıtılması-
dır. Bu bağlamda kültür, o ülkedeki insan topluluğu ile özdeşleştirilen sanat, gelenek, düşünce yapılarının 
yansıması olarak tanımlanabilir. Ülkelerin kültürel diplomasi yürütmedeki temel amaçları kendi kültür öge-
lerini tanıtmak ve bu ögeler üzerinden farklı ülkeler ile sürdürülebilir bir ilişki ağı oluşturmaktır. Dil, müzik, 
sinema, edebiyat, sanat ve spor; kültürel diplomasinin en güçlü alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanları kitle 
iletişim araçları ile tanıtmak büyük önem taşımaktadır. Kitle iletişim araçlarından biri olan radyonun ülkeler 
için özel bir yeri vardır. Radyo, ülkelere, kültürlerini diğer ülkelere tanıtma fırsatı vermiştir. İngiltere, BBC’yi, 
Amerika, Voice of America’yı, Almanya, Deutsche Welle’yi, Rusya, Rusya’nın Sesi Radyosu’nu, Çin, China 
Radio International’ı, Fransa, Radio France Internationale’i, Türkiye, Türkiye’nin Sesi’ni kurarak yaptıkları 
uluslararası yayınlar ile kültürel diplomasi faaliyetlerini yürütmektedirler. Radyo ile hem dil öğretimini des-
teklemek hem de müzik ve radyo programlarıyla kültürün tanıtımını yapmak mümkündür. Özellikle; internet 
tabanlı web ve mobil radyo, podcast dosyaları ile dil öğrenimini kolaylaştırmakta, kültür öğelerini barındıran 
ve gerçek hayattan uyarlanmış programlarla kültürel diplomasiye katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ülkelerin 
kültürel diplomasi faaliyetlerini yürütmek için kurulan kültür merkezleri de önemlidir. Bu kapsamda; 2009 
yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri, yurt dışında Türkçe eğitimini yaygınlaştırmayı 
ve kültür sanat faaliyetleri ile Türk kültürünün tanıtılmasını hedeflemektedir. Bu amaçlara ulaşmada bir araç 
olarak, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde Türkçenin Sesi Radyosu kurulmuştur. Bu bildiride Türkçenin Sesi 
Radyosunun çalışmaları anlatılacak ve radyonun kültürel diplomasi girişimlerine katkısı ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Diplomasi, Dil, Sanat, Türkçe, İletişim, Radyo
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ÖZET SÖZEL METİNLER

LİSE ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ TERCİHLERİNİN ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN 
İNCELENMESİ

Seyhan KARAHAN, M. Cüneyt BİRKÖK

Türkiye

 

Öz: Araştırma lise son sınıf öğrencilerinin mesleki tercihleri ve bu tercihlerine etki eden faktörleri belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin mesleki tercihlerinin cinsiyet, okul türü, anne-baba eğitim 
düzeyi ve meslekleri, ailenin sosyo-ekonomik durumu, kardeş sayısı ve kardeşlerinin üniversite eğitimi du-
rumuna göre değişkenliği incelenmiştir. Bu kapsamda Kocaeli ili Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçele-
rinde Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri evreni 
oluşturmaktadır. Bu ilçelerde 4 farklı lise türünde toplam 18 okulda öğrenim görmekte olan 525 lise son sınıf 
öğrencisine anket tekniği kullanılarak araştırma yapılmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar SPSS 25.0 ista-
tistik programına girilerek t testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), scheffe, tukey, koralasyon, yüzde ve fre-
kans değerlerine göre sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin mesleki tercihleriyle 
cinsiyet, lise türü, baba mesleği, annenin eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilirken; anne 
mesleği, babanın eğitim düzeyi, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, kardeş sayısı, kardeşlerin üniversite eğitimi 
alması ve kardeş meslekleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin tercih ettikleri 
mesleklerin frekans değerlerine bakıldığında en çok tercih edilen mesleki alan sırasıyla sağlık, mühendislik-
mimarlık ve eğitim alanları olmuştur. Mesleki tercihlerini etkileyen ilk üç etken ilgi ve yetenekler, mesleğin 
prestij ve saygınlığının yüksek olması ve mesleğin kazancı olarak sıralanmıştır. Mesleki beklentilerinin ye-
teneklerini kullanacakları bir meslek olması, ekonomik gelir ve iş bulma olanağının fazla olması yönünde 
olduğu tespit edilmiştir. Meslek seçiminde ailenin tutumlarının daha çok öğrencinin ilgi ve yetenekleri ile iş 
imkânı olan meslekler olması yönünde olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırmaya göre öğrenciler bir mesleği 
en çok mesleği yapan kişilerce tanımaktadırlar ve yapılan mesleki tanıtım seminerleri mesleki tercihlerini 
etkilemektedir. Öğrencilerin çoğunluğu rehberlik servisiyle mesleki seçim konusunda sıklıkla görüşmekte ve 
okullarda mesleki tanıtım ve rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Meslek seçimiyle ilgili kariyer günleri, bilgi-
lendirme toplantıları yapılarak öğrenciler bilgilendirilmeli ve kendilerine en uygun olan mesleği belirlemeleri 
sağlanmalıdır. Öğrenciler tercih ettikleri meslekler, iş imkanları ve çalışma koşulları hakkında detaylı bilgi 
sahibi olurlarsa meslek seçimi konusunda daha sağlıklı bir karar verebilirler. 

Anahtar Kelimeler: Meslek, Meslek Seçimi, Mesleki Rehberlik, Mesleki Beklenti
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KIBRIS BASININDA ADNAN MENDERES

Tuğba KORHAN

Türkiye

 

Öz: Kıbrıs Basınında Adnan Menderes Doğu Akdeniz’in kuzeydoğu köşesinde yer alan, Anadolu’nun da gü-
ney kıyılarına 64 Yunanistan’a 966 km uzaklıkta bulunan Kıbrıs Adası, Anadolu jeolojik yapısına bağlı bir 
coğrafyadır. M.Ö. X.V. yüzyıllarda Hitit hakimiyetinde olan Kıbrıs; Mısır, Fenike, Asur, Roma, Venedik gibi 
birçok medeniyete ev sahipliği yaptıktan sonra 1571 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiş ve Ada 
1878 tarihinde İngiliz yönetimi başlayana kadar Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde kalmıştır. Kıbrıs’ın 12 
Temmuz 1878 tarihinde İngiltere idaresine girmesiyle Ada’da matbaa çalışmalarının başladığı görülüyor. İlk 
olarak İngilizler tarafından çıkarılan The Cyprus adlı gazette ile Ada’da gazete yayıncılığı başlamıştır. Kıbrıslı 
Türkler ise 12 Aralık 1879 yılında Aleksan Sarrafyan tarafından çıkarılan Ümit adlı gazete ile Ada’da mat-
baacılığa başlamışlardır. Ümit gazetesinden sonra ikinci Türk özel gazetesi ise 1889 yılında çıkarılan Saded 
gazetesidir. Ada’daki üçüncü özel gazete ise 1891 yılında çıkmaya başlayan ve Rumlara karşı siyasi bir misyon 
üstlenen Zaman gazetesidir. 1900lerde Kıbrıs basınında Mirad-ı Zaman, Sünühat, İslam isimli gazeteler basıl-
mış fakat bu gazetelerin yayın süreleri uzun olmamıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra Kıbrıs basını Türkiye 
Cumhuriyeti’nden gerek teknik ve maddi gerekse uzman ihtiyacı konularında yardım taleplerinde bulunmuş 
bu talepler de karşılık görerek istedikleri destekleri Türkiye’den almak suretiyle Ada’da çeşitli özel gazeteler 
yayınlanmıştır. Fakat özellikle 1931 Rum isyanından sonra İngiltere yönetimi Türklere basın yayın konusun-
da müsamaha göstermemiş bu durumda 1942 yılında Halkın Sesi gazetesi yayın hayatına başlayana kadar 
Kıbrıs’ta Türk’ün sesini duyurabilecek bir yayın organının eksiliği hissedilmiştir. 1950lere gelince Kıbrıs’ta 
yayınlanan Türk gazetelerinin sayısı artmıştır, 1950 yılında Milliyet ve Memleket gazeteleri, 1951 yılında 
Bozkurt gazetesi, 1952 yılında Vatan, 1954 yılında Köylü, 1959 yılında Nacak gibi gazeteler yayın yapmıştır. 
Türkiye’de Demokrat Parti iktidara geldiğinde Kıbrıs basını öncelikle yeni iktidar partisi ve Başbakanı Adnan 
Menderes’e karşı temkinli yaklaşım sergilemiş fakat özellikle 1955’ten sonra Menderes’in Kıbrıs konusunda 
aktif bir siyaset izlemesiyle Menderes ve Demokrat Parti büyük çoğunlukla Kıbrıs basınının desteğini almıştır. 
Çalışmamızda, 1950 seçimlerinden başlayarak 1960 darbesine kadar Kıbrıs basınındaki Demokrat Parti ve 
Adnan Menderes algısını incelemeye çalışacağız. 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TANIKLARIN GÖZÜYLE TRABLUSGARB SAVAŞI’NDA FETHİ BEY

