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Prof. Dr. 
Asuman Seda 

SARACALOĞLU
Kongre Başkanı

Değerli bilim insanları,  

23-24 Ekim 2020 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile yedincisini İstanbul’da düzenlemiş olduğumuz 
Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongremize gösterilen ilgi ve katkılardan dolayı yürekten 
teşekkür ediyoruz. 

Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada olmamızı 
sağlamıştır. Kongremize beş farklı dünya ülkesinden 6 davetli konuşmacı iştirak etmiştir. Bunlar Prof. Dr. 
Timothy RASINSKI (Amerika), Prof. Dr. Mohammad HASAN (Malezya), Assist. Prof. Rommel TABULA 
(Tayland), Assist. Prof. Sabyasachi PRAMANİK (Hindistan), Assist. Prof. Esenbaev Dulat BEHBUTOVICH 
(Kazakistan) ve  Assist. Prof. Christine BISHOP (Amerika)’dır. Tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Kongremize toplam 27 farklı ülkeden 40 bilim insanı 52 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca Türkiye’den 33 
yerli bilim insanı da 48 sözel bildiri ile katılım gerçekleşmiştir. Kongremize gelen toplam yerli ve yabancı 
sözel bildiri sayısı 381’dir. Ancak uzaktan erişim nedeni ve düzenleme kurulu kararı ile gelen bildirilerin 
sadece 88 adeti kabul edilmiştir. Söz konusu bildiri özetleri yine kongremiz bilim kurulunda yer alan bilim 
kurulu üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş ve 88 bildirinin sözel bildiri olarak sunulmasına karar verilmiştir. 
Kongremizde sözel olarak sunulan bildiri özetlerine Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir. 

Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 28 farklı dünya ülkesinden bilim insanlarına da 
kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 27 farklı ülkeden sunum yapan 
ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri ve bizlerle birlikte 
oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de akademik faaliyetlerini 
gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir. Kendilerine ürettikleri ve 
bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. 
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Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizin sekizinci buluşmasını 2021 yılı içerisinde yine uzaktan 
katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin buluşması ve bu buluşma ile 
multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmıştır. Katılımcılarımızın organizasyona, 
davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin niteliğine ve başarılı bir kongre düzenlediğimize 
ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. 

Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler üretmesine 
katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala kamu ve özel 
sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu vesile ile devlet 
büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha verimli çalışmalar 
yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur.  Umut ediyoruz ki gelecek zaman içerisinde başta ülkemiz 
olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak projeler ve ürünler ile birlikte 
çalışmayı başaracağız. 

Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan dolayı tüm 
organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel günler diliyoruz. 

Saygılarımızla… 
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Distinguished Scientists,  

We would like to extend our deepest gratitude for the interest and contribution for the International Congress 
on Social, Human and Educational Sciences held for the seventh time in Istanbul on 23-24 October 2020 with 
REMOTE PARTICIPATION system. 
Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. 6 invited 
speakers from five different world countries attended our congress. They are Prof. Dr. Timothy RASINSKI 
(America), Prof. Dr. Mohammad HASAN (Malesia), Assist. Prof. Rommel TABULA (Thailand), Assist. Prof. 
Sabyasachi PRAMANİK (India), Assist. Prof. Esenbaev Dulat BEHBUTOVICH (Kazakhstan) and Assist. 
Prof. Christine BISHOP (America). We would like to thank all of our guest speakers. 
40 scientists from 27 different countries attended our congress with 52 verbal presentations. Also, 33 local 
scientists from Turkey participated with 48 oral presentations. The total number of local and foreign verbal 
presentations coming to our congress is 381. However, only 88 of the papers received with the reason of 
remote participation and the decision of the regulatory board were accepted. The abstracts in question were 
evaluated by the members of the scientific committee of our congress and 88 papers were decided to be 
presented as verbal presentations. The abstracts presented verbally at our congress are included in the Congress 
Proceedings book.
During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was sent to 
scientists from 28 different world countries. Presenters and listeners from 27 different countries participated as 
return to our calls. We thank the foreign participants for their support and being with us. The work of scientists 
from different world countries who perform academic activities in Turkey are included in our congress. We 
also thank them for their work they have produced and shared with us.
We will organize the eighth meeting of our congress, which we regularly hold every year, in 2021, again with 
remote participation. In our congress, it is planned to meet different disciplines intertwined with each other and 
to create a union within the framework of a multidisciplinary understanding with this meeting. The feedback 
of our participants to the organization, to the invited speakers, to the quality of the presentations presented in 
general and to the fact that we have organized a successful congress, made us very happy.
It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together disciplines 
that are different but connected with the same thought. About two months before our congress, we also received 
a response to our invitations to public and private sector representatives and state administrators. On this 
occasion, the messages and message contents sent by our elders have encouraged us to work more efficiently 
in the future. We hope that in the future, we will be able to gather scientists from many countries of the world, 
especially our country, and to work with joint projects and products.
Dear scientists, dear friends; we wholeheartedly congratulate our colleagues in the entire organization for the 
interest, support and contribution to our congress, and we would like to thank them. We wish you all health, 
happiness, peace and good days to see you at our next congress.

Regards… 
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EXAMPLE

Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU THE ROLE OF COMMUNITY OF INQUIRY MODEL VS. 
ACADEMIC COMMUNITIES OF ENGAGEMENT IN ONLINE 
LEARNING
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A REVIEW OF RECENT LITERATURE

Armagan DELİKTAŞ DRINKING BEHAVIOUR IN YOUNG GENERATION
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Bahadır ACAR, Özgen 
KORKMAZ
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SOSYOLOJİK BOYUTUYLA EĞİTİMDE YABANCILAŞMA 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
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DEMİRKAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNE İLİŞKİN DİJİTAL 
OKURYAZARLIK ALGILARI
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YÜZÜCÜLERİN ZİHİNSEL ANTRENMAN İLE KİŞİLİK 
ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
İNCELENMESİ (ADIYAMAN İL ÖRNEĞİ)
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COVİD-19’UN SURİYELİ MÜLTECİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Faruk BOZDAĞ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Mülteciler, yerleştikleri toplumdaki çoğu olaydan etkilendikleri doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkilen-
mektedir. Toplumda yaşanan salgın, doğal afet gibi çeşitli olaylar, doğal olarak ev sahibi toplum üyeleriyle bir-
likte mültecileri de etkilemektedir. Dünya genelinde etkisini gösteren COVİD-19 pandemisi karşısında mevcut 
konumda dünyada en fazla mülteci barındıran ülkelerden biri haline gelen Türkiye’de, mültecilerin ne tür de-
neyimler yaşadıklarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırmada, 
17 Suriyeli mülteciden veri toplanmıştır. Tematik analiz tekniğiyle yapılan analiz sonuçlarına göre Suriyeli 
mülteciler, COVİD-19 pandemisi nedeniyle ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlık alanlarında çeşitli 
sorunlar yaşamaktadır.  Pandemiye karşı evde kalma, hijyene dikkat etme ve sosyal mesafeyi koruma gibi 
tedbirler almaktadırlar. Bununla birlikte pandemi karşısında ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlığa 
ilişkin destek ihtiyaçları ve beklentileri bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Suriyeli mülteciler, pandemi, göç

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yoğun bir göçe maruz kalan Türkiye, günümüzde en fazla mülteci barındıran 
ülkelerden biri olmuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Haziran 2020 verilerine göre Türkiye’de 3.585.198 
Suriyeli mülteci bulunmaktadır (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü [GİGM], 2020). Bu durum Türkiye’de toplum 
yaşamını farklı şekillerde etkilemektedir. Mülteciler yerleştikleri toplumda yaşam koşullarından etkilendikleri 
gibi mevcut koşulların şekillenmesinde de önemli rollere sahiptir. Bulundukları ülkenin ve çeşitli uluslararası 
sözleşmelerin kendilerine sunduğu haklar çerçevesinde eğitim, sağlık, barınma, çalışma vb. gibi hizmetlerden 
yararlanmaktadır. Bununla birlikte mültecilerin genel olarak toplumsal eşitsizliklere maruz kaldıkları ve temel 
haklar kapsamında sorunlar yaşadıkları bilinmektedir. Küresel çapta yaşanan salgınlar ise mevcut sorunları ve 
eşitsizlikleri daha görünür kılmaktadır. COVID-19 pademisi de bu yönde bir etkiye yol açmıştır. 

Çin’in Wuhan kentinde 2019’un Aralık ayında başladığı belirtilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 
pandemisi, uluslararası endişelere yol açan bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmiştir (World Health Or-
ganization [WHO], 2020a). COVİD-19 dünya çapında yaklaşık kırk üç milyon insanda sağlık sorunlarına yol 
açmış ve açmaya devam etmektedir. Türkiye’de ise COVİD-19’dan etkilenen bireylerin sayısı 24 Ekim Ağus-
tos 2020 itibariyle 359.784 olarak belirtilmiştir (WHO, 2020b). Bu sayı günden güne artmakta ve toplumdaki 
yerleşik bireylerle birlikte mültecileri de önemli ölçüde etkilemektedir.  

AMAÇ 

Salgın hastalıklarından korunmak için gerekli tedbirleri almak hayati bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte 
mülteciler, küresel bir salgının olmadığı dönemlerde bile sağlık hizmetlerine ve düzgün el yıkama ve temizlik 
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olanakları gibi önleyici hizmetlere erişimde büyük engellerle karşılaşmaktadır (United Nations International 
Children’s Emergency Fund [UNICEF], 2020). Mülteciler, pandemi sürecinde daha birçok alanda farklı sorun-
lara maruz kalabilmektedir. Mültecilerin yaşadıkları sorunların belirlenerek, uygun müdahale çalışmalarının 
yürütülmesi ve etkin önlemlerin alınabilmesi ise bu alanda yürütülecek araştırma sonuçlarına bağlıdır. An-
cak Türkiye’de Suriyeli mültecilerin pandemi döneminde yaşadığı sorunlara ilişkin sınırlı sayıda araştırmanın 
(Mülteci Destek Derneği [MDD], 2020; Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği [SGDD], 2020) 
yürütüldüğü görülmektedir. Dolayısıyla mevcut araştırmada COVİD-19 pandemisinin Suriyeli mülteciler üze-
rindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

KAPSAM

Araştırma kapsamında, Türkiye’de yaşayan 18 yaşından büyük 17 Suriyeli mülteci bireyden veri toplanmıştır. 
Suriyeli mültecilerin sekizinin kadın, dokuzunun erkek olduğu ve yaş aralıklarının 19-35 arasında değiştiği 
görülmektedir. Katılımcıların bir kısmı 1-5 yıldır Türkiye’de ikamet ederken çoğunluğu 6-10 yıldır Türkiye’de 
yaşamaktadır. Lise veya üniversite mezunu olan bu katılımcıların büyük bölümünün ekonomik durumu orta 
düzeydedir.

YÖNTEM

Araştırmada nitel desen kullanılmıştır. Nitel araştırmada araştırmacılar, temelde deneyimin, eylemin ve olayla-
rın nasıl anlamlandırıldığı üzerine odaklanmakta ve anlamlandırma sürecinin özneden ve bağlamdan bağımsız 
olarak ele alınamayacağını savunmaktadır (Tanyaş, 2014). Bu kapsamda mevcut araştırmada Türkiye’deki 
Suriyeli mültecilerin COVİD-19 pandemisinden nasıl etkilendikleri, bu süreci nasıl deneyimledikleri incelen-
miştir.

Veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Kişisel 
Bilgi Formunda katılımcılardan cinsiyet, yaş, Türkiye’de ikamet etme süresi, eğitim durumu, ekonomik durum 
vb. gibi bilgilerin elde edilmesi amacıyla çeşitli sorulara yer verilmiştir. Görüşme Formunda ise COVİD-19’un 
etkileri, yaşanan zorluklar ve alınan önlemlere ilişkin bazı sorular yer almıştır.

Verilerin analizinde tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Tematik analizi altı aşamalı bir süreçle açıklayan Bra-
un ve Clarke’e (2019) göre bu süreç; araştırmacının veriye aşina olması, ilk kodların oluşturulması, temaların 
aranması, temaların gözden geçirilmesi, temaların tanımlanması ve adlandırılması ve raporun hazırlanması 
adımlarını içermektedir. Söz konusu adımlar izlenerek araştırma verileri analiz edilmiştir.   

BULGULAR

Tümevarımsal tematik analiz sonucunda katılımcılardan elde edilen veriler için on üç kod oluşturulmuş ve 
oluşturulan kodlar üç tema altında toplanmıştır. Bu temalar “COVİD-19’un Etkileri”, “COVİD-19’a İlişkin 
Önlemler” ve “Destek İhtiyaçları ve Beklentiler” şeklindedir. 
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COVİD-19’un Etkileri

Suriyeli mülteciler, COVİD-19 pandemisi nedeniyle ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlık gibi alan-
larda çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Pandeminin mülteciler üzerindeki ekonomik etkilerine ilişkin örnek katı-
lımcı ifadeleri şöyledir: “gelir konusunda babamın çalıştığı işyer sahibleri işlerini bir sonraki duyuruya kadar 
durdukları için maddi zorlukları yaşadık ...(E5). İş bulamıyorum ve masrafım borc alıyorum (E1).

COVİD-19 pandemisinin psikolojik etkilerine dair Suriyeli mültecilerin “...evden hiç çıkamıyoruz için biraz 
psikolojiğimiz etklendi (K1). Nasıl hayatmız devam edeceğiz (K2).” şeklinde ifadeler kullandıkları görül-
mektedir. Öte yandan pandeminin mültecilerin eğitim hayatını da etkilediği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda 
katılımcılar “...uzaktan eğitim çok verimli değildi benim için (K5). Ben öğrenciyim,  salgın başlar başlamaz 
okulum kapandı evde online eğitim almaya başladım (K6).” gibi ifadeler kullanmıştır. Ayrıca pandemi süreci 
mültecileri sosyal açıdan etkilediği gibi [Bu sureçin uzun surmesinden endişem var. sosyal hayatimizi etkilendi 
...(E9). ... özellikle de evde 4 yaşında bir oğlum olması, anaokulu kapanması benim sosyal rollerimi etkile-
yip... (K5).] sağlık açısından da etkilemektedir [Hareketimiz kısıtlandı .. kilo alıyoruz (K8). Gürültüden. Kilo 
almak... (K4).].  

COVİD-19’a İlişkin Önlemler

Suriyeli mültecilerin COVİD-19’a karşı gerekli önlemleri aldıkları ve özen gösterdikleri ifadelerinden anlaşıl-
maktadır. Bu kapsamda evde kalma, hijyene dikkat etme ve sosyal mesafeyi koruma gibi tedbirler aldıkları an-
laşılmaktadır. Katılımcılar evde kalma tedbirine ilişkin “Evden çıkmıyoruz, sadece çok önemlidir işler ...(K1). 
Dışarya çıkmadım haftada iki sat falan çıkıyorum ...(E1).” şeklinde ifadeler kullanmıştır. Hijyene dikkat etme 
noktasında katılımcıların “...çıktığımda ise maske takıyorum (K6). ...maske, eldivan, dezenfekte ...(E5). maska 
ve eldivan takıyorum (E1). maskesiz dışarı çıkmıyoruz, hep ellerimizi yıkıyoruz ve aldığımız eşyaları dezen-
fekte ediyoruz (K8).” ifadeleri ön plana çıkmaktadır. Katılımcılar sosyal mesafeyi koruduklarını “sosyal me-
safeyi kurmaya çalşıyorum (K6). ...sosyal mesafe vs (E8). Sosyal mesafe ... kuralina dikkat ediyorum (E9).” 
ifadeleriyle yansıtmaktadır.

Destek İhtiyaçları ve Beklentiler 

COVİD-19 pandemisi nedeniyle Suriyeli mültecilerin yaşadıkları sorunlar karşısında ihtiyaç duydukları des-
tekler ve süreçle ilgili beklentileri ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlığa ilişkin alanları kapsamakta-
dır. Mülteciler ekonomik anlamdaki destek ihtiyaçlarını ve beklentilerini “En çok iş bulmakta zorluk yaşamak-
tayim (E9). Evimin aylık geliri azaldı (K6). Iş yok para yok hep borc (E1).” ifadeleriyle aktarmaktadır. Pan-
demi nedeniyle ihtiyaç duyulan psikolojik destek ve beklentiler mültecilerin “... psikolojik alanlarda ihtiyacim 
oldunu sanirim (E9). Psikolojimi rahatlatan şeyler yapmak (K5).” gibi ifadelerine yansımaktadır. Mülteciler 
eğitsel destek ve beklentilerini “... eğitimiz her seyi uzaktan yapamya oğretti bunu daha geliştirecem (E3). 
...eğitim ilgili sorunlar yaşamak (K1). Çevrimiçi online  kursları takip ederek alanımdaki yeni şeyleri öğren-
mek ...(K4).” ifadeleriyle  sosyal alandaki destek ve beklentilerini ise “Kısmen de olsa ve kurallara uyarak eski 
sosyal hayati dönmek ...(E9). ... sosyal olabilir (E6). Sosyal ve ... (E7, K7).” ifadeleriyle dile getirmektedir. 



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

5

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Son olarak sağlık alanındaki destek ve beklentilerin ise “diyetisyene gitmek (K8). Var benim çoğum hasta 
(Katarakt) her ay bir guzluk lazım ...(E4).” benzeri ifadelerle aktarıldığı anlaşılmaktadır.   

SONUÇ

COVİD-19’un Suriyeli mülteciler üzerindeki etkilerinin derinlemesine bir şekilde belirlenmesi amacıyla yürü-
tülen bu araştırma, Suriyeli mültecilerin pandemi sürecinden farklı alanlarda etkilendiklerini göstermektedir. 
Mülteciler, pandemi nedeniyle ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlığa ilişkin alanlarda çeşitli sorunlar 
yaşamaktadır. COVİD-19’a karşı gerekli önlemleri almakta ve özen göstermektedir. Bu kapsamda evde kal-
ma, hijyene dikkat etme ve sosyal mesafeyi koruma gibi tedbirler alınmaktadır. Ayrıca COVİD-19 pandemisi 
nedeniyle Suriyeli mülteciler, yaşadıkları sorunlar karşısında ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlığa 
ilişkin alanlarda çeşitli desteklere ihtiyaç duymaktadır.
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COVID-19 VE ZENOFOBİ

Faruk BOZDAĞ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: COVID-19 pandemisi, toplumlarda çeşitli alanlarda sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Pandeminin 
özellikle sağlık ve ekonomi üzerindeki etkileri, önemli noktalara ulaşmış ve bu alanlardaki çalışmalar yoğun-
laşmıştır. Bununla birlikte pandeminin insanlarda psikososyal sorunlara yol açtığı da bilinen bir gerçektir. Has-
talığın yayılması ve yaşam koşullarındaki değişimler, insanlar arasında olumsuz tutumların artmasına neden 
olmuştur.  Yabancılara karşı korku, nefret ve önyargı şeklinde tanımlanan zenofobik tutumlar, pandemi süre-
cinde yaygınlaşmıştır. Toplumlarda yabancı olarak değerlendirilenlerin genelde göçmenler, azınlık grupları 
ve farklı etnisiteye mensup bireylerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Söz konusu grupların maruz kaldığı sosyal 
ve ekonomik eşitsizlikler pandemi sürecinde daha belirgin bir hal almıştır. Sosyal medya başta olmak üzere 
birçok farklı alanda göçmenlere yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı söylemlerin ve genel anlamda zenofobik tu-
tumların arttığı görülmüştür. Pandemi sürecinde zenofobik tutumların önüne geçmek toplumda sosyal uyumu 
sağlamak adına önem taşımaktadır. Bu doğrultuda toplumda göçmenlere dair asılsız bilgilerin ve önyargıların 
önüne geçilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Göçmenlerin yaşadığı sosyal ve ekonomik eşitsizlikler gide-
rilmelidir. Toplumdaki sosyal ve adli kurumlara, eğitim ve sağlık hizmeti sunan kuruluşlara erişimleri kolay-
laştırılmalıdır.      

Anahtar Kelimeler: COVID-19, göçmenler, zenofobi, pandemi

GİRİŞ 

Pandemiler, açık bir şekilde yaygın bulaşıcı hastalıklar olarak tanımlanmakla birlikte, tarihsel olarak politik 
ve ekonomik ilişkiler, dış müdahaleler, çatışma ve sosyal kontrol gibi endişelerle bağlantılı olabilecek sosyal 
ve politik tepkileri çağrıştırmaktadır (Leach, 2020). COVID-19 pandemisi, bir yandan devletlerin, toplumların 
ve farklı sosyo-ekonomik statüye mensup bireylerin karşılıklı olarak dayanışmasına ve birbirilerini destekle-
mesine katkı sağlarken diğer yandan göçmenlere karşı mevcut güvensizlik ve ayrımcılık kültürünü tetikleyen 
yaygın korku ve endişelere de neden olmuştur (International Organization for Migration [IOM], 2020a). CO-
VID-19 virüsü, insanlara bulaşma noktasında ayrım yapmamakla birlikte, önceden var olan sosyal ve eko-
nomik eşitsizlikleri arttırmakta ve göçmenlerin ayrımcılığa maruz kalmalarına ve damgalanmalarına neden 
olmaktadır (IOM, 2020b).

Virüslerin doğasının anlaşılması, ırk, etnik köken ve milliyetten bağımsız olarak herkesin etkilenebileceğini 
göz önünde bulundurmaya bağlıdır (Batasin, 2020). Bununla birlikte diğer birçok krizde olduğu gibi CO-
VID-19 pandemisinin de doğrudan ve dolaylı etkilerine karşı göçmenler daha savunmasız olabilmektedir. 
Göçmenlerin enfeksiyondan kaçınma, yeterli sağlık hizmeti alma ve pandeminin ekonomik, sosyal ve psiko-
lojik etkileriyle baş etme yetenekleri; yaşam ve çalışma koşulları, kültürel ve dilsel çeşitliliklerinin dikkate 
alınmaması, hizmet sunumunda zenofobik tutumlar, sınırlı yerel bilgi ve ağları ve ev sahibi topluluklardaki 
haklara erişimler konusundaki sorunlar gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (Guadagno, 2020). 
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Bilim insanları COVID-19 pandemisinin sağlığa etkileriyle yoğun bir şekilde ilgilenirken göçmenlere yönelik 
ön yargı ve zenofobinin yayılmasına yeteri kadar odaklanamamıştır (Zeng vd., 2020). Pandemi süreci, genel-
likle bilginin üretilmesi, aşı çalışmaları ve insanların hastalığa yakalanmasını önlemeye odaklanmayla ka-
rakterizedir. Bununla birlikte pandeminin sosyo-kültürel sonuçları çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Oysaki 
zenofonin yaygınlaşması, toplumda çeşitli grupların damgalanmasına, hedef alınmasına ve bu nedenle sağlık 
hizmetlerinin de uygun bir şekilde sunulamamasına neden olmaktadır (Batasin, 2020). Zenofobiyi kapsamlı 
bir şekilde değerlendirebilmek için bazı hastalıkların ve sosyal koşulların korku ve ayrımcılığı nasıl körükle-
diğini ve hastalık nedeniyle toplumdaki çeşitli grupların damgalanmasının küresel kalkınma için önemli bir 
zorluk olduğunu kabul etmek gerekmektedir (Das, 2020). Bu doğrultuda mevcut araştırmada COVID-19 pan-
demisi sürecinde zenofobiyi tetikleyen faktörler, zenofobinin etkileri ve zenofobiyi önlemeye yönelik çeşitli 
adımlar değerlendirilmiştir. 

PANDEMİ SÜRECİNDE ZENOFOBİK TUTUMLAR

Tarih boyunca, viral hastalıklar genellikle salgınların ilk meydana geldiği yer veya bölgelerle ilişkilendiril-
miştir. 2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu uygulamayı durdurmak ve böylece bu bölgelere veya bu 
bölgelerin insanlarına yönelik önyargı ve zenofobiyi azaltmak için yönergeler çıkarmıştır (Zeng vd., 2020). 
Damgalayıcı iletişimin önünde geçmek amacıyla hastalıkların adlandırılmasına yönelik bu yönergelere rağ-
men (World Health Organization [WHO], 2015) “İspanyol gribi”, “Meksika domuz gribi” gibi damgalayıcı 
ifadelerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu tür damgalayıcı ifadeler, yabancılar ile belirli bir salgın ara-
sında ilişkinin olduğunu öne sürerek yabancılara ilişkin korkunun artmasına neden olmaktadır (Hoppe, 2018).

Yanlış ve damgalayıcı ifadelerin kullanılmasını önlemek amacıyla çabalar sürekli devam etmektedir (Hea-
lio, 2020). Bununla birlikte 2020’nin başlarında ABD’de ve dünyada COVID-19 vakalarının sayısı arttıkça 
ABD’de liderler ve toplumdaki bazı kesimler tarafından COVID-19 virüsü için “Çin virüsü”, “Kung-Flu”, “Çin 
koronavirüsü” ve “Wuhan virüsü” gibi terimler kullanılmıştır (Reny ve Barreto, 2020; Wardell-Ghirarduzzi, 
2020). Virüse ilişkin bu tarz adlandırmalar Asyalı topluluklara yönelik olumsuzlukların meşrulaştırılmasına, 
tedavi hizmetlerinin aksamasına ve bu toplulukların damgalanmasına neden olmuştur (Wardell-Ghirarduzzi, 
2020). Reny ve Barreto’nun (2020) yaptığı çalışmayla pandeminin bu şekilde bir sosyal gruba bağlanmasının 
Asyalı topluluklara karşı olumsuz tutumları harekete geçireceği deneysel olarak da kanıtlanmıştır. 

İfade tarzları ve iletişimdeki en küçük değişiklikler bile sosyo-kültürel yapıların sunulma ve algılanma biçim-
lerine yansımaktadır (Stanford News, 2019). Virüs hakkındaki bilgilerin iletilmesinde kullanılan üslup ve dil, 
zenofobifinin yaygınlaşmasına neden olduğu gibi önlenmesine de büyük katkılar sağlayabilmektedir (Stanford 
News, 2019; Wardell-Ghirarduzzi, 2020). Mevcut durumda göçmenlere yönelik olumsuz ifadelerle damgala-
manın yaygınlaşması, zenofobide artışa neden olmaktadır (IOM, 2020b). ABD’de COVID-19 vakalarıyla bağ-
lantılı bir şekilde Asyalılara ve Asya kökenli Amerikalılara yönelik ırkçı eylemlerin arttığı,  yaygın önyargılar 
nedeniyle Asya toplumlarının sözlü ve fiziksel istismara karşı savunmasız hale geldiği görülmektedir (Batasin, 
2020; Yan vd., 2020). 
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COVID-19 nedeniyle artan zenofobiye ilişkin çeşitli araştırma sonuçları, sosyal uyumun sağlanması ve pande-
mi sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesiyle ilgili endişelere işaret etmektedir. Asya Pasifik Politika ve Planla-
ma Konseyi, pandeminin başlangıcından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde 1500 ayrımcı ve zenofobik 
olay belgelemiştir. Çeşitli ülkelerden gelen raporlar, ayrımcı ve zenofobik davranışların gıda güvensizliğine ve 
göçmenlerin menşei ülkelerine dönüş göçüne neden olduğunu göstermektedir (IOM, 2020b). Los Angeles ve 
New York’ta metro istasyonlarında Asya kökenli Amerikalıların sözlü ve fiziksel tacize uğradıkları (Batasin, 
2020) ABD’de Asya kökenli Amerikalılara yönelik iki hafta içinde 1.135 sözlü taciz, utandırma ve fiziksel 
saldırı olayının gerçekleştiği (Redden, 2020) bildirilmektedir. Malezya’da yürütülen bir başka çalışmada CO-
VID-19 pandemisi nedeniyle Rohingyalar’a yönelik zenofobi ve ırkçılığın arttığı belirlenmiştir. Bu durum, 
hem sosyal medyada hem de hükümet söyleminde Rohingyalar’a karşı artan nefret söylemine ilişkin rapor-
larla desteklenmektedir (Mixed Migration Centre [MMC], 2020). Polonya’da Asyalı üniversite öğrencileriyle 
yapılan bir araştırmada COVID-19 pandemisinin öğrencilere yönelik zenofobik tutumları tetiklediği saptan-
mıştır. Öğrencilerin % 61.2’si önyargıya maruz kaldıklarını, % 47.1’i bu önyargılı tutumların toplu taşıma ve 
sokakta meydana geldiğini belirtmiştir. Asyalı öğrencilere yönelik gösterilen tepkilerin; uzaklaşmak, otobüste 
koltuk değiştirmek, güvenli mesafeyi korumak, ağzı ve burnu kapatmak, yargılayıcı yüz ifadeleri göstermek, 
parmakla işaret etmek ve fısıltı halinde konuşmak, tükürmek, bira şişesi fırlatmak ve saldırgan bir dil kullan-
mak şeklinde olduğu saptanmıştır (Rzymski ve Nowicki, 2020). Bir başka çalışmada Çin’deki katılımcıların 
% 90’ının Hubei eyaletinden gelen kişilere karşı varlıklarını yerel yetkililere bildirmek, onlardan kaçınmak ve 
onları topluluklarından aktif olarak çıkarmak gibi ayrımcı tavırlar sergiledikleri belirlenmiştir (He vd., 2020). 

Pandemi sürecinde Asyalılara yönelik sözlü ve fiziksel saldırıların artmaya devam edebileceğine dair endişe-
ler sürmektedir. Hastanelerde bazı hastaların Asyalı hizmet sağlayıcılarını sözlü olarak taciz ettiği ve bakımı 
reddettikleri görülmüştür. Bazı Asyalılar ve Asya kökenli Amerikalılar, hem kamusal alanlarda hem de sağlık 
sistemi içinde ayrımcılık korkusuyla yardım arayamayabileceğini belirtmiştir. Bu durum toplulukları riske 
atmaktadır (American Hospital Association [AHA], 2020). Özellikle korku ve yanlış bilgilendirme nedeniyle 
Asyalı topluluklara yönelik ırkçı eylemlerin artması, bu toplulukları fiziksel sağlığını olduğu kadar zihinsel 
sağlığını da riske atmaktadır (Li, 2020). Önyargı ve ayrımcılıkla birlikte bireylerde duygusal ve fiziksel örse-
lenmeler yaşanabilmektedir. Anksiyete ve depresyon, kişisel güvenlik endişesi ve fiziksel sağlığın kötüye gidi-
şi gibi sorunlar görülebilmektedir. Ayrımcı tutumlar ayrıca kronik strese, hızlı yaşlanmaya ve sağlık sistemine 
ilişkin güvensizliğe yol açabilmektedir (AHA, 2020). COVID-19 pandemisi nedeniyle zenofobik tutumların 
artması söz konusu gruplara ilişkin algıları ve tedavi hizmetlerini de etkilemektedir (Batasin, 2020). 

Pandemi sürecinde göçmenlere yönelik zenofobiyi tetikleyen önemli iki faktör olarak medya ve politikacıların 
etkisi ön plana çıkmaktadır. Medyadaki söylemler ve politikacıların pandemi sürecini planlama ve yürütme 
şekli ile bu süreçte kullandıkları ifadeler, toplumda göçmenlere yönelik tutum ve algılara yön vermektedir. 

MEDYANIN ETKİSİ

Sosyal medya, web siteleri ve çeşitli uygulamalarla paylaşımların kolaylaşması, önceki dönemlere kıyasla 
söylentilerin daha hızlı bir şekilde ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Bununla birlikte internet 
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aracılığıyla bilginin hızlı bir şekilde yayılması, yanlış bilgi dalgalarının önüne geçmekte çeşitli zorlukların 
yaşanmasına da neden olmaktadır (Somvichian-Clausen, 2020). Medyanın salgın hastalıklarla ilgili olarak 
abartılar yapması veya güvence sunması, insanların hastalığa ilişkin risk algılarını arttırabilmekte veya azalta-
bilmektedir (Fung vd., 2014). 

Pandemiyle ilgili bilgileri gerçek zamanlı olarak ve dijital medya aracılığıyla aktarmak, göçmenler de dahil 
olmak üzere kısıtlamaların olduğu bir dönemde pek çok kişi için önemli bir yaşam çizgisi olmuştur. Bununla 
birlikte, bu tür medya aynı zamanda yanlış bilgilendirme, söylenti ve doğrudan nefret için ana yayma kanalı 
haline de gelebilmektedir. Nitekim COVID-19 pandemi sürecinde medyada zenofobik söylemler artmıştır 
(IOM, 2020a). Irkçılığı normalleştiren iletişim tarzları, toplumdaki korkuların yaygınlaşmasına ve gerilimin 
tırmanmasına neden olmaktadır (Asmelash, 2020). Bu anlamda haber başlıklarının etkileri dikkate alınmalı-
dır. Haber başlıkları insanların benimsediği tutumlar üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Güvenilir kaynaklar 
ve bağlamla bağlantısı olmayan sahte haberler, zenofobiyi tetiklemektedir (Noel, 2020). ABD’de medyanın 
COVID-19 pandemisine ilişkin tepkisi genelde sansasyonel ifadelerin kullanımı, yanlış bilgilerin aktarılması 
ve zenofobik manşetlerin sunulması şeklinde olmuştur. Yanlış anlaşılmalarla birlikte “öldürücü virüs”, “ölüm-
cül virüs” ve “Wuhan virüsü” gibi başlıkların kullanımı, önyargı, ayrımcılık ve zenofobiye yol açan korku ve 
paniği arttırmıştır (Noel, 2020). Bunların yanı sıra çevrimiçi iletiler ve sosyal medya gönderileri, art niyetli bir 
şekilde dolaştırılarak göçmenlere yönelik aşağılayıcı yorumlar ve şiddet içeren tehditler yayılmaktadır. Yeni 
nefret olayları dalgası, sahte haberlerin ve/veya yanlış bilgilerin yer aldığı dijital haber kaynakları ve sosyal 
medya da dahil olmak üzere ana akım medyada özellikle belirginleşmiştir (IOM, 2020a).