Tuğba KORHAN

Türkiye

 

Öz: Milli Mücadelenin ve Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli liderlerinden biri olan Ali Fethi Ok-
yar, 1880 yılında Rumeli’de Pirlepe’de doğmuştur. 1904 yılında Harp Akademisi’ni bitirdikten sonra Sela-
nik’teki III. Ordu’da görev yapmış aynı dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiş ve 1908 yılında II. 
Meşrutiyet’in ilanından sonra ise Paris askeri ataşeliğine atanmıştır. Fethi Bey’in Paris askeri ataşeliği, Os-
manlı Devleti’nin topraklarında çıkan isyanlarla meşgul olduğu bir zamana rastlamıştır. 1911 yılında Fethi 
Bey, Prens Sabahattin’den İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal edeceği haberini almış, bu haber üzerine bir taraftan 
büyükelçi Rıfat Bey ile birlikte konuyu görüşmek için Fransa Hariciye Nazırı M. Aristide Briand’ı ziyaret 
etmiş diğer taraftan da Fethi Bey, Mahmut Şevket Paşa ve Talat Bey’e mektuplar yazarak görüşlerini istemiş-
tir. Kısa zamanda yazdığı mektuba Talat Bey’den cevap alan Fethi Bey, kendisinden Enver, Mustafa Kemal, 
Fuad, Nuri, Teşkilât- ı Mahsusacı Eşref gibi genç zabitlerin bulunduğu gönüllü kadrosunun, Mısır üzerinden ad 
ve kılık değiştirerek Trablusgarp’a geçmeye hazırlandıklarının haberini alarak vakit kaybetmeden İstanbul’a 
gitmiştir. İstanbul’da Enver, Fethi ve Mustafa Kemal Beyler Harbiye Nazırı Şevket Paşa ve İttihat Terakki 
Merkezi ile görüşmeler yaparak yapılabilecekleri değerlendirmişler ve görüşmelerin sonucunda Trablusgarp’a 
giderek Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağını savunmaya karar vermişlerdir. Fethi Bey, tekrar 
askeri ataşelik görevinde bulunduğu Paris’e dönecek ardından da Sfax üzerinden Tobruk ve Derne’ye ulaşa-
rak görevli olacağı Trablus bölgesindeki Neşet Bey’in komutasındaki Osmanlı birliğine katılacak bu birliğin 
kurmay başkanlığı görevini üstlenecektir. O dönem Aziziye civarındaki kampta M. René Puaux, Stéphane 
Lauzanne, M. Georges Rémond gibi yabancı gazeteciler bulunuyordu. Bu gazeteci ve yazarlar Fethi Bey ve 
arkadaşlarını yakından tanıma ve savaş süresince gözlemleme fırsatı bulmuşlardır. Çalışmamızda bu yazarla-
rın aktarmış olduğu Fethi Bey’in bölgedeki faaliyetlerini ve kendisi ile ilgili yabancı basında çıkan haberleri 
değerlendirmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Fethi Okyar, Trablusgarp Savaşı, Osmanlı Devleti
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LİSE ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Tuğba SADIÇ, Aysun GÜROL

Türkiye

 

Öz: İnnovasyon; dilimizdeki kullanımıyla yenilik, yenilikçilik son yıllarda çok çeşitli alanlarda çok sık kul-
lanılan bir kavram olmuştur. Değişimin zorunluluk halini aldığı her kurum için yenilik üretmemek ya da ye-
nilikleri benimsemede geç kalmak zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. Eğitimin dinamik bir sistem 
olması sürekli yenilenmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Yeniliklere açık ve yenilik ortaya çıkaran bireyler yetiş-
tirebilmek eğitim sisteminin ve toplumun bu görevi üstelenen kişilerden beklentisidir. Okullardaki yenileşme 
hareketini sağlayacak en önemli rol öğretmenindir. Dolayısıyla öğretmenlerin yenilikçi olmaları öğrencilerin 
ve toplumun değişip gelişmesi için önemlidir. Bu araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 
öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerini belirlemektir. Veri toplama aracı olarak Hurt, Joseph ve Cook 
tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması Kılıçer ve Odabaşı (2010) Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) 
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Kars ilinde çalışan 31 farklı branştan 275 öğretmene ulaşılmıştır. Bu 
çalışmadaki Cronbach-Alfa değeri 0,837 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, 
aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız 
değişkenleri öğretmenlerin branş, cinsiyet, deneyim yılı, fakülte türü, öğrenim düzeyi, okuldaki statü, branş 
memnuniyeti ve araştırma deneyimi; bağımlı değişkeni ise öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri olarak 
tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcı öğretmen grubunun 9’u (%3,3) öncü, 42’si (%15,3), 152’si 
(%55,3) sorgulayıcı, 66’sı (%24) kuşkucu, 6’sı (%2,2) gelenekçidir. Bireysel yenilikçilik düzeyleri branşa, 
öğrenim düzeyine, okuldaki statüye, deneyim süresine, branştan memnunluk durumuna, fakülte türüne göre 
farklılaşma göstermezken; cinsiyete ve araştırma deneyimi olup olmamasına göre farklılık göstermektedir. 
Bu çalışma Tuğba Sadıç’ın Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim 
Dalı’nca Doç. Dr. Aysun Gürol Danışmanlığında devam etmekte olan yüksek lisans tezinden üretilmiştir 

Anahtar Kelimeler: YEnilik, Bireysel Yenilikçilik, Öğretmen



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

436

ÖZET SÖZEL METİNLER

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE MODEL KULLANIMININ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
AKADEMİK BAŞARILARINA VE FENE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Yağmur KOYUNCU, Havva YAMAK

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı; 6. Sınıf Fen Bilimleri dersinde yer alan “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız 
Güneş ünitesinin” öğretiminde model kullanımının öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarısına ve 
aynı zamanda fen bilimleri dersine karşı olan tutumlarına etkisini incelemektir. Akademik başarı ve fene karşı 
tutumlarına model kullanımının etkisini sınamaya yönelik olan bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde yöntem 
olarak yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu süreçte fen öğretimi deney grubuna modellerle gerçekleştirilir-
ken, kontrol grubuna programa dayalı öğretim gerçekleştirilmiştir. Her iki grup öğrencilerine de deney öncesi 
ve deney sonrası aynı testler uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini 2016–2017 eğitim-öğretim yılında Şanlı-
urfa ilinde bulunan 6. sınıf öğrencileri oluşturacaktır. Örneklem ise evreni temsil edecek şekilde belirlenen 
Şanlıurfa Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulunda okumakta olan 6. sınıf 31 deney ve 28 kontrol grubu oluş-
turacak şekilde toplam 59 öğrenci seçilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen “Dünya’mız, Ay ve Yaşam 
Kaynağımız Güneş” ünitesine yönelik başarı testi: Test, çoktan seçmeli (dört seçenekli) toplam 25 sorudan 
oluşmaktadır. Başarı testinin güvenirliği 0,72 (KR-20) olarak hesaplanmıştır. Kullanılan tutum ölçeği Elvan 
İnce (2007) tarafından geliştirilmiş ve testin güvenirlik α değeri 0,82 olarak bulunmuştur. Test, 30 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçekteki 2, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 27, 28 ve 30. maddeler olumsuz, diğer maddeler ise 
olumlu ifadeler içermektedir. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak 
derste model kullanımının öğrenci akademik başarı ve fene karşı tutumlarına olumlu yönde anlamlı bir fark 
oluşturduğu görülmüştür (p<0,05). 
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ÖĞRENCİLERİN “ÖDEV” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Yasemin DARICI, Selvi ÖZKAN, Kamala TAGHIYEVA, Zehra Münire YALÇIN, Kaya YILDIZ

Türkiye

 