POLİTİKACILARIN ETKİSİ

Salgın hastalık sürecinde zenofobinin yaygınlaşmasında politikacıların söylemlerinin önemli etkileri bulun-
maktadır. Kanada ve ABD’de SARS virüsüne ilişkin 5.638 politik tepkinin karşılaştırmalı bir şekilde analiz 
edildiği bir araştırmanın sonucunda, çok kültürlü toplumlarla birlikte geniş politik alt sistemleri de olumsuz 
yönde etkileyen zenofobik söylemlerin yaygın olduğu saptanmıştır (Baker, 2007). Benzer şekilde günümüzde 
COVID-19 pandemi sürecinde ABD’de hükümet liderlerinin kullandıkları uygunsuz dilin toplumdaki gerilim-
leri arttırdığı görülmektedir (Batasin, 2020). Renny ve Barreto’nun (2020) 4311 kişiyle yürüttükleri bir diğer 
araştırma soncunda Asya kökenli Amerikalılara yönelik olumsuz tutumların, virüsle ilgili endişeler ve zenofo-
bik davranışlarla ilgili olduğu kadar politik tercihlerle de ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bireylerin benimsedik-
leri politik tutumlar, Asyalılara karşı olumsuz davranışlarını harekete geçirebilmektedir. 

Bir dizi açık ve örtük politikalar nedeniyle, birçok yerde göçmenler pandemi sırasında sağlık hizmetlerine 
erişmeye çalışırken benzersiz engellerle karşılaşmaktadır (IOM, 2020b). Bazı ülkelerin/bölgelerin hareket 
kısıtlamalarını uygulama biçimi, göçmenlerle ilişkilerin dikkatli bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir. 
Sokağa çıkma yasakları bazı yerlerde belirli göçmen gruplarını hedef almaktadır. Göçmenlere yönelik bu tür 
katı kısıtlamalar, temel bakım ve hizmetlere erişimlerini engellemektedir (IOM, 2020b). Bu tarz uygulamalar 
ve genel olarak politikacıların söylemleri dikkate alındığında zenofobiyle etkili bir şekilde mücadele etmenin, 
onu üreten ve sınırlayan sistemleri incelemeye ve iyileştirmeye bağlı olduğu anlaşılmaktadır (Neol, 2020). 



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

10

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

SONUÇ VE ÖNERİLER

Nefret dolu söylemleri, taciz ve fiziksel saldırıları içeren çok sayıda zenofobik olayda kanıtlandığı gibi de-
zavantajlı durumları gidermek ve eşitsizlikleri azaltmak için pandemi sürecindeki planlamada doğru bilgiye 
dayalı ve etkili iletişim stratejilerinin kullanımı hayati bir önem taşımaktadır (Lee vd., 2008). Bu anlamda ula-
şılan bilgilerin etkin bir şekilde sorgulanması gerekmektedir. Kaynakların güvenilirliğini değerlendirmek için 
bilginin güncelliği, bilginin önemi, bilginin kaynağı, bilginin güvenilirliği ve doğruluğu ve bilginin var olma 
nedeni kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir (Blakeslee, 2004). 

Medyada bilginin sunumuna özel önem verilerek halk arasında güven ve şeffaflık tesis edildiğinde, halk sağlığı 
yetkilileri, eğitim yetkilileri ve siyasi liderler, sosyal, ekonomik ve kültürel eşitlik için hayati önem taşıyan 
farklılıkları çözmek ve toplu karar alma süreçlerini iyileştirmek için önemli fırsatlara sahip olacaktır (Noel, 
2020). Güvenilir kaynakların belirlenmesi, yanlış bilgi yayabilecek web sitelerinin, blogların ve sosyal medya 
sitelerinin olumsuz etkilerini bertaraf edebilecektir (Batasin, 2020). Bu doğrultuda politikacıların ve medyanın 
söylemlerine dikkat etmelerinin ötesinde pandemi sürecinde bilginin aktarımı konusunda etkili planlar üret-
meleri gerekmektedir. 

 Sonuç olarak pandemi sürecince zenofobiyi önleme yönelik adımlar için Uluslararası Göç Örgütünün sunduğu 
çerçeve doğrultusunda çeşitli öneriler sunulabilir (IOM, 2020a):

•	 Nefret suçuna ilişkin yasal ve politik çerçeveler geliştirerek bunları etkin bir şekilde uygulamak. 

•	 Çevrimiçi forumlarda zenofobik söylemleri aktif bir şekilde ele almak.

•	 İnsanlara saygı duyan ve onları güçlendiren tüm iletişim kanallarında kanıta dayalı ve damgalanmayan bir 
dili teşvik etmek.

•	 Önyargıyı azaltmak ve sosyal uyumu teşvik etmek için toplum merkezli yaklaşımları güçlendirmek.

•	 Kurtarma planları dahilinde önyargıyı azaltma ve ayrımcılıkla mücadele önlemleri geliştirmek ve güçlen-
dirmek.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNE İLİŞKİN DİJİTAL OKURYAZARLIK 
ALGILARI

Duygu DOĞAN1, Doç. Dr. Özden DEMİRKAN2

1MEB Ankara / Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Ankara / Türkiye

Öz: Dijital okuryazarlık; bireyin bilgi iletişim teknolojilerini etkin öğrenmesini kapsarken bu teknolojilerle 
hayatın herhangi bir bağlamında sorunlarına çözüm bulacak, teknolojilerin bilinçli, güvenli, yasal ve ahlaki 
kullanımıyla ilgili yeterliklerini ifade eder. Bu konudaki ön yargı ise eğitimde bilgisayar ve diğer teknolojik 
aletlere ayrılan zaman nedeniyle bunların, öğrencilerin sosyal becerilerini zayıflatabileceği düşüncesidir. Bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günlük yaşamda dijital teknoloji kullanımı ihtiyacını artırmış, aynı 
zamanda dijital okuryazar olmayı zorunlu hale getirmiştir. Özellikle günümüzde yaşanan salgın hastalığın 
da etkisiyle uzaktan eğitim, uzaktan eğitimin geliştirilmesi, kullanımı, dijital okuryazar olma konusu önem 
kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı ise üniversite öğrencilerinin kendilerine ilişkin dijital okuryazarlık algıla-
rını incelemektir. Çalışmanın verileri 6 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 
toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan, 
amacına uygun olarak belirlenmiş 10 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen nitel verilerin analizin-
de içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrenciler dijital okuryazar 
olmak için arama motoru kullanabilme, bilgiye erişebilme, veri aktarabilme, bilgiyi paylaşabilme, bilginin 
doğruluğunu kontrol edebilme, bilgiyi kullanabilme, dijital araçlarla iletişim kurabilme, gibi teknik becerilere; 
yeniliklere açık olma, ilgi duyma, bilinçli olma gibi duyuşsal becerilere sahip olmak gerektiğini belirtmişlerdir. 
Dijital araçların bağlamsal kullanımı ile ilgili en çok şunların vurgulandığı belirlenmiştir; eğitim için kullanım, 
sosyal medya kullanımı, yeni bilgiler edinmek için kullanım, iletişim amaçlı kullanım. Çevrimiçi ortamlara 
güvenli katılım ile ilgili görüşler incelendiğinde öğrencilerin %90’ı bu ortamların güvenli olmadığını belirt-
tikleri saptanmıştır. Güvensiz bulunmasına sebep olarak ise yanlış bilgi edinimi, kullanıcıların bilinçsizliği, 
kimlik doğrulamasının olmaması, her yaş grubunun çoğu şeye ulaşabilmesi belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okuryazarlık, dijital okuryazarlık, dijital teknoloji

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Teknoloji farkındalığı, teknoloji kullanımı, teknolojiden yararlanma ve teknolojik üretim yaşadığımız dijital 
çağın bir gerekliliği haline gelmiştir. Dijital çağda dijital araç kullanımının bilinmesi, internet aracılığıyla 
bilgiye ulaşabilme, sosyal ağların kullanımının bilinmesi, sanal oyunların oynanabilmesinden daha fazlası 
gerekmektedir. Kullanıcıların teknik, duyuşsal, fiziksel ve sosyolojik anlamda birçok beceriye sahip olması 
beklenmektedir. 

Dijital okuryazarlık için yapılmış en kısa tanım “dijital çağda hayatta kalma becerisi” şeklindedir (Eshet-Al-
kalai, 2004). Dijital okuryazar bir birey dijital araç aracılığıyla bilgiye etkin bir şekilde ulaşabilen, ulaştığı 
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bilgiyi analiz edebilen, bu bilginin doğruluğunu teyit edebilen, ulaştığı bilgi sayesinde yeni bilgiler üretebilen 
ve elde ettiği bilgiyi dijital ortamda paylaşabilen kişilerdir. Bunun yanında sanal ortamda bıraktığımız kişisel 
bilgilerimize tüm kullanıcıların erişebilmesi, bilinçli davranma gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Di-
jital okuryazarlık becerisi eğitim-öğretim süreçlerinde kazanılması gereken en önemli unsurlarından biri haline 
gelmiştir. Üniversite öğrencilerinin hem eğitim hayatında hem de mesleki hayatında kullandığı dijital araçtan 
veya ortamdan tam verim alabilmesi için dijital anlamda yeterli olması beklenmektedir. Öğrencilerin bu yet-
kinliği kazanması için en uygun zaman eğitim süreçleridir. Bu araştırma ise üniversite öğrencilerinin eğitim 
sürecindeki dijital okuryazarlık durumlarına yönelik algılarını incelemeyi amaçlamaktadır.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kendilerine ilişkin dijital okuryazarlık algılarını incelemektir.

KAPSAM

Araştırma yarı yapılandırılmış görüşme formuna alınacak cevaplar ile sınırlıdır. Araştırma 2019-2020 öğretim 
yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğrenim görmekte olan 10 üniversite öğrencisini kapsamakta-
dır. Katılımcılar kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Katılımcıların 
Demografik 
Özellikleri Değişkenler Frekans Yüzde(%)

Bölüm

Okul öncesi öğretmenliği 1 10

Fen bilgisi öğretmenliği 2 20

Türkçe Öğretmenliği 4 40

Almanca Öğretmenliği 2 20

Özel eğitim Öğretmenliği 1 10

Yaş 18-22 9 90

22 ve üzeri 1 10

Cinsiyet Kadın 9 90

Erkek 1 10

Mezun Olunan 
Lise

Devlet okulu 10 100

Özel okul - -
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Tablo 1’ de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin %90’ı kadın iken yalnızca %10’ u erkek öğren-
cilerden oluşmaktadır. Katılımcıların % 90’ı 18-22 yaş aralığında iken 22 ve üzeri yaşta bulunan katılımcı 
yüzdesi %10’dur. Katılımcıların tamamı devlet okulu mezunu olmakla birlikte araştırmaya katılan öğrencilerin 
çoğunluğu Türkçe öğretmenliği bölümünde öğrenim görmektedir.

YÖNTEM

Nitel olarak gerçekleştirilen bu çalışma; güncel olan ve araştırmacı kontrolünün değişkenler üzerinde olma-
dığı durumlarda bu durumun sebeplerini, nedenleri ve sonuçlarını anlamak, tanımlamak ve betimlemek için 
kullanılan araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması olarak yürütülmüştür. Katılımcılardan sayısal 
veri yerine konuyla ilgili detaylı bilgi toplamak ve bu bilgileri yorumlamak için yazılı görüş formları kullanılır 
(Çepni, 2012; Yıldırım & Şimşek, 2008). Katılımcılar açık uçlu sorulardan oluşan bu formlara gerçek düşünce 
ve görüşlerini nedenleriyle beraber yazarlar (Merriam, 2009). Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırma-
cı tarafından oluşturulmuş 6 adet sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme 
formu 2 bölümden oluşmakta olup, ilk kısımda katılımcılardan demografik bilgiler istenmektedir. Görüşme 
formunun ikinci kısmında ise dijital okuryazarlığın farkındalığı, bağlamsal kullanım, güvenli katılım, dijital 
kimlik yönetimi ve temel araç ve ortamlar bilgisine ilişkin görüşler alınmak üzere sorular bulunmaktadır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formuna yönelik iki alan uzmanının görüşü alınmıştır. Gelen görüşler doğrultusunda 
düzenlemeler yapılarak yarı yapılandırılmış görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşme formunda yer 
alan ve üniversite öğrencilerine yöneltilen sorulardan bazıları şu şekildedir: 1. Sizce dijital okuryazar olmak 
için hangi becerilere sahip olmak gerekir? 2. Dijital araçlarınızı kullanırken ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsu-
nuz? 

Araştırmacı tarafından hazırlanan “Dijital Okuryazarlığa İlişkin Yazılı Görüş Formu” katılımcılara araştırmacı 
tarafından uygulanmıştır.

 Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi dünya görüş-
lerinin, tutumların, önyargıların, fikirlerin ortaya çıkmasına ve bunların karşılaştırılmasına izin verir. Birbirine 
benzeyen veriler ortak temalar çevresinde toplanır (Marvasti, 2004). Araştırmada öncelikle formlar numara-
landırılmıştır. Bu bağlamda yazılı olarak toplanan veriler kodlanmış, daha sonra anlam benzerliğine göre alt 
temalar altında birleştirilmiş, oluşturulan bu alt temalar da ana temalar altında toplanmıştır. İçerik analizinin 
son aşamasında veriler ışığında elde edilen temalar arasındaki ilişkiler belirlenerek bulgular açıklanmaya ça-
lışılmıştır. Kodlamaların güvenirliğini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan kodlama listesi başka 
bir araştırmacı tarafından da kullanılarak kodlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Her iki araştırmacının yaptığı 
kodlamalar eşleştirilerek ortaya çıkan farklılıklar belirlenmiştir. Miles ve Huberman’ın (1994) Uzlaşma Yüz-
desi = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) * 100 formülü kullanılarak kod uyuşum yüzdesi %82 
olarak hesaplanmıştır.

Veriler değerlendirilirken frekans ve yüzde kullanılmıştır.
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BULGULAR 

Tablo 2. Dijital Okuryazar Olmak İçin Sahip Olunması Gereken Becerilere İlişkin Görüşler

     Tema Alt Temalar Frekans Yüzde 
(%)

D
iji

ta
l O

ku
ry

az
ar

 O
lm

ak
 İç

in
 S

ah
ip

 O
lu

nm
as

ı 
G

er
ek

en
 B

ec
er

ile
r

Arama Motoru Kullanabilme 7 19,4

Bilgiye Erişebilme 4 11,1

Veri Aktarabilme 6 16,6

Yeniliklere Açık Olma 22 5,5

İlgi Duyma 1 2,7

Bilgiyi Kullanabilme 4 11,1

Bilgiyi Paylaşabilme 3 8,3

İletişim Kurabilme 3 8,3

Dijital Ortamlarda Eğlenebilme 3 8,3

Bilgi Doğruluğunu Kontrol Edebilme 2 5,5

Bilinçli Olma 1 2,7

*Katılımcıların birden fazla görüşü bulunmaktadır.

Tablo 2’de yer alan, dijital okuryazar olmak için sahip olunması gereken becerilere ilişkin görüşler incelendi-
ğinde çoğunluğun arama motoru kullanabilme, veri aktarabilme, bilgiye erişebilme, bilgiyi kullanabilme bece-
rilerini dile getirdiği görülmektedir. Bilinçli olma ve ilgi duyma becerileri de katılımcılar tarafından görüşlerde 
belirtilen ifadelerdendir. Aşağıda bazı öğrencilerin görüşlerine yer verilmiştir:

Ö7 ‘’ Bilinçli olmalı ve interneti doğru şekilde kullanabilmeli.’’

Ö8 ‘’Arama motorunu etkin bir şekilde kullanarak erişilen bilgiyi doğru kullanma becerisine sahip olmak 
gerekir. Bilgiye erişmiş olmak dijital okuryazar olmak için yeterli değildir. Doğru bilgiyi tespit ettikten 
sonra da bir ortamdan diğer ortama veri aktarabilmek gerekir.’’

Ö10 ‘’Dijital okuryazar olmak için arama motoru kullanabilme, bilgiye erişebilme, bilgiyi kullanabilme, bilgi-
yi paylaşabilme, diğer bireylerle iletişim kurabilme, bir ortamdan diğer ortama veri aktarabilme, dijital 
ortamda eğlenebilme gibi becerilere sahip olmak gerekir.’’
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Tablo 3. Dijital Araçları Kullanırken Karşılaşılan Sorunlara ve Çözümüne İlişkin Görüşler

Tema Alt Temalar Frekans Yüzde(%)

D
iji

ta
l A

ra
çl

ar
ı 

K
ul

la
nı

rk
en

 
K

ar
şı

la
şı

la
n 

So
ru

nl
ar

Sorun Yaşamama 1 11,1

Yazılım Sorunları Yaşama 3 33,3

Bağlantı Sorunlarıyla Karşılaşma 3 33,3

İnternet Erişimi Kısıtlaması 1 11,1

İstenmeyen Görüntülerle Karşılaşma 1 11,1

D
iji

ta
l A

ra
çl

ar
ı 

K
ul

la
nı

rk
en

 
K

ar
şı

la
şı

la
n 

So
ru

nl
ar

ın
 

Ç
öz

üm
 Y

ol
la

rı Bilenlere Sorarak Öğrenme 3 42,8

Sorunları Çözmede İnternetten Yararlanma 3 42,8

İstenmeyen Görüntülerin Engellenmesi 1 14,4

*Katılımcıların birden fazla görüşü bulunmaktadır.

Tablo 3 incelendiğinde dijital araçları kullanırken karşılaşılan sorunların başında yazılım ve bağlantı sorun-
ları gelmektedir. Öğrenci görüşlerine göre bu sorunların çözümünde, genel itibariyle bilenlerden veya inter-
netten yardım alındığı, istenmeyen görüntülerin engellendiği dile getirilmektedir. Ö7 ve Ö10 katılımcıları 
ifadelerini aşağıdaki gibi belirtmiştir:

Ö7 ‘’İstemediğim görüntüleri görmek zorunda kalıyorum ve çözüm yolu olarak engellemeyi görüyorum.’’

Ö10 ‘’Dijital araçları kullanırken donanım ve yazılım sorunlarıyla karşılaşıyorum. Bu sorunların çözümünde 
daha bilgili kişilerden yardım alıyorum.’’

Tablo 4. Dijital Araçların Kullanım Amaçlarına İlişkin Görüşler

Tema Alt Tema Frekans Yüzde

D
iji

ta
l A

ra
çl

ar
ın

 
K

ul
la

nı
m

 A
m

aç
la

rı Eğitim İçin Kullanma 3 18,7

Sosyal Medya İçin Kullanımı 7 43,8

Yeni Bilgiler Edinmek İçin 
Kullanma

2 12,5

İletişim Amaçlı Kullanım 4 25

*Katılımcıların birden fazla görüşü bulunmaktadır.

Tablo 4’de de görüldüğü üzere dijital araçların kullanım amaçlarına ilişkin alınan görüşlerin çoğunluğu sosyal 
medya için kullanım şeklindedir. İletişim amaçlı kullanım da görüşler arasında dikkat çekmektedir. Ancak 
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eğitim ve yeni bilgiler edinmek amacıyla kullanım azınlıktadır. Aşağıdaki ifadelerde Ö1 ve Ö7’de benzer kul-
lanım sebeplerinden bahsetmektedir:

Ö1 ‘’Google Drive’ da makale yazıyoruz. Onu diğer arkadaşlarımla paylaşıyorum. Aynı anda makale çalış-
ması yapmak, sosyal kaytarmacılığı önlüyor. Diğer cloud programlarını güvenli bulmadığım için kullan-
mıyorum. Resim, video gibi paylaşımlarda bulunmuyorum.’’

Ö7 ‘’Dijital araçları gün içinde aileme, arkadaşlarıma ulaşmak için ve güncel bilgilerden haberdar olmak 
için kullanıyorum.’’

Tablo 5. Dijital Araçların Eğitim Hayatındaki Kullanım Yerine İlişkin Görüşler

Tema Alt Tema Frekans Yüzde(%)

D
iji

ta
l A

ra
çl

ar
ın

 
Eğ

iti
m

 
H

ay
at

ın
da

ki
 

K
ul

la
nı

m
 A

m
ac

ı Sunu Hazırlayabilme 9 39,1

Bilgiye Erişebilme 9 39,1

Veri Aktarımı 4 17,4

Bilgiyi Teyit Etme 1 4,3

*Katılımcıların birden fazla görüşü bulunmaktadır.

Yukarıdaki tabloda dijital araçların eğitim hayatındaki kullanım yerine ilişkin görüşlere ait alt temalar ince-
lendiğinde çoğunlukla sunu hazırlayabilme ve bilgiye erişebilme görüşlerine yer verilmiştir.  Ders kitabına 
ulaşımın ekonomik anlamda zorladığı durumlarda ise bilginin doğruluğunu teyit etme amaçlı kullanıldığı gö-
rülmektedir. Ö4’ün benzer ifadesi aşağıda verilmiştir:

Ö4 ‘’Derslerim için sunum ve makale için. Ayrıca dersin kaynağı ekonomik anlamda bütçemin yetmediği ders 
kitapları ve derste aldığım bilgiyi teyit için kullanıyorum.’’

Tablo 6. Dijital Araç ve Teknoloji Kullanımında Eğitim Hayatında Zorlanılan Taraflara  
İlişkin Görüşler

Tema Alt Tema Frekans Yüzde(%)

D
iji

ta
l A

ra
ç 

ve
 T

ek
no

lo
ji 

K
ul

la
nı

m
ın

da
 E

ği
tim

 
H

ay
at

ın
da

 Z
or
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nı

la
n 

Ta
ra

fla
r

Herhangi Bir Zorluk Yaşanmıyor 8 72,7

Sosyal Medya Kullanmamanın 
Getirdiği Eksiklik

1 9,1

Fiziksel Sorun Yaşama 1 9,1

Dijital Araçlara Maddi Koşullardan 
Dolayı Erişememe

1 9,1
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*Katılımcıların birden fazla görüşü bulunmaktadır.