Öz: Bu araştırma, öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) “ödev “kavramına ilişkin görüşlerini, metaforlar ara-
cılığı ile ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 
birinci döneminde, İstanbul ili Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve lise olmak 
üzere 3 devlet okulunda öğrenim gören toplam 335 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin ödev olgusuna yük-
ledikleri metaforik anlamların ortaya çıkartılıp incelenmesini amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma model-
lerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüş-
me formu bir uzmanın görüşü ile hazırlanmış ve katılımcılara uygulanmıştır. Öğrencilerin ‘’Ödev….…benzer, 
çünkü…………’’ ifadesindeki boşlukları tamamlamasıyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analiz 
tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların ürettiği metafor aynı olsa bile nedeni farklı olabileceğinden “çünkü” kı-
sımları dikkatle incelenmiştir. Bu formdan elde edilen cevaplar nihai olarak araştırmanın veri kaynağını oluş-
turmuştur. Araştırma sonucuna göre 335 öğrenci ‘ödev’ algısına ait toplam 191 metafor üretmiştir. Öğrencile-
rin büyük bir çoğunluğu tarafından üretilen ilk beş metaforun sırasıyla; “çalışma”, “görev”, “hayat”, “beyin” 
ve “öğretmen” metaforları olduğu görülmüştür. Bu metaforlar benzer özelliklerine ve gerekçelerine göre 16 
kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler incelendiğinde, ödevi, öğrencilerin bazılarının olumlu, bazılarının olum-
suz yönde algıladıkları, bazılarının ise kararsız kaldıkları görülmüştür. Öğrencilerin ürettikleri olumlu meta-
forların sayısının diğer kategorilerdeki metaforların toplamından daha fazla olduğu çıkan sonuçlar arasındadır. 
Öğrencilerin ödeve yönelik çok sayıda farklı algılarının olması ise öğrencilerin ödeve yönelik değişik bakış 
açıları ve tutumları olabileceğini ortaya koymaktadır. 
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ÇAĞDAŞ TÜKETİCİ PAZARLARI AÇISINDAN ‘’MEDİNE PAZARI’’ NIN ANALİZİ

İhsan CORA

Türkiye

 

Öz: “Medine Pazarı” Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesinden sonra Peygamberimiz (S.A.V) 
‘in Medine’de yaptığı uygulamaların en önemlilerinden biridir. Müslümanlar Medine’ye geldikleri tarihte Me-
dine yaklaşık on bin nüfuslu bir şehirdi. Bu nüfusun dört bin kadarı Yahudi, kalan altı bini ise Arap’tı. Ancak 
ticari hayat büyük ölçüde Yahudilerin kontrolündeydi. Üç büyük Yahudi sülalesi pazara hakimdi. Bunlardan 
birincisi Benu Kaynuka sülalesi kuyumculukla uğraşırdı. Bugünkü lisanla para-kredi işleriyle uğraşır ve te-
fecilik yaparlardı. İkincisi Beni Nadır sülalesi ise tarımla uğraşırlar ve özellikle hurma üretimi yaparlardı. 
Üçüncüsü Beni Kureyza sülalesi ise debbağ idiler. Başta çizme olmak üzere deri işleme ve deriden mamul 
eşya üretirlerdi. Yahudiler ekonominin temelini oluşturan bu sektörleri ellerinde tuttukları için ticari hayata ha-
kimdiler. Pazarın kurallarını koyar ve fiyatları belirlerdiler. Peygamberimiz “Medine Pazarı”nın bu halini çok 
iyi gözlemledikten sonra alternatif bir pazar kurmanın gereğini anladı. Kurduğu bu pazarda farklı ve önemli 
kurallar uyguladı. Örneğin pazarda sabit bir yer tutmayı yasaklayarak tekelleşmeye son verdi. Böylece sabah 
kim erken gelirse en iyi yeri o tutardı. Pazar vergisi (işgaliye) kaldırıldı. Faiz yasaklandı. Stokçuluk kaldırıl-
dı. Haksız rekabet kaldırılırken serbest rekabet teşvik edildi. Bir malın başka bir malla takası yasaklandı vb. 
Başlıcalarının bunlar olduğu kurallar koyarak ticareti bu kurallara göre yaparak iki sene gibi kısa bir sürede 
“Medine Pazarı”nda dünyanın en hasis (cimri) tüccarları olan Yahudiler karşısında üstünlüğü ele geçirdiler. 
Bu bildiride tarihi kaynaklardan elde edilen bilgilerle “Medine Pazarı”nın bugünkü tüketici pazarlarıyla bir 
mukayesesi yapılmaktadır. 
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EPİSTEMİK OYUN TEORİSİ: FAYDAYLA ORANTILI İNANÇLAR

İhsan GÜLEZ, Sibel ATAN

Türkiye

 

Öz: Oyun kuramı, verilen kararlara ilişkin sonuçların başkalarının kararlarına bağlı olduğu durumları incele-
yen bir yaklaşımdır. 1928 yılında minimax teoreminin kanıtlanmasıyla özgün bir alan olarak kabul edilmiştir. 
Minimax yaklaşımıyla oluşturulmuş Nash dengesi oyun teorisindeki en popüler çözüm yöntemidir. Ancak 
oyun kuramı gelişimini sürdürürken Nash dengesinin rakibin mantığını hesaba almayışı tartışmalara konu 
olmuştur. Çünkü “mantık” oyunların temel faktörüdür. Buradan hareketle, mantık kavramının merkeze alın-
dığı “epistemik oyun kuramı” adı altında modern bir alt dal oluşmuştur. Epistemik oyun kuramı, oyuncuların 
birbirleri hakkında yürüttüğü mantığın ve birbirlerinin mantığı hakkında yürüttükleri mantığın oyunu nasıl 
etkilediğini anlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Christian W. Bach ve Andres Perea’nın 2014 yılında tanıttığı 
epistemik yaklaşıma sahip “faydayla orantılı inançlar” kavramıyla oluşturulmuş çözüm yönteminin gerçek 
hayat oyuncularının kararlarına klasik çözüm yöntemlerinden daha yakın olduğunu göstermektir. Gerçek hayat 
oyuncularının kararlarının incelenebilmesi için gerçekleştirilen deneyde 19 kişiye “ortalamanın ¾’ünü bulma” 
oyunu oynatılmıştır. Oyunda yer alan faydaların denekler açısından önem arz edebilmesi için maddi teşvik kul-
lanılmıştır. Faydayla orantılı inançlara ortak inanca sahip oyuncuların rasyonel seçeneklerinin bulunabilmesi 
için de bir C# algoritması geliştirilmiştir. Sonuç olarak deneyde yer alan oyuncuların yaptıkları seçimlerin 
klasik çözüm yöntemleri yerine, faydayla orantılı inançlar kavramıyla çözüm yapan bu algoritmanın seçim-
leriyle daha tutarlı olduğu görülmüştür. Bu durumun nedeni, klasik yöntemlerde rakiplerin irrasyonel seçim 
yapmasına 0 ihtimal verilirken, faydayla orantılı inançlar kavramının tedbirli mantığı kullanmasıdır. Rakibin 
irrasyonel seçeneklerini seçme ihtimalini de hesaba katan tedbirli mantığa gerçek hayat oyuncularının mantığı 
daha yakındır. 
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KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

İlkay KARAOSMANOĞLU

Türkiye

 

Öz: 1980 yılı itibariyle küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki ticari ve siyasi sınırlar kalkmış işletmeler 
arası rekabet uluslararası piyasalara doğru kaymıştır. Her alanda yaşanan bu rekabet ve değişimle birlikte iş-
letmeler yaşamlarını sürdürmek için uluslararası pazarlara ihtiyaç duymaya başlamıştır. Uluslararası pazarlara 
girişte, geleneksel uluslararasılaşma süreçlerinde anlatılan pasif ihracatla başlayıp, pazarlama ve üretim gibi 
çeşitli deneyimsel aşamalar yaşayarak uluslararasılaşan işletmelerin yanı sıra, kuruluşlarından itibaren 2-3 
yıl içinde uluslararasılaşan, bütüncül bir yaklaşımla dünyayı tek ve sınırları olmayan bir pazar olarak gören 
“küresel doğan işletmeler” de artmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı araştırmaya konu dört şirketin ulusla-
rarasılaşma süreçlerini ortaya koyarak literatürdeki uluslararasılaşma süreçleriyle karşılaştırmasını yapmaktır. 
Araştırmaya konu dört işletmenin uluslararasılaşma süreçleri nasıl gelişmiştir? araştırma sorusudur. Araştır-
maya konu dört işletmenin uluslararasılaşma süreçleri nasıl gelişmiştir ? sorusu derinlikli olarak anlaşılması 
ve araştırılması gereken konu olduğundan metodolojik olarak nitel bir araştırma deseni uygun görülmüştür. 
Araştırma kapsamında, 1988 -2018 dönemi aralığında şirketlerin kuruluşundan bugüne faaliyet gösterdiği sek-
törlerdeki çalışmaları incelenmiş bu süre zarfındaki işlemleri yıllar itibariyle ele alınmıştır. Araştırmamız bize 
araştırmaya konu işletmelerin ortaklarının sahip oldukları network ağları ve aktif girişimcilikleri sayesinde 
kısa sürede uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren güçlü birer işletme konumuna geldiğini göstermektedir. 
Ayrıca işletmelerin kuruluşuyla birlikte yurtdışı pazarlara yönelip ihracata başladıktan sonra sektörlerde yatay 
büyümelerinin hızlandığını ve global müşteri ağlarının genişlediğini göstermiştir. Araştırmamız işletmelerin 
uluslararasılaşma süreçlerinin değerlendirilmesinde özelliklede sosyal network bağlantıları kuvvetli yabancı 
bireyler/şirketler ile kurulacak ortaklıkların işletmelerin uluslararasılaşma hızı ve büyümesi üzerinde olumlu 
etkide bulunabileceğini göstermektedir. Analimizin sonuçları itibariyle dört işletmede gerek stratejileri, gerek 
uluslararasılaşma hızları, gereksede ortaklarının aktif girişimciler olması ve oluşturdukları network ağlarıyla 
global doğan birer işletmedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma, Uluslararasılaşma Süreçleri, Küresel Doğan İşletmeler
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ÖZET SÖZEL METİNLER