Tablo 6 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun (f=8) dijital araçları eğitim hayatında kullanır-
ken herhangi bir zorlukla karşılaşmadığı görülmektedir. Öğrenci görüşleri incelendiğinde sosyal medya kul-
lanmamanın getirdiği eksiklik ve maddi koşullar sebebiyle erişememe sorunu dikkat çekmekte olup aşağıdaki 
öğrenci görüşleri bunlara örnek teşkil etmektedir:

Ö1 ‘’Dijital araç ve teknoloji kullanımında fiziksel sorun yaşıyorum. Örnek vermek gerekirse Excel gibi 
programların tüm özelliklerini kullanmayı bilmiyorum. Ayrıca sosyal sorun da yaşıyorum. Örnek vermek 
gerekirse Instagram, Facebook kullanmıyorum. Kullanan birileri yardım istediğinde onlara cevap vere-
miyorum. İletişim organı olarak kullanıldığında sorun yaşıyorum.’’

Ö6 ‘’Şahsi olarak dijital araçlara ilgim olduğu için bir sıkıntı yaşamasam da çevremdeki insanlar her zaman 
ekonomik ve kullanım zorluğundan şikayet ediyor.’’

Tablo 7. Çevrimiçi Ortamların Güvenliğine İlişkin Görüşler

Tema Alt Tema Frekans Yüzde(%)

Ç
ev

rim
iç

i 
O

rta
m

la
rın

 
G

üv
en

liğ
i Güvenli Buluyor 1 10

Güvensiz Buluyor 9 90

*Katılımcıların birden fazla görüşü bulunmaktadır.

Tablo 7’de görüldüğü üzere üniversite öğrencilerinin %90’ı çevrimiçi ortamları güvensiz bulmakta iken 
%10’u güvenli bulmaktadır. Görüşler incelendiğinde genel itibariyle kullanım bilinçsizliğinden kaynaklı bir 
güvensizlikten bahsedilmekte olup yaş küçüklüğüne yapılan vurgu da dikkat çekmektedir. Buna ilişkin Ö1 ve 
Ö3’ün görüşleri aşağıda yer almaktadır:

Ö1 ‘’Forumları güvensiz buluyorum. Kişilerin paylaştığı özel bilgiler (kimlik bilgisi, hesap bilgisi vb.) çalı-
nabilir. Sanal oyunlar da güvensiz. Kişileri manipüle ederek onların saldırgan davranış göstermelerini 
tetikleyebilir.’’

Ö3 ‘’Güvensiz buluyorum. Çünkü özellikle yaş grubu küçük olan çocuklar için yanlış örnek teşkil edebilecek 
içerikler mevcut sosyal medya sitelerinde. Aynı zamanda yine aynı yaş grubunda kişisel bilgilerin gizliliği 
bilinmediğinden çocuklar için tehlikeli olduğunu düşünüyorum.’’
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Tablo 8. Çevrimiçi Ortamların Güvenli-Güvensiz Bulunma Nedenlerine İlişkin Görüşler

Tema Alt Tema Frekans Yüzde(%)

G
üv

en
li 

B
ul

un
m

as
ı Youtube’un Yararlı Görülmesi 1 100

G
üv

en
si

z 
B

ul
un

m
as

ı

Forumların Güvensizliği 2 12,5

Sanal Oyunların Güvensizliği 2 12,5

Kimlik Doğrulamasının Olmaması 1 6,25

Yaş Grubu Küçük Olan Çocuklar İçin Yanlış Örnek 
Teşkil Etmesi

4 25

Küçük Çocuklarda Kişisel Bilgi Gizliliğinin 
Bilinmemesi

2 12,5

Sanal Arkadaşlıklara Sebep Olması 1 6,25

Yanlış Bilgi Edinme 1 6,25

Kullanıcıların Bilinçsizliği 1 6,25

Her Yaş Grubunun Her Şeye Ulaşabiliyor Olması 2 12,5

* Katılımcıların birden fazla görüşü bulunmaktadır.

Çevrimiçi ortamların güvenli bulunup bulunmamasına ilişkin görüşlerin nedenleri yukarıda bulunan Tablo 
8’de incelenmiştir. Güvenli bulunma nedenini ifade eden Ö1 görüşü aşağıdaki gibidir:

Ö1 ‘’Youtube’u güvenli ve yararlı buluyorum. Kanallara abone olunmadığı sürece bir sorun yaşanmayacağı-
nı düşünüyorum. İstatistik videolarını izlemek yararlı.’’

Tablo 8 incelendiğinde çevrimiçi ortamların güvensiz bulunmasına ilişkin nedenlerde çoğunlukla yaş grubu 
küçük olan çocuklarda örnek teşkil etmesi ifade edilmiştir. Kimlik doğrulamasının olmaması nedeniyle kişile-
rin zarar görebileceği, bilinçsiz kullanıcıların her şeye ulaşabiliyor olması da dikkat çekici görüşler arasındadır. 
Aşağıdaki görüşler bu ifadelere benzer şekildedir:

Ö2 ‘’Güvensiz buluyorum. Sosyal medya üzerinde tanıma teşekküllü bir kimlik doğrulaması olmadığı için 
şahıslar, kötü düşüncelerle birlikte bu mecralarda insanlara yaklaşarak zarar verebiliyorlar.’’

Ö6 ‘’Güvensiz buluyorum. Çünkü kullanıcılar bu ortamları nasıl kullanacağını bilmiyor ve bu yüzden hatalar 
yapıyor. Ortamlar güvenli ama kullanıcılar bilinçsiz olduğu için şu an güvensiz. ‘’
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SONUÇ

Araştırmanın sonucunda dijital okuryazarlık farkındalığı hususunda sahip olunması gereken becerilere ilişkin 
bilgiye erişebilme, bilgiyi kullanabilme, veri aktarabilme, bilginin doğruluğunu kontrol etme, ilgi duyma, 
bilinçli olma, dijital ortamlarda iletişim kurabilme gibi alt temalara ulaşılmıştır. Bu doğrultuda üniversite öğ-
rencilerinin dijital okuryazar olmak için sahip olunması gereken becerilere ilişkin farkındalık oluşturduğu 
söylenebilir. 

Diğer taraftan bazı çalışmalar incelendiğinde genel itibariyle öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık dü-
zeylerine bakılmış, cinsiyet değişkenine göre değişiklik gösterip göstermediği ele alınmıştır. Erkek öğretmen 
adaylarının dijital okuryazarlık seviyelerinin bayan öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde farklılık gös-
terdiği ve bu farklılığın erkek öğretmenler lehine olduğu görülmüştür. (Kıyıcı, 2008; Çetin 2016; Özerbaş 
& Kuralbayeva, 2018). Elde edilen sonuçtan erkeklerin bayanlara göre dijital araçlara daha meraklı olması 
çıkarılabilir.

Diğer bir araştırmada ise BÖTE bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri incelenmiş, katı-
lımcıların dijital okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak sınıf düzeylerine göre 
değişiklik gösterdiği görülmüştür. (Kozan & Bulut Özek,2018) Çalışmamızda ise tüm katılımcıların 1. Sınıf 
olması sebebiyle sınıf düzeylerine göre farklılığa bakılamamıştır.

Dijital araç kullanımında karşılaşılan sorunların başında yazılım ve donanım problemlerinin geldiği görül-
mektedir. Bu problemlerin çözümü için ise ne yazık ki öğrenciler yeterli bilgi ve birikime sahip olmadıklarını 
ifade etmişlerdir. Sorunların çözümünde başvurulan yollardan biri de yine internet olarak ifade edilmektedir. 
Bununla birlikte öğrenciler tarafından dijital araçların kullanım amaçları incelendiğinde sosyal medya için 
kullanımın diğer kullanım amaçlarından önde geldiği görülmektedir. Genel itibariyle sosyal medya, eğlence 
veya iletişim kurma amacıyla kullanılmaktadır.

 Öğrenciler dijital araçları eğitim amacıyla kullandığında herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etmekle 
birlikte; dijital araçlara erişimi kısıtlayan nedenleri, fiziksel anlamda internet bağlantısı sorunları ve maddi 
koşulların yetersizliği olarak sıralamışladır.  Günümüzde üniversitelerde uzaktan eğitimin de mecburen gerekli 
görülmesi ve yeniden değer kazanmasıyla birlikte dijital araçların eğitim hayatında kullanımı da önem kazan-
mıştır. Öğrencilerin dijital ortamlar aracılığıyla bilgiye erişebilmesi, bilgiyi kullanabilmesi ve dijital ortam 
aracılığıyla paylaşabilmesi hususunda yetkin olmaları beklenmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, dijital çağda bu teknolojilere herkes tarafından kolaylıkla 
ulaşılabilmesi, internetin yaygın olarak kullanılması bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Yapılan araştırma 
göstermektedir ki üniversitede öğrenim görmekte olan öğrenciler bu sorunların bilincindedir. Dijital araçların 
her yaş grubu tarafından bilinçsizce kullanılması sonucu güvensiz dijital ortamlar oluşmakta olup kişisel bil-
gilerin istismarına, sağlıksız ilişkilerin oluşmasına, sanal dolandırıcılıkların artmasına yol açmaktadır. Dijital 
okuryazarlık düzeyleri, dijital araçların kullanımına ilişkin bilgi ve bilinç düzeyi arttıkça bu problemlerin 
azalacağı düşünülmektedir. Dijital okuryazarlık becerileri derslerin içeriğine entegre edilmeli, ebeveynlerin 
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de dijital okuryazarlık becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitim ve e-öğrenme uygulamaları 
sosyal medya ortamlarına uygun olarak tasarlanabilir. Öğrencilerin eğitim amacıyla kullanmaları için daha 
dikkat çekici hale getirilebilir.
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İLKOKUL YETİŞTİRME PROGRAMI (İYEP) KAPSAMINDA AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU 
ANLAMA BECERİLERİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Ayşenur KULOĞLU1, Vahdet KARABEKMEZ2

1Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimler Fakültesi, Elazığ/Türkiye adonder@firat.edu.tr
2Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimler Fakültesi, Elazığ/Türkiye

Öz.Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin  İYEP (ilkokul yetiştirme programı ) süresince öğrencilerinin 
Türkçe dersinde yaşamış oldukları akıcı okuma ve okuduğunu anlama güçlüklerine, yaptıkları uygulamalara  
ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında  Adı-
yaman ilinde yer alan ilkokullarda İYEP doğrultusunda Türkçe modüllerinde ders veren sınıf öğretmenleri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları belirlenirken, amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan ölçüt 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenleri arasında bulunan durum çalışması 
deseni kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre İYEP’ e katılan sınıf öğretmen-
lerine göre  en sık karşılaşılan durumun okurken ses veya hece yutarak okuma olduğu, öğrencilerin okuma 
alışkanlıklarının olmadığı, Türkçeyi tam anlamıyla bilmemeleri, aile desteğinin az olması görülmüştür. İYEP 
doğrultusunda ders veren öğretmenlerin okuduğunu anlama ile ilgili en fazla soru cevap yöntemini kullan-
dıklarını, akıcı okuma ile ilgili uyguladıkları etkinliklerde sesli okuma ve örnek okumayı, tekrarlı okumayı 
kullandıklarını belirtmişlerdir.  İYEP’ i akıcı okuma ve okuduğunu anlama noktasında yararlı bulduklarını 
ve bu süreçte akıcı okuma ve okuduğunu anlama noktasında eksik olan öğrencilerle daha çok ilgilendiklerini  
belirtmişlerdir. İYEP’ in daha verimli olması amacıyla,  nitel çalışmanın yanında nicel çalışmalar da uygulana-
bilir. Ayrıca  İYEP ‘ e ilişkin öğretmen, öğrenci , idarecilerin  ve velilerin görüşleri doğrultusunda programda 
düzenlemeler yapılabilir. 