EVLİLİĞİN BİREYLERDE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM

Yusuf GENÇ

Türkiye

 

Öz: Bu tebliğde evliliğin bireyin bekâr kimliği ve kişiliği üzerindeki etkileri ve bireyde meydana getirdiği 
değişimler tartışılmıştır. Toplumların oluşması, bunu sağlıklı bir zemine oturtması ve varlığın devam ettirmesi 
için gerekli olan aile kurumunun korunması ve toplumun değerleri doğrultusunda meşrulaştırılması gerekir. 
Sağlıklı aile kurgusu, aileyi oluşturan kadın ve erkeğin kimlik, kişilik, kalite, kapasite ve hayatı anlamlandır-
ma özellikleri ile yakından ilgilidir. Araştırmada; bireysel kişiliklerin oluşumunda etkin rol oynayan eğitim, 
meslek ve evlilik gibi üç ana faktörden evliliğin etkileri açıklanmıştır. Erkek ve kadın cinsiyet özellikleri, 
bireysel farklılıkları ve hayat felsefeleri gereği iki farklı donanım veya ham madde bir araya gelerek yeni bir 
mamul ürün üreterek aileyi meydana getirirler. Eşler, evlilik yoluyla aile olma arzu, istek ve duygusuyla bir 
araya gelerek ortak kişilik özelliklerini birleştirir, ortak olmayan ancak kendileri için uyum sağlayabilecekleri 
özellikleri birbirlerinden transfer eder, zıt olup uzlaşamayacakları özelliklerinin bir kısmından vaz geçerek, 
bir kısmını da kabullenerek aile kimliği oluştururlar. Böylece bireysel özellikler ile aile özellikleri arasında bir 
takım farklılıklar oluşur. Araştırmanın örneklemi Bursa ili Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinden rastgele seçilmiş 
200 evli bireyden oluşmuş olup bu kitle Türkiye evrenini temsil etmemektedir. Bulgular anket tekniği ile 35 
sorudan oluşan nicel verilerin bir kısmının kullanılması ile sınırlıdır. Bireylerin evlilik öncesindeki tutum ve 
davranışları ile evlilik sonrasındaki tutum ve davranışları arasında farklılıklar görülmüştür. Bireyler evlilik 
öncesinde kişisel bakımlarına daha fazla zaman ayırdıkları, evlilik sonrası sorumluluk duygularının arttığı, ço-
cuk sahibi olmaları davranışlarını kontrol etmeleri gereği doğurduğu, mücadele etme güdülerini güçlendirdiği 
ve eşine bağlılığı artırdığı, evliliğin düzenli bir hayata geçiş kazandırdığı, evlilik sonrası içe dönük bir kişiliğe 
evrildikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Evlilik, Eşler Arası İlişki, Değişim, Aile



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

442

ÖZET SÖZEL METİNLER

YAŞLILIK SORUNLARI VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ

Yusuf GENÇ, Saliha ÇETİN

Türkiye

 

Öz: Günümüzde yaşlılık olgusu, yaşlılık sorunları, aktif yaşlanma, yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılması, 
ömrün son döneminde hayata tutunmanın önemi gibi konular bilimsel olarak tartışılmaktadır. Dünya gene-
line paralel olarak Türkiye’de de ortalama yaşam beklentisinin artması ve nüfus artış hızının azalması yaşlı 
nüfusun ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi ve uygulanabilir sosyal politikalar üretilmesini gerekli kılmıştır. 
Yaşam kalitesi temel perspektifinde aktif yaşlanan bireyler bağımsızlıklarını kaybetmeyen, hayata daha kolay 
tutunan ve yaşlılığı sorun olarak algılamaktan ziyade sosyal uyumu güçlendiren bir olgu olarak görmektedir-
ler. Bu çalışmanın amacı 60 yaş ve üzeri yaşlıların yaşam kaliteleri ile yaşlılık algılarının değerlendirilmesi ve 
yaşam kalitesi ile yaşlılık algısı arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın örneklemi Ankara’da 
yaşayan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nden hizmet alan 60 yaş üzeri 225 kişiyi 
kapsamaktadır. Saha araştırması niteliğinde olan ve nicel verilere dayanan bu çalışmada yüz yüze görüşme tek-
niği ile “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Yaşlı Modülü (WHOQOL-OLD)” ve “DSÖ- Avrupa Yaşlanma 
Tutumu Anketi (AYTA-TR)” ölçek soruları kullanılmış ve soruların bir kısmı değerlendirilmiştir. Araştırma 
sonucunda; yaşlıların en önemli iki sorununun ölüm ve yalnızlık korkusu olduğu, ancak hayatta layık oldukları 
saygınlığa ulaşmaları, başardıkları şeyler, insanlar tarafından sevilme ve takdir görmelerinin kendilerini mutlu 
ettiği görülmüştür. Ayrıca yaşlanmanın gelişimsel olarak fıtri bir durum ve kaçınılmaz olduğu, yaşlandıkça 
bunun daha kolay kabul edildiği ve bu durumun ruhsal yapılarını olumlu etkilediği, yaşları dolayısıyla bazı 
şeylerden kendilerini dışlanmış hissetmeleri ise kendilerini rahatsız ettiği tespit edilmiştir. Fiziksel, biyolojik 
ve sosyal çevre faktörlerinden büyük oranda etkilenen yaşlılar için kendi yaşamlarını anlamlı algılamaları ya-
şam kalitesi açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Yaşlılık, Yaşam Kalitesi, Yaşlılık Sorunları, Aktif Yaşlanma
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KORUYUCU AİLE HİZMETİNDEN YARARLANAN BİREYLERİN YAŞADIĞI DUYGUSAL 
SÜREÇLER: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

Yusuf GENÇ, Uzman Nur Menekşe ŞEKER

Türkiye

 

Öz: Koruyucu Aile Hizmeti; ülkemizde son yıllarda hızlı artış gösteren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı bünyesinde İl Müdürlükleri altında sürdürülen, tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına önem verilen bir 
hizmet modelidir. En temel hakkı olan anne ve babası ile birlikte yaşama fırsatından mahrum kalan ya da 
güvenliği için anne ve babası ile birlikte yaşayamayacak durumda olan çocuklar, devlet koruması altına alı-
narak hayata hazırlanırlar. Çocukların bakımı ile ilgili öncelik aileyi güçlendirerek kendi ailelerinin yanında 
kalmalarını sağlanmak, kendi ailesi mümkün değilse sağlıklı bir ailenin yanında kalmasını sağlayarak çocuğu 
aile modeli içinde yetiştirmektir. Bunların mümkün olmadığı durumlarda kurum bakımı gündeme gelmektedir. 
Ancak en iyi kurum bakımı dahi bir çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi açısından olumsuz-
luklara sebep olmaktadır. Dünya üzerinde kuruluş bakım modellerinin sakıncalarından hareketle alternatif bir 
hizmet olarak koruyucu aile bakım modeli geliştirilmiş ve hizmetin uygulanmasında ülkeler arası farklılıklar 
bulunmaktadır. Türkiye’de ilk koruyucu aile hizmeti 1949 yılında gündeme gelerek uygulanmaya başlanmış, 
2828 sayılı kanunla hukuki zemin bulmuş ve 1993 yılında ilk çıkan koruyucu aile yönetmeliği ile uygulama 
alanının sınırları çizilmiş ve 2012 yılında değiştirilen koruyucu aile yönetmeliği ile mevzuat tarafı son halini 
alarak hizmet devam etmektedir. Koruyucu ailelerin sayısının artması ve hizmetin yayılması paralelinde ko-
ruyucu ailelerin de çeşitli sorunları gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı hızla yaygınlaşan 
Koruyucu Aile Hizmet modeli kapsamında koruyucu ailelerin süreç içerisinde yaşadıkları duygusal problem-
leri tespit etmek ve yeni koruyucu aile adaylarının yaşayabilecekleri sorunları önceden belirleyip aday belir-
leme ve hizmeti yaygınlaştırmada daha sağlıklı bir süreç yürütülmesini sağlamaktır. Araştırmanın örneklemi 
Kahramanmaraş ilinde koruyucu aile hizmeti sunan 100 kişiyi kapsamakta olup bu kitle evren olarak Türki-
ye’deki tüm Koruyucu Aileleri kapsamamaktadır. Bulgular anket tekniği ile 34 sorudan oluşan nicel verilerin 
bir kısmının kullanılması ile sınırlıdır. Araştırma sonucunda; 8 temel duygu çerçevesinde koruyucu ailelerin 
yoğun olarak üzüntü, sevinç, hayret ve kabul edilme duygularını yaşadıkları, koruyucu aile hizmetinin uzun 
bir hizmet süreci olması nedeni ile duygular arasında zikzaklar oluştuğu, bu sürecin sosyal çalışma görevlileri 
tarafından eğitimler ve görüşmeler sırasında desteklenmeye çalışıldığı görülmüştür. Koruyucu aile hizmetini 
yürüten bireylerin hizmet sürecinden doyum almaları oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Duygu, Korunmaya Muhtaç Çocuk, Koruyucu Aile, Koruyucu Aile Hizmeti Süreci, Ko-
ruyucu Aile Duygusallığı
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ZİHİNSEL ENGELLİ SEDANTER KADINLARDA GÜÇ VE KUVVET EGZERSİZLERİNİN 
FİZİKSEL GELİŞİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yüksel SAVUCU, Sıla YILDIRIM, Ali Serdar YÜCEL, Serdar ORHAN

Türkiye

 

Öz: Düzenli ve iyi planlanmış fiziksel aktiviteler herhangi bir engele sahip bireylerin sağlıklı bir yaşam profili 
oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Spor engellilerin fiziksel açıdan olduğu kadar ruhsal açıdan da gelişme-
lerini sağlamaktadır. Ayrıca sosyalleşmesinde ve toplumda daha fazla yer almasında ve sosyalleşebilmelerinde, 
kendilerini daha iyi hissetmelerinde önemli etkileri olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, zihinsel engelli sedan-
ter kadınlarda güç ve kuvvet egzersizlerinin fiziksel gelişime etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın 
örneklem grubunu, Elazığ ilinde bulunan Uğur Karabulut rehabilitasyon merkezindeki 20 hafif derece zihinsel 
engelli kadın oluşturmuştur. Araştırmada katılımcılara ön test ve son test uygulanmış, boy, kilo, yaş, sağ ve 
sol el kavrama kuvveti, düz mekik, sırt ve bacak kuvveti parametreleri ve IQ düzeyleri incelenmiştir. Haftada 
2 gün 1’er saat süreyle, 10 haftalık bir egzersiz programı uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS paket prog-
ramında değerlendirilmiştir. Grupların ön-test ve son-test karşılaştırılmalarında Wilcoxon eşleştirilmiş Two 
Sample Test, grupların gelişim farklarında Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Bazı fiziksel parametrelerde 
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,01). Çalışma sonunda, katılımcılara uygulanan güç ve kuvvet 
egzersizlerinin zihinsel engelli sedanter kadınların fiziksel performanslarını ve gelişimlerini olumlu yönde 
etkilediği görülmüştür. Rehabilitasyon merkezlerinde uygulama alanları oluşturularak engellilere verilecek 
bu tür güç ve kuvvet egzersizleri kapsamlı ve planlı programlar dahilinde gerçekleştirilerek engelli kadınların 
fiziksel, zihinsel ve toplumsal kazanım sağlamaları gerçekleştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sedanter, Kadın, Engelli, Fiziksel Aktivite
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR TEKNİK 
ÖNERİSİ

Zeynep AYDOĞDU, Alpaslan OKUR

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı; ortaokul düzeyi öğrencilerde, sözcük öğretim çalışmalarına alternatif yöntemler 
oluşturabilmek adına, öğrencilerin animasyon sinema filmleri izleyerek yeni sözcükler öğrenip öğrenemediği-
ni tespit etmektir. Öğretimi eğlenceli hale getiren animasyon sinema filmlerinin kullanılmasıyla, öğrencilere 
yeni sözcüklerin kolay öğretilebilmesi ve bu sözcüklerin öğrencilerin zihinlerinde kalıcı olması amaçlanmıştır. 
Öğrencinin sözcük hazinesinin geliştirilmesi ve iletişimin daha güçlü olması hedeflenerek araştırma yapılmış-
tır. Öğrencilerin farklı yöntem ve teknikler ile kelime dağarcığının genişletilmesi ve öğretimin tek kalıptan 
çıkarılarak günümüz modern çağına uygun olarak teknoloji bazlı teknikler kullanılarak( İnteraktif görsel, ses 
ve dokunsal metaları kullanarak geleneksel eğitimin dışında )yeni kelimeler öğrenmesi önem arz etmektedir. 
Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul/Bahçelievler Şehit Mahir Ayabak İmam Hatip Orta-
okulunda öğrenim gören 110 gönüllü öğrenciyle (Deney grubu:55 kişi Kontrol grubu:55 kişi) çalışılmıştır. 
Veri toplama aracı olarak öğrenci tanıma anketi , uzmanlar(3 uzman) ve emsal yaş grubu (25kişi) öğrencilerin 
katkılarıyla oluşturulan kelime ilişkilendirme testleri kullanılmıştır. Öncelikle tüm öğrencilere sunulan öğrenci 
tanıma anketiyle öğrencilerin kişisel bilgileri elde edilip öğrencilerin birtakım özelliklerinin sözcük öğrenimi-
ne etkisi değerlendirilmiştir. Kelime ilişkilendirme testlerinde ön test ve son test oranlamalarıyla, animasyon 
filmlerle sözcük öğretme çalışması uygulanarak eğitimlerine devam eden deney grubu öğrencilerinin, eğitim-
lerine geleneksel metotlarla devam edilen kontrol grubu öğrencilerine göre meydana gelen değişimleri SPSS 
istatistik programıyla değerlendirilmiştir. İstatistik sonuçlarında olumlu değişimler gözlemlenen deney grubu 
öğrencilerinin belirlenen sözcükleri gelenekselin dışına çıkan bu yöntemle eğlenerek öğrendikleri ortaya ko-
nulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sözcük, Sözcük Öğretimi, İnteraktif, Alternatif Metot
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SPOR KULÜPLERİNİN ALT YAPI UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI  
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Özgür KARATAŞ, Buğra Çağatay SAVAŞ, Ali Serdar YÜCEL

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı spor kulüplerinin altyapı uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortaya koyarak 
bunlarının çözümüne yönelik farklı bir bakış açısı sunmaktır. Bu çalışmada verilerin bütüncül bir şekilde 
ortaya konmasına yönelik bir aşamanın takip edildiği nitel araştırma ve tarama modeli tercih edilmiştir. Ay-
rıntılı doküman incelemesi yapılarak literatür taranmış ve ulaşılan veriler, farklı kaynaklardan doğrulanmaya 
çalışılmıştır. Altyapı, ulaştırmadan enerji kaynaklarına iletişim ağları gibi kamusal yarar için kullanılan ser-
maye varlıklarının bütünü olarak birçok alanda kullanılan bir terim olmakla birlikte, bireyin edindiği bilgi 
ve deneyim olarak da tanımlanmaktadır. Sportif bakımdan bir spor kulübünün işleyişinde altyapı, üstyapı ile 
organik bağlantıda olan bir yapı olabileceği gibi, özerk ya da bağımsız bir altyapı örgütlenmesi ve işleyişi de 
mümkündür. Dünyada her iki uygulama örneğine de rastlamak mümkündür. İyi altyapıya sahip kulüplerin 
profesyonel anlamda da başarılı oldukları görülmektedir. Bir altyapı için nihai hedef; kulüp düzeyinde, ulusal 
ve uluslararası boyutta altyapıdan üst yapıya belli sayılarda oyuncu geçişinin sağlanmasıdır. Spor kulüplerinin 
altyapıda pek çok sorunla karşılaştıkları söylenebilir. Mali olanakların olmayışı, sporcuların kulüp çalışmaları 
ve okul eğitimleri süreçlerinde yaşanan zamansal problemler ve sporcuların ve velilerin gelecek kaygıları duy-
malarına ilaveten tesis ve malzeme problemleri de bu sorunlar arasında öne çıkmaktadır. Belirli süreyle göreve 
gelen yönetim kurullarının dikkatlerinin doğal olarak uzun dönemli bir yatırım olan altyapılar olamadığının da 
etkisinin olduğu söylenebilir. Sonuç olarak; altyapı da kalitenin yakalanabilmesi için planlı ve sürdürülebilir 
bir sistem oluşturulmalıdır. Kulüp bünyelerinde oluşturulacak sağlam bir altyapı sisteminin kulübün geleceği 
için de çok önemli olacağı söylenebilir. Kulüp altyapılarında mevcut sorunların giderilebilmesi ve etkili bir 
altyapı sisteminin oluşturulabilmesinde kulüplerin altyapı sorunlarına yönelik çözüm önerileri şunlar olabilir: 
Kulüp bütçelerinden alt yapıya pay ayrılması ve finansal planlama, tesislerin sporcuların konaklama, eğitim, 
iklime uygun kalite ve niteliklere sahip olması, okul ve spor eğitiminin entegrasyonu, tesislere ulaşım kolay-
lıkları, sporcuların fiziksel ve bilişsel gelişiminin sağlanması, yetenek seçimine özen gösterilmesi, altyapının 
kulüp için öneminin ortaya konması, altyapının üretkenliğinin sağlanması, antrenör ve diğer altyapı görevli-
lerinin eğitim düzeylerine önem verilmesi. Bu konulara ilave olarak farklı ülkelerdeki uygulama modellerinin 
incelenerek kulüplerin bünyelerine uygun ilave tedbirlerin de geliştirilebileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Kulüp, Altyapı
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ÖZET SÖZEL METİNLER

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER BEKLENEN EKONOMİK KATKIYI SAĞLIYOR MU?