Anahtar Sözcükler: İYEP, Okuduğunu anlama, Akıcı okuma, Sınıf öğretmenleri 

Teachers’ Views on Fluent Reading and Reading Comprehension Skills within the Scope of Remedial Educa-
tion Program in Primary Schools (REPPS)

Abstract. The aim of this study is to determine the opinions of classroom teachers about fluent reading and 
reading comprehension difficulties that students have experienced  in Turkish lessons and about teachers’ own 
practices during Remedial Education Program in Primary Schools (REPPS). The study group of the research 
consists of classroom teachers who teach in Turkish modules in accordance with REPPS in primary schools in 
Adıyaman in the 2018-2019 academic year. While determining the participants of the study, the criterion samp-
ling method, which is among the purposeful sampling methods, was used. Case study design, which is among 
qualitative research designs, was used in the study. Semi-structured interview form was used by the researc-
hers. Descriptive analysis technique was used to analyze the data. According to the findings of the research, it 
was observed that, classroom teachers  who participated in REPPS are of the opinion that students who read 
by swallowing sounds or syllables, who do not have reading habit, who do not know Turkish fully, and who 
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have low family support were among the most commonly faced situations. They stated that teachers who teach 
in accordance with REPPS mostly used the question and answer method related to reading comprehension, 
and they used reading aloud, sample reading and repetitive reading in their activities related to fluent reading. 
They stated that they found REPPS useful in fluent reading and reading comprehension, and they were more 
interested in students who were lacking in fluent reading and reading comprehension in this process. In order to 
make REPPS more efficient, quantitative studies can be applied in addition to qualitative studies. In addition, 
arrangements can be made in the program in line with the opinions of teachers, students, administrators and 
parents regarding REPPS.

Keywords: REPPS, Reading comprehension, Fluent reading, Classroom teachers

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE

Her toplumun ve ülkenin amacı gelişip refah ve huzur olarak çağdaş ülkelerin seviyesine gelmek hatta üzerine 
çıkmaktır. Bu doğrultuda gelişmişliği etki eden önemli faktörlerden biri de okumaktır. Gelişmiş toplumlarda 
okumaya verilen önem artarken geri kalmış toplumlarda okumaya daha az hatta hiç önem verilmektedir(Deniz, 
2017). Okuma yazma, bir kişinin sosyal yaşamında ve okul yaşamı boyunca başarısında oldukça önemli bir 
yere sahip olan bir beceridir. Bu becerinin gerektiği gibi kazanılması ilköğretim birinci sınıfta başlamakta; 
becerinin kullanılması ve geliştirilmesi ile birlikte yaşam boyu devam etmektedir. İnsan yaşamında önemli 
bir yere sahip olan bu becerinin öğretiminde pek çok yöntemin varlığından söz etmek mümkündür ( Akyol ve 
Temur, 2008). 

Akıcı okuma, hızlı okumadan önce doğru okumaya çalışarak, noktalama işaretlerine, vurgu tonlamalara dikkat 
ederek, geri dönüş ve kelime tekrarına yer verilmeyen, heceleme ve gereksiz duruşların yapılmadığı, anlam 
ünitelerine dikkat ederek yapılan okumadır (Akyol, 2012). Akıcı okuma mekanik bir beceri olarak algılanmak-
tadır (Clark, 1995). Akıcı okuma denildiğinde ilk akla gelenlerden biride okuma güçlüğüdür.  Okuma güçlüğü 
denildiği zaman,  bu güçlük neden oluşur? Nasıl giderilebilir? Ne gibi önlemler alınmalı? Gibi bir çok soru 
geliyor akla, bununla ilgili bir çok çalışma yapılmıştır. Okuma güçlüğüne sahip öğrencilerin okumalarını erken 
yaşlarda düzeltmek için herhangi bir müdahale yapılmazsa, bu öğrenciler hayatının geri kalan kısmında da 
devamlı okuma sıkıntıları çekeceklerdir. Bu durumda öğrencilere erken yaşlarda uygun yöntem ve tekniklerle 
bireysel olarak okuma öğretimi sunulup bu okuma güçlüklerinin giderilmesi sağlanmalıdır(Yılmaz, 2008). 
Okuma alanında yaşanan güçlüklerin önüne geçebilmek için birçok akıcı okuma stratejisi geliştirilmiştir. Ve bu 
stratejilerin etkililiğini değerlendirmeye yönelik bir çok çalışma yapılmıştır. Bu stratejilerden önemli olanlar, 
tekrarlayıcı okuma, eko okuma, ahenkli okuma ve eşli okumadır (Yüksel, 2010). Akıcı okuyabilen bireyler 
metni uygun hızda okumalıdır. Bunun için öğretmenler öğrencilere model olup bolca sesli okuma çalışmaları 
yapmalıdır(Akyol, 2008).

Okuma ve okuduğunu anlama birbirlerini tamamlayan iki kavramdır. Okuma olmadan anlama olmayacağını 
ve anlamdan okunan bir metin, sadece metni seslendirmekten başka bir şey değildir. Okuma sırasında yapılan 
bir takım okuma hataları akıcı okumayı engellemekte bu sebeple okuduğunu anlama da oluşmamaktadır (Yıl-
maz, 2008). 
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İYEP Türkçe dersindeki temel beceriler ile matematik dersindeki öğrenme alanlarında daha önceki yıllar-
da istenilen düzeyde öğrenemeyip 3. Sınıfa devam eden öğrencilere yönelik oluşturulmuş bir programdır. 
İYEP belirlenen kazanımları eksikliklerinin giderilmesini ve öğrencileri psikososyal alanda desteklemeyi 
amaçlar(MEB, 2019). 

İYEP’ in özellikle matematik ve türkçe derslerinde yer alan temel becerilerin kazanılması bakımından güçlü 
bir destek sağlayacağı düşünülmektedir(MEB, 2018a). Altun, Ekiz, ve Odabaşı, (2011)’da okuma güçlükle-
rinin çocukların sadece Türkçe derslerini değil diğer derslerini de olumsuz etkilediği belirtmiştir. Bu sebeple 
okuma güçlüğünün öncellikli bir sorun olduğunu ve akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın diğer tüm derslerde 
başarılı olmada öncellikli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin İYEP  boyunca öğrencilerinin Türkçe 
dersinde yaşamış oldukları akıcı okuma ve okuduğunu anlama güçlüklerine ilişkin görüşleri, yaptıkları uygu-
lamaları ve İYEP ile akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkin görüşleri belirlemektir.

KAPSAM

Araştırmanın çalışma grubunu 2018/2019 eğitim ve öğretim yılında  Adıyaman ilinde yer alan ilkokullarda 
İYEP doğrultusunda Türkçe modüllerinde ders veren öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcıları 
belirlenirken, amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme yöntemi izlenmiştir. Amaçlı 
örnekleme, örneklem grubunun büyük olması, görüşme yoluyla elde edilen geniş çaplı verilerin analizinde 
zorlukların oluşması nedeniyle evrenin temsil eden bütüncül bir resim elde edilmesidir(Yıldırım ve Şimşek, 
2008 ). Nitel bir çalışmalarda kullanılabilen ve araştırma verilerine göre belli özellikleri taşıyan kişiler üze-
rinde bir uygulama yapılmak istenmesi durumunda ölçüt örnekleme oluşturulabilir(Büyüköztürk vd., 2018). 
Araştırmada çalışma grubunda ölçüt örnekleme seçilirken resmi okullarda 3. Sınıflarda görev yapan  ve İYEP   
doğrultusunda görev yapan sınıf öğretmenleridir.

YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin İYEP  boyunca öğrencilerinin Türkçe 
dersinde yaşamış oldukları akıcı okuma ve okuduğunu anlama güçlüklerine ilişkin görüşleri, yaptıkları uygu-
lamaları ve İYEP ile akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkin görüşleri belirlemektir. Bu 
bağlamda nitel çalışma yapılmıştır.Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. İYEP’ 
te görev alan ve program doğrultusunda Türkçe dersi veren öğretmenlerin, program süresince akıcı okuma ve 
okuduğunu anlama becerilerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak için araştırmacı tarafında yarı yapılandırıl-
mış bir görüşme formu hazırlanıp geçerliliği ve güvenirliliği sağlanmıştır. Elde edilen form gönüllülük ilkesi 
göre öğretmenlere yazılı olarak sunulmuştur ve bu sorulara öğretmenler, yazılı olarak cevap vermişlerdir.  Ve-
rilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır.
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BULGULAR

Bulgular tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır. Bulgulara yönelik olarak katılımcıların görüşlerini yansı-
tan doğrudan alıntılar yorumların altında sunulmuştur.

İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin gözlemlediği akıcı okuma güçlüklerine ilişkin öğretmen 
görüşleri

Tablo 1’ de İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin gözlemlediği akıcı okuma güçlüklerine ilişkin algı-
ları verilmiştir. 

Tablo 1: İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin gözlemlediği akıcı okuma  
güçlükleri şunlardır:

Kod Sıklık

Ses, ve hece yutmaları 15

Alfabemizdeki harfleri tam telaffuz edememe 11

Kelimeleri yanlış ve eksik okuma 11

Kelimeleri tekrarlamak 6

Harfleri karıştırmak (b-d …gibi) 5

Heceleyerek okuma 5

Kelimeyi atlayarak okuma 2

Kelimeyi tahmini ezbere okumak 2

Noktalama işaretlerinde nefesini ayarlayamamak 2

Hızlı okuma isteği 1

Okurken kelimeye harf eklemek 1

Heyecanlanma 1

Tablo 1 incelendiğinde en çok gözlemlenen akıcı okuma güçlüğü “Ses, ve hece yutmaları (f=15) olarak be-
lirlenmiştir. Bu duruma ilişkin bazı katılımcı görüşleri ise şöyledir. “ Öğrencilerin akıcı bir okumaya sahip 
olmamaları, hece ve harf yutarak okuma yapmaları ve bunun doğal sonucunda okuduklarını da anlayamamak-
tadırlar.” (K21)“ En fazla görülen okuma güçlüğü dikkat edilmeksizin harf yutmasıdır.”(K7) . 

İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin gözlemlediği okuduğunu anlama güçlüklerinin sebeple-
rine  ilişkin öğretmen görüşleri

Tablo 2 İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin gözlemlediği okuduğunu anlama güçlüklerinin sebep-
lerine ilişkin görüşleri verilmiştir.