Şaban ESEN, Gülbin Hilal TİTİZ

Türkiye

 

Öz: 27.06.1995 Tarih ve 555 Sayılı Coğrafi İşaretli Ürünlerin Korunması hakkındaki Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile başlayan Coğrafi İşaret serüveni, Sınai Mülkiyet Kanunu içinde yeniden düzenlenerek 6769 sayı 
ve 22.12.2016 tarihinde yasalaşmıştır. Sınai Mülkiyet Kanununda coğrafi işaret; “belirgin bir niteliği, ünü veya 
diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren 
işarettir” şeklinde tanımlanmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, 
faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve 
sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır, denilmektedir. Türkiye’nin coğrafi işaret potansiyeli 
olan ürün sayısının 2500 civarında olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu amaca yönelik olarak, 
özellikle son yıllarda coğrafi işaretli ürünlerin tescilinde büyük bir artış meydana gelmiştir. Coğrafi işaret 
tescilli ürün sayısı an itibarı ile 414 adete ulaşmıştır. 408 adet ürünün de tescil süreci devam etmektedir. Bu 
çalışmanın temel amacı, sınai mülkiyet kanunu içinde yer alan coğrafi işaretli ürünlerden, menşe olarak adlan-
dırılan ve sadece ilgili yöreye has özellikleri barındıran ürünün, tescil öncesi ve sonrası ekonomik değerinde 
beklenen artışın sağlanıp sağlanmadığını incelemektir. Bu amaçla, zaman kısıtı nedeniyle, ticari olarak alınıp 
satılabilen (sarımsak, fasulye, peynir vb. gibi) bazı ürünlerin tescil sahipleriyle irtibata geçilerek, ürün fiyatla-
rında coğrafi işaret öncesi ve sonrası fiyat gelişimlerinin nasıl geliştiği, coğrafi işaret almanın ürüne bir değer 
katıp katmadığı ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaret, Menşe İşareti, Mahreç İşareti, Geleneksel Ürün
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ÖZET SÖZEL METİNLER

STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN KÜÇÜK İŞLETMELERİN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ 
ALGILAMA DÜZEYİ : BARTIN İLİ ÖRNEĞİ

 Şaban ESEN, Gülbin Hilal TİTİZ

Türkiye

 

Öz: Klasik yönetim yaklaşımı haricindeki tüm yönetim yaklaşımları (Neo-klasik, modern ve neo-modern) 
işletmeleri açık sistem olarak kabul edilmektedirler. Açık sistem yaklaşımında işletme başarısı sadece içsel 
unsurlarla (kaliteli mal, uygun fiyat vb. gibi) açıklanamaz. İçsel unsurlar işletme başarısı için gerekli ancak 
yeterli değildir. Dışsal faktörler de işletme başarısında son derece önemli rol oynamaktadır. İngilizce SWOT 
olarak adlandırılan stratejik yönetim tekniği, işletmenin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini, 
dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan bir tekniktir. 
Ölçek olarak büyük işletmeler nitelikli insan kaynaklarına ve mali imkanlara sahip olmaları dolayısıyla SWOT 
ve bu analiz tekniği gibi daha farklı analiz tekniklerini rahatlıkla uygulama imkanına sahiptirler. Ancak, küçük 
ölçekli işletmelerin dış çevresel faktörlerin (politik, ekonomik, hukuki vb. gibi) kendi yapıları üzerinde nasıl 
bir etki yarattığını veya yaratacağını tahminleri sadece varsayımlardan ibaret olacaktır. Bu çalışmanın amacı, 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin çevresel faktörleri algılama düzeylerinin faaliyet gösterdikleri sektör-
lere göre değişip-değişmediğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, Bartın ili merkezinde farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren işletmeler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. İşletmelere çok kapsamlı olmayan genel çevre ve yakın 
çevre faktörleriyle ilgili ifadeler sunulmuş olup, 5’li Likert ölçeği ile tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Ça-
lışmada veri etmede yüz yüze anket yönteminden yararlanılmıştır. 236 işletmeden olumlu dönüş sağlanmış 
olup, veri analizleri devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Rekabet Analizi, Genel Çevre Faktörleri, Sektör Çevresi Faktörleri
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EĞİTSEL OYUNLARLA DESTEKLENMİŞ TAM SAYILAR ÖĞRETİMİ

Şahika Nur SOYDAN, Cengiz ÇINAR, Nuri Can AKSOY

Türkiye

 

Öz: Bu çalışma, eğitsel oyun destekli matematik öğretiminin 7.sınıf öğrencilerinin tam sayılarla işlemler alt 
öğrenme alanındaki akademik başarısına ve matematik dersine yönelik tutumuna etkisini incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmada ön test son test deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştır-
manın örneklemini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde bulunan bir orta-
okulun yedinci sınıf düzeyinde öğrenim gören iki şubesindeki toplam 66 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 
sürecinde 6 hafta boyunca Sayılar ve İşlemler öğrenme alanının alt öğrenme alanı olan Tam Sayılarla İşlemler 
konusunun öğretimi gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 33 kişiden oluşan deney grubuna mevcut müfredattaki 
yöntemlere ek olarak 9 adet eğitsel oyun kullanımı ile öğretim yapılırken, 33 kişiden oluşan kontrol grubuna 
ise sadece mevcut müfredattaki yöntemler ile öğretim yapılmıştır. Veri toplama araçları; araştırmacı tarafından 
geliştirilen Başarı Testi ile Matematik Tutum Ölçeğidir. Elde edilen verilerin normal dağılıma sahip oldukları 
görülmüştür. Bu nedenle verilerin analizinde bağımlı gruplar için t testi ve bağımsız gruplar için t testi kulla-
nılmıştır. Yapılan analizlerde, deney ve kontrol gruplarının başarı ve tutum ön testlerinden aldıkları puanlar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, grupların kendi içinde başarı ve tutum ön test ve 
son testleri karşılaştırıldığında ise her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Deney ve 
kontrol gruplarının başarı ve tutum son testlerinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak deney grubu 
lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Ortaokul matematik öğretmenlerinin derse yönelik olumlu tutum geliş-
tirmek ve başarıyı artırmak amacıyla her konu için sınıf düzeyine uygun olacak şekilde çeşitli eğitsel oyunlar 
kullanmaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitsel Oyun, Matematik Öğretimi, Akademik Başarı, Tutum
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ÖĞRETMENLERİN KENDİNİ GELİŞTİRME KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Şebnem DÜLGER, İbrahim GÜLDEŞ, Kaya YILDIZ

Türkiye

 

Öz: Bu araştırmada öğretmelerin kendini geliştirme kavramına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmış-
tır. Cevap aranacak problem cümlesi “Öğretmenlerin kendini geliştirme kavramına ilişkin görüşleri nelerdir?” 
olarak belirlenmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) araştırması olarak 
desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Esenyurt ilçesin-
de ortaokulda çalışan 23 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin kendilerine yönelik mevcut olumsuz algıyı 
yıkmak ve varlıklarını hissettirmek için kendilerini geliştirmeleri gerektiğine işaret etmektedir. Öğretmenlerin, 
kendini geliştirme düzeylerine ilişkin görüşleri onların cinsiyetlerine, eğitim durumuna ve kıdemlerine göre 
anlamlı bir fark oluşturmamaktadır, öğretmenlere yönelik eğitimler organize edilip katılımları sağlanabilir. 
Böylece hem ihtiyaç duyulan alanlarda kendilerini geliştirmeleri sağlanabilir hem de öğretmen olarak özgüven 
geliştirebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E. B) 2010-2014 Stratejik Planında belirttiği üzere “ Bireylerin ken-
dilerini sürekli geliştirme ihtiyacını duyabilmeleri bir ölçüde çalışma hayatlarında bilgi, beceri ve performan-
sın önemli olduğuna inanmalarına bağlıdır. Bu bağlamda, bireylerin işlendirilmelerinde, liyakat dışında başka 
ölçütlerin geçerli olmadığı bir işlendirme sistemi kurulması amaçlanmalıdır.Eğitim süreçlerinin en önemli 
unsurunun öğretmenlerin olduğuna ilişkin genel bir kabul vardır. Bu kabul aynı zamanda öğretmenlerin ge-
rek hizmet öncesinde gerekse hizmet içi süreçte eğitimleri ve yetiştirilmelerinin de önemini ifade etmektedir. 
Hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşanırken, bu sürece en fazla katkı sağlaması beklenilen eğitim kurumları 
ve öğretmenlerin de değişimi anlayacak ve uyum sağlayacak donanıma sahip olması gerekir. Öğretmenlerin 
kendilerini tanımaları, eksikliklerini fark edebilmeleri ve kendilerini tamamlamaları, kendilerini geliştirme 
olgusunu doğurur. Bu işlendirme sistemi, çocukların işlendirilmesini tamamen önlemek dâhil, çalışanların 
istismarını önleyebilecek koşulları da yaratabilmelidir” olarak karara bağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kendini geliştirme, Öğretmen, Öğretmen Eğitimleri
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ÖĞRETMENLERİN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Şebnem DÜLGER, İbrahim GÜLDEŞ, Kaya YILDIZ

Türkiye

 

Öz: Bu araştırmada öğretmelerin kendini geliştirme kavramına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmış-
tır. Cevap aranacak problem cümlesi “Öğretmenlerin kendini geliştirme kavramına ilişkin görüşleri nelerdir?” 
olarak belirlenmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) araştırması olarak 
desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Esenyurt ilçesin-
de ortaokulda çalışan 23 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin kendilerine yönelik mevcut olumsuz algıyı 
yıkmak ve varlıklarını hissettirmek için kendilerini geliştirmeleri gerektiğine işaret etmektedir.Öğretmenlerin, 
kendini geliştirme düzeylerine ilişkin görüşleri onların cinsiyetlerine, eğitim durumuna ve kıdemlerine göre 
anlamlı bir fark oluşturmamaktadır, öğretmenlere yönelik eğitimler organize edilip katılımları sağlanabilir. 
Böylece hem ihtiyaç duyulan alanlarda kendilerini geliştirmeleri sağlanabilir hem de öğretmen olarak özgüven 
geliştirebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B) 2010-2014 Stratejik Planında belirttiği üzere “ Bireylerin ken-
dilerini sürekli geliştirme ihtiyacını duyabilmeleri bir ölçüde çalışma hayatlarında bilgi, beceri ve performan-
sın önemli olduğuna inanmalarına bağlıdır. Bu bağlamda, bireylerin işlendirilmelerinde, liyakat dışında başka 
ölçütlerin geçerli olmadığı bir işlendirme sistemi kurulması amaçlanmalıdır. Bu işlendirme sistemi, çocukların 
işlendirilmesini tamamen önlemek dahil, çalışanların istismarını önleyebilecek koşulları da yaratabilmelidir” 
olarak karara bağlanmıştır. Okullardaki başarı grafiği , nitelikli öğretmenler olmadan önemli düzeyde yüksel-
tilemez. Başka bir ifadeyle, iyi öğrencilere sahip olunabilmesi için iyi öğretmenlere ihtiyaç vardır (Seferoğlu, 
2004,). Öğretmenlerin de öğretmen yetiştiren kurumlarda yetiştirildikleri düşünüldüğünde bu kurumlara bü-
yük sorumluluklar düşmektedir (Türkoğlu, 1991). 

Anahtar Kelimeler: Kendini Geliştirme, Öğretmen, Öğretmen Eğitimleri
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OBSTACLES IN FRONT OF THE APPLICATIONS OF SMALL AND MEDIUM SIZED 
ENTERPRISES (SMEs) TO THE BANK LOANS AND SUPPORTS

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Mustafa TALAS 

Turkey

Abstract: The purpose of this study is to determine and understand the problems of small and medium sized 
enterprises in their application to bank loans and other supports. This study differs from the previously con-
ducted studies and findings in that it reveals the factors regarding the problems of small and medium sized 
enterprises in their application to bank loans and other supports. Compared to previous studies addressing the 
problems of small and medium sized enterprises in their access to bank loans and supports, this study will not 
only reveal these problems, but also try to understand the underlying causes. For this purpose, 25 medium and 
small business owners were interviewed by a semi-questionnaire interview method with qualitative approach. 
For the purpose of the study, the sample consists of business owners who did not apply only for bank loan 
and support. Participants answered questions about their non-willingness to apply for bank loans and supports 
and the reasons behind this decision. Interviews were recorded, itemized and evaluated with content analysis 
method. The results of the study have revealed that the biggest problems in accessing bank loans and loans 
are the interest burdens on bank lenders and loans, ignorance about the borrowing process and conditions, bad 
business plans, the delays caused by banks in providing loans and support and the requirements for supple-
mentary guarantees. It is a recommendation of the study that the commercial banks should revise their lending 
processes and conditions in favor of small and medium-sized enterprises in order to encourage bank lending 
and loans.

Key Words: Bank loans, Incentives, Small and Medium Sized Enterprises, SMEs



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

453

ÖZET SÖZEL METİNLER

SECURITY INSTITUTIONS AND PROBLEMS IN ELECTION MANAGEMENT 

Bekbolat MAULENEV 

Kazakhstan 

Abstract: This study provides a foresight on the effect of the rules applied for the management of the Kazakh-
stan elections and the effects of the authorized security institutions on the elections. Particularly the reforms 
made during the new president Kasım Cömert Tokayev will be based on. Elections are recognized as one of 
the most important determinants of a high quality democratic process throughout the world. Security instituti-
ons related to elections are seen as critical for the success of the election. Other duties of security institutions 
are high level of impartiality, punctuality and commitment of security personnel. Thus, the law and order can 
be provided and the security of voters, candidates and election materials will be ensured before and after the 
election. This study shows that the elections in Kazakhstan cause unreasonable abuses and great violence. In 
fact, it is seen that the institutions responsible for providing security don’t act impartially and clearly support 
the candidates in some cases. In addition, in some recorded cases, security personnel have been in contact with 
party and gang groups, and they are engaged in bad events such as cheating, victimization and intimidation of 
political opponents in general elections. Based on this, it has been determined that the most important problems 
in the process of effective election management are policy-making of the security institutions by the constitu-
ent groups, appointing the inexperienced personnel, the lack of information in order to confront the security 
threats by the security institutions, the ineffective information and communication technology problems. The 
data in the study were collected by combining secondary data. Based on these findings, increasing the impor-
tance of the duties of the security institutions in the elections was determined as the most important result. 

Key Words: Election security, Kazakhstan, Security Institutions, Democracy 
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THE EFFECT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ON APPLICATION TO UNIVERSITY 
AND PERFORMANCE MANAGEMENT

Ovechkin Damir VSEVOLODOVICH,  Mikhalitsyn David VYACHESLAVOVICH 

Russia

Abstract: In recent years, the number of initiatives to integrate business models in the private sector into 
higher education institutions and systems has increased in order to improve performance in higher education. 
This method has led to a new debate on managing the relationship between the quality management systems, 
principles, methodologies and tools of the higher education sector and their relationship with these institutions. 
In general, there are many studies conducted on the importance and impact of quality management systems and 
on the performance of organizations. However, there are few studies directed to determining the relationship 
between quality management systems and the performance of state universities in Russia and internal factors. 
This study seeks to determine the relationship between quality management systems and the performance of 
university admission systems. This study uses a survey method. The data obtained from nine state supported 
universities constitute the sample of this study. Structural questionnaires are used as data collection method. 
A pilot study was conducted to check the validity and reliability of research instruments. SPSS software was 
used for the analysis and interpretation of the data collected. The results of this study show that university 
acceptance systems of quality management systems with 98.5% determinability coefficient (R2) have a statis-
tically significant role on the performance of universities. The results provide significant benefits for many 
stakeholders; academicians, researchers in this field, government officials and university management will be 
able to use the results of this study in order to provide university administrations performing better in Russia 
and all over the world. 

Key Words: Quality Management Systems, University, Performance 
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ANALYSIS ON RESEARCH SKILLS OF THE STUDENTS IN HEALTH EDUCATION 

Frederich DU PREEZ  

Nigeria

Abstract: This study aims to evaluate the research skills of students studying health education in Nigeria. In 
the study, data were collected from 230 students with national and high degree certificates by surveyed and 
stratified sampling method. There are a total of 16 items in the instrument used to collect data. Students’ rese-
arch capabilities in four main areas are evaluated with this evaluation rating scale. These areas are defined as 
expressing the problem, formulating the hypothesis, literature review and statistical analysis. The data obtained 
were evaluated by using mass t test analysis, independent sample t test analysis and variance analysis (ANO-
VA) analysis. Three basic hypotheses were tested and 0.05 alpha level was used in the analyses. The main 
results related to the study are as follows: students studying health education programs in Nigeria have high 
ability to express the problem, to review literature, to formulate the hypothesis and to do statistical analysis. 
The main study areas of the students directly affect the skills of students in formulating the hypothesis, litera-
ture review and statistical analysis while they are not effective in expressing the problem. The location of the 
school does not have a significant effect on the student’s ability to express the problem and to formulate the 
hypothesis statistically. However, the location of the school has a significant effect on research skills, literature 
review and statistical analysis capabilities. Just like the previous studies, this study suggests that skills of stu-
dents should be promoted through regular workshops and seminars.

Key Words: Research Skills, Health Education, Stratified Sampling, Hypothesis Test 
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LONELINESS AND EXTRAORDINARY BUSINESS BEHAVOIRS 

Namiq FATTAHOV 

Azerbaijan 

Abstract: The banking industry is currently being challenged by many external factors. This situation requires 
the adoption of many major factors especially in state-owned banks and the realization of very large changes in 
operational areas. This is crucial for survival for state banks working under the uncertainty of the government’s 
control of the changing environment and the components of the organizational disorder. Workplace loneliness 
and unusual behaviors are thought to have a significant impact on both individual and organizational producti-
vity and effectiveness. Although the workplace loneliness and the unusual behaviors of individuals have incre-
ased in the field of management in recent years, the number of studies in this field and the efforts to understand 
the factors that will determine this relationship between these two are quite few. Thus, the aim of the present 
study is to determine and analyze the relationship between the workplace loneliness and the extraordinary be-
haviors of the employees working in the state bank of Azerbaijan. The data were obtained from 169 individuals 
working in the headquarters of this bank. The results show a positive correlation between workplace loneliness 
and unusual behaviors of employees. The results of linear regression analysis reveal 29% variance of work-
place loneliness and unusual behavior of employees. In conclusion, it has been determined that the lonelier the 
employees feel themselves at workplace, the higher the probability of revealing unusual behavior at workplace 
is. The limitations of the study and the suggestions for future studies have been discussed separately. 

Key Words: Workplace Loneliness, Banking, Working, Unusual Behaviors at Workplace 
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SOCAL NETWORKS AND THEIR EFFECT ON PRODUCTIVITY 

Hamdi EL-KAMARA

Jordan 

Abstract: This study is carried out to determine the participant employees’ perceptions about how they use so-
cial networks in a correct way and to increase their productivity. The participants were selected from different 
companies in Jordan. The study consists of the period between 2018 and 2019. This study uses descriptive re-
search methods to determine the impact of social networks on employee productivity. The data collected were 
analyzed with descriptive statistics such as mean, standard deviation, one-way ANOVA (variance analysis) 
and Person Product Moment Correlation analyses. The results of the study indicate the following points: the 
general perceptions of the employees about the benefits of social media on their business areas are independent 
from gender, age, position in the company, time spent for working in the company and type of employment 
in the company. The perception of the level of the impact of social media networks on productivity and job 
performance among employees aged 18-30 was found to be higher than other groups. Participant workers 
rejected the basic hypothesis of the study and therefore, the alternative hypothesis was statistically significant. 
Moreover, the hypothesis of the perception of the relationship between the use of social networks and the pro-
ductivity of the workers at the workplace was statistically significant. There must be a suitable and available 
method for the use and management of employees’ social networks. In addition, in-house trainings related to 
the effective use of social networks should be carried out by the organization. Employees should be able to 
access to the broad information network in social networks and the effect on their productivity should be inc-
reased. Human resources departments should increase the level of education of employees on the effective use 
of social networks through seminars.

Key Words: Social Networks, Productivity, Human Resources 
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FUTBOLDA FANATİK TARAFTAR OLMA ŞİDDET, SALDIRI KAVRAMSAL YANILGI VE 
SOSYAL YANSIMA: TÜRKİYE UYGULAMASI BİR ÖLÇEK ÇALILMASI

Gülten HERGÜNER1, Çetin YAMAN2, Ali Serdar YÜCEL3, Murat KORKMAZ4, Mustafa TALAS5,  
Ayça GÜRKAN6

Türkiye

Öz: Uygulamalı ve araştırma içerikli çalışmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anket daha öncesin-
de kullanılmadığı için ön teste tabi tutulmuş ve geçerlilik güvenirliliği sağlanarak asıl araştırmaya geçilmiştir. 
Çalışmanın amacını fanatik taraftarların tutum ve şiddet algısı oluşturmaktadır. Günümüzde yaygın olan sporda 
şiddet ve özellikle futbolda yaşanan şiddet olayları oldukça dikkat çekmektedir. Bu çalışmada şiddedin farklı 
boyutlarına değinilerek futbol fanatiklerinin yaşadığı ya da yaşanmasına neden oluşturduğu şiddetin gerçekte 
görünen yüzünün ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak hedeflenmiştir. Araştırmamız uygulamlı bir araştırma 
olması nedeniyle özellikle sosyal medya üzerinden futbol fanatikleri belirlenmeye çalışılmış anket formları bu 
kişilere internet üzerinden gönderilerek doldurmaları talep edilmiştir. Katılımcıların tamamı gönülülük esasına 
göre belirlenmiş ve hiçbir katılımcıya ait resmi kimlik bilgisi talebinde bulunulmamıştır. Araştırma sonrasında 
futbol fanatiklerinin şiddet eğiliminde olması, kazanma hırsı nedeniyle kaybetme durumunda kişisel değerlere 
ve kültürel değerlere yönelik farklı bakış açısı oluşturdukları, bu nedenle diğer karşı takıma yönelik şiddet 
boyutunun kaçınılmaz bir sonuç olduğu ifade edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Fanatik, Futbol, Taraftar, Algı, Sosyo-Kültürel Değerler
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EVALUATION OF THE TASKS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN CLASSROOM 
MANAGEMENT

Abdone PATIERNO 

Italia 

Abstract: Classroom management is a growing problem for teachers and administrators in primary education. 
Because the changes in educational environment and the relationship between classroom management and 
student performance increase the critical importance of classroom management. The purpose of this study is 
to evaluate the role and importance of primary school teachers in classroom management and to determine 
which factors affect the success of students. Descriptive analytical methods are used in the study. The study 
was conducted on the teachers selected from four schools between 2017 and 2018. Total number of samples 
is 136. Questionnaires were distributed to the teachers in the sample and they were asked to respond to the 
evaluation of the classroom management scale consisting of 24 questions. Below results have been obtained 
from the study; the role and importance of primary school teachers is one of the most important factors in class-
room management. Furthermore, it has been determined that primary school teachers have a positive effect on 
students’ learning success. In addition, primary school teacher’s failure in classroom management and other 
general problems have a high impact on student learning and classroom management. Trainings and seminars 
should be organized in order to increase the success of the teachers in primary schools related to the classroom 
management, the way to success should be opened by regularly evaluating their development. Thus, it will be 
possible to raise well-educated generations. The limitations of the study and the suggestions for future studies 
have been discussed separately. 

Key Words: Primary Education, Classroom Management, Student Success 
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POSTER SUNUM BİLDİRİLER

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

Şenol YAVUZ, Murat ÇAKAN, Ahmet Eray BÜLTER, Dursun Ali KÖSE

Türkiye

 

Öz: Giriş: Meslek Yüksekokulları sanayinin ihtiyacı olan alanında yetişmiş teknik ara eleman ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla bir vizyon ve misyon politikası hedefiyle kurulmuştur. Bu politika kapsamında alanında yetkin 
öğrencilerin yetiştirilmesi konusunun yanı sıra iş hayatında sağlıklı ve güvenli çalışması, iş kazası ve meslek 
hastalıklarına karşı tedbirli olması amacıyla tüm bölümlerde ve programlarda İş sağlığı ve Güvenliği dersi 
müfredatta bulunmaktadır.Amaç: İş Sağlığı ve Güvenliği dersi olmasına rağmen öğrencilerde yeteri kadar 
farkındalık düzeyinin oluşup oluşmadığının incelenmesi ve öğrencilerdeki İSG kültür seviyelerinin araştırıl-
ması amaçlanmıştır. Kapsam ve Sınırlılıklar: Bu çalışma, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek 
Yüksekokulu’ndaki Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Tıbbi Hiz-
metler ve Teknikler Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde bulunan 
öğrencilere yirmi sorudan oluşan bir anket çalışması yapılarak öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği kültür sevi-
yeleri incelenmiştir. Yöntem ve Bulgular: Yapılan anket çalışmasında öğrencilerin tutum ve düşüncelerini ana-
liz etmek için yirmi adet “Likert Tipi” soru sorulmuş ve cevaplandırmaları istenmiştir. Anket sonuçları “IBM 
SPSS Statistics 22.0” programı ile analiz edilmiş olup, her soruya verilen cevaplar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Anket soru ve cevapları programa aktarıldıktan sonra öncelikle güvenilirlik analizi yapılmış ve “Cronbach 
Alpha (α)” değeri hesaplanmıştır. Çalışmada tespit edilen (α) değeri 0,872 olup, anketin güvenilirlik seviyesi-
nin “İyi” olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışma sonucunda öğrencilerin bölüme ve cinsiyete göre İş Sağlığı ve 
Güvenliği farkındalık düzeylerinin farklı çıktığı tespit edilmiştir. İSG kültürü yaşa, cinsiyete ve bölüme göre 
farklılıklar içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG Analizi, İSG Kültürü
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