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

27

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 2. İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin gözlemlediği okuduğunu anlama  
güçlüklerinin sebepleri

Kod Sıklık

Okuma alışkanlıklarının olmaması 14

Türkçeyi tam anlamıyla bilmemeleri 12

Aile desteğinin az olması 11

Akıcı okuma güçlüğünün olması 9

Odaklanma  ve güdülenme eksikliği 8

Okuduklarında zevk almama 7

Okumaya karşı olumsuz tutum 6

Kelime dağarcığının az olması 2

Devamsızlık 2

Sadece hızlı okuma isteği 2

Yorgunluk 2

Metinlerdeki görsellerin iyi anlaşılmaması 1

Sağlam bir temelin olmayışı 1

Tablo 2 incelendiğinde en çok gözlemlenen okuduğunu anlama yetersizliğini sebebi “Okuma alışkanlıklarının 
olmaması” (f=14) olarak belirlenmiştir. Bu duruma ilişkin bazı katılımcı görüşleri ise şöyledir. “Okuduğunu 
anlamama sebebi yeterince kitap okumamak, okuma alışkanlığının olmaması…” (K23)“ …Okuma alışkanlı-
ğını olmaması ve kazanılmamasının etkisi yüksektir. ”(K38) 

İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin okuduğunu anlama ile ilgili uyguladıkları etkinliklerine  
ilişkin öğretmen görüşleri

Tablo 3 İYEP doğrultusunda ders veren  öğretmenlerinin okuduğunu anlama ile ilgili uyguladıkları etkinlikler 
verilmiştir.
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Tablo 3: İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin okuduğunu anlama ile ilgili uyguladıkları et-
kinlikler

Kod Sıklık

Soru-cevap yöntemi 20

Anlamını bilmediği kelimeleri araştırma 8

Görsel okuma 8

Metnin unsurlarını belirleme ve özetleme 7

Metin canlandırma 6

Sesli okuma 5

Kısa metinler okuma ( Şiir, tekerleme…v.b.) 4

Hikaye tamamlama 2

Metnin ana fikrini sorgulama 2

Projeksiyonda metin okuma 1

Anladığını akranlarına anlatma 1

Etkin katılımlı dinleme 1

Tekrarlı okuma 1

Olayları oluş sırasına göre sıralama 1

Önemli yerlerin altını çizme 1

Tablo 3 incelendiğinde en çok uygulanan okuduğunu anlama ile yapılan etkinlik “Soru-cevap yöntemi” (f=20) 
olarak belirlenmiştir. Bu duruma ilişkin bazı katılımcı görüşleri ise şöyledir. “En iyi yöntem olarak 5n 1k soru-
larını metin üzerinde öğrencilere sorma ve cevaplandırma şeklinde uyguluyorum.” (K27)“… Okuma etkinlik-
lerinde okumadan önce metine dönük dikkat çekici sorular soruyorum.”(K23) 

İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin akıcı okuma ile ilgili uyguladıkları etkinliklerine  ilişkin 
öğretmen görüşleri

Tablo 4 İYEP doğrultusunda ders veren  öğretmenlerinin akıcı okuma ile ilgili uyguladıkları etkinlikler veril-
miştir.
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Tablo 4: İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin akıcı okuma ile ilgili uyguladıkları etkinlikler

Kod Sıklık

Sesli okuma 11

Örnek okuma 11

Tekrarlı okuma 7

Takip ederek paylaşarak okuma 6

Kısa metinler okuma ( Şiir, tekerleme…v.b.) 5

Şiir, şarkı, tekerleme…v.b ezberleme 4

Hızlı okuma yarışması (dakikada kaç kelime okuma) 4

Sesiz okuma 4

Görsellerle ilişkilendirerek okuma 4

Aktif dinleme 3

Hızlı okuma teknikleri 2

Örnek olay canlandırma 2

Metine bütünsel bakma 1

Diyalog çalışmaları 1

Tablo 4 incelendiğinde en çok uygulanan okuduğunu anlama ile ilgili strateji ve yöntem “Sesli okuma” (f=11) 
ve örnek okuma (f=11)  olarak belirlenmiştir. Bu duruma ilişkin bazı katılımcı görüşleri ise şöyledir. “İlk önce 
sesiz okuma tekniği daha sonra sesli okuma tekniği yapıyorum.  Sesli okumadan önde kendim bir örnek okuma 
yapar daha sonra çocuklara okuturum.” (K9) “Genellikle sesli okuma çalışmaları yaptırırım.”(K36) “Akıcı 
okumaları için bolca sesli okuma çalışmaları yaptırıyorum.”(K13) 

İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin İYEP’ in akıcı okuma ve okuduğunu anlama noktasında 
yararlı bulunup bulunmamasına  ilişkin öğretmen görüşleri

Tablo 5 İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin İYEP’ in akıcı okuma ve okuduğunu anlama noktasında 
yararlı bulunup bulunmamasına  ilişkin görüşleri verilmiştir. 
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Tablo 5: İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin İYEP’ in akıcı okuma ve okuduğunu anlama 
noktasında yararlı bulunup bulunmamasına ilişkin görüşleri

Kod            Sıklık Kod Sıklık

Evet                   
Yararlı

          

             32

Bu becerilerde eksik olan öğrencilerle daha 
çok ilgileniyoruz.

11

Öğrenci sayısı daha az 4

Daha farklı yöntemler uygulanabiliyor 4

Seviyelerine uygun imkanlar oluşuyor. 3

İlgi konusundaki eksiklikleri olan öğrencilerle 
ilgilene biliniyor

2

Dersler ile değil akıcı okuma ve okuduğunu 
anlama becerileri üzerinde duruyoruz

2

Eksiklilerin telafisi sağlanıyor 1

Birebir eğitim imkanı sunuyor 1

Bu grup öğrenciler bu ortamda daha istekli 
oluyor

1

Birleştirilmiş sınıflarda ekstra zaman sağlıyor 1

Hayır              
Yararsız            13

Zamanın kısıtlı olması 3

Modül bu tür öğrencileri geliştirmeye yönelik 
değil

2

Akıcı okuma planlamaya dahil edilmemiş 2

Kaynaklar seviyelere uygun değil 2

Yabancı uyruklu öğrencilerin olması 1

Ders veren öğretmenlerin çoğunluğu f(32) yaklaşık %71 İYEP’ in akıcı okuma ve okuduğunu anlama nokta-
sında faydalı olduğunu düşünüyor. İYEP’ in akıcı okuma ve okuduğunu anlamada faydalı olduğunu düşünen 
bazı katılımcılar bu yargı ile ilgili sebep belirtmezken bazıları ise bir çok sebep belirtmiştir. Sebep belirten 
katılımcıların çoğunluğu Bu becerilerde eksik olan öğrencilerle daha çok ilgileniyoruz. F(11) diye görüş belirt-
mişlerdir. Bu görüşe göre bazı katılımcıların düşünceleri şöyledir:“Yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğ-
renciyle birebir daha çok ilgileniyorum…”(K22) “ İYEP akıcı okuma ve okuduğunu anlama noktasında yarar-
lı çünkü sınıf ortamında derslerin yoğunluğunda birebir ilgilenmediğimiz öğrencilerle ilgileniyoruz.”(K23). 
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SONUÇ

İYEP’ e katılan öğretmenler tarafından en sık karşılaşılan durumun ise okurken ses veya hece yutarak okuma 
olduğu ifade edilmiştir. Alan yazında ise öğrencilerin okumada en çok kelime yutmada hata yaptıkları belir-
lenmiştir (Agaçkıran, 2016). Katılımcı öğretmenlerin en fazla vurguladıkları okuma güçlüğü nedeninin ise öğ-
rencilerin okuma alışkanlıklarının olmamasıdır. Bu bulgu alan yazındaki bulgular ile benzerlik göstermektedir. 
Kocaarslan (2013)’ın yaptığı araştırmada, sınıf öğretmenlerine göre okuduğunu anlama güçlüklerine yol açan 
okuyucu özellikleri arasında ilk sırayı okuma alışkanlığının olmaması olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin 
sıklıkla ya da en çok kullandığı okuduğunu anlama stratejisinin ise soru-cevap yöntemi olduğu görülmüştür. 
Kocaarslarn (2013)’de sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin okuduğunu anlayıp anlamadığını tespit etmede oku-
ma metiniyle ilgili soru-cevap yöntemini kullandıkları açıklanmaktadır. Araştırmada, İYEP doğrultusunda ders 
veren öğretmenlerin öğrencilerin akıcı okumalarını sağlamak amacıyla uyguladıkları etkinlikler genellikle ses-
li okuma ve tekrarlı okuma olarak belirlenmiştir. Akyol ve Kodan’ın (2016) gerçekleştirdikleri araştırmada 
ise sesli okuma yönteminin akıcı okuma ile birlikte okuma anlama hatalarını azalttığı yönünde bulgular elde 
edilmiştir. İYEP doğrultusunda ders veren öğretmenlerin büyük çoğunluğu İYEP’ in öğrencilere akıcı okuma 
ve okuduğunu anlama noktalarında faydalı olduğu kanaatindedirler. Uzunkol, (2013)’bu bulguyu destekler ni-
telikte okuma güçlüğü yaşayan öğrenciler için öğrencinin özelliklerine uygun stratejilerin kullanılacağı birey-
sel programların hazırlanması ve uygulanması gerektiği önermektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; 
İYEP içerisinde yer alan dersler ve becerilere ayrılan süreler artırılabilir. Akıcı okuma ve okuduğunu anlama 
becerilerinin gelişmesi için öğrencilere temel okuma becerilerinin yanı sıra okuma alışkanlıkları kazandırıl-
malıdır. İYEP içerinde yer alan diğer dersler ve alt öğrenme alanları ile de çalışmalar yürütülebilir. İYEP’ de 
geliştirilmek istenilen temel beceriler için öğretmenlerin uygulamış olduğu etkinlikleri  zenginleştirme adına 
öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir. 
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THE ROLE OF COMMUNITY OF INQUIRY MODEL VS. ACADEMIC COMMUNITIES OF 
ENGAGEMENT IN ONLINE LEARNING

Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU

Ege University, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technology,  
Izmir / Turkey

Abstract: This theoretical paper aims to discuss the role of two on-line learning community frameworks, 
namely, the Community of Inquiry (CoI) Model and Academic Communities of Engagement Model. The 
rationale for the study is that there is a growing interest in on-line learning by the Covid-19 Pandemic and 
instructional designers look for better and more effective on-line learning designs. One of the most cited OLC 
models is the CoI which is a constructivism-based model for online learning communities in which discussion, 
creation and construction are among main learning activities. On the other hand, CoI has an alternative model, 
namely the Academic Communities of Engagement (ACE) framework which claims that it covers some limi-
tations of the CoI Model which are presented in the paper. Both models are constructivism-based however they 
possess different components for facilitating the knowledge-creation process of learners in an on-line learning 
community. Based on related literature, the similarities, and differences between the CoI and ACE models are 
discussed. It is concluded that in order to promote meaningful and engaging distance learning experiences for 
learners and instructors, both models have advantages for creating and facilitating on-line learning communi-
ties in higher education.

Keywords: Distance Education, Online Learning Communities, Community of Inquiry Model, Academic 
Communities of Engagement

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Online learning and teaching gained popularity with the advances in digital transformation in the 21st century, 
especially in early 2020 because of the COVID-19 pandemic. Online learning happens when teachers or stu-
dents use educational tools which are accessible on the Internet. And it can be used anywhere and anytime, so 
teachers may have students using them as tools in class or for preparation and assignments outside the school. 
However as Zhang (2020) implies, some problems have been reported such as strong loneliness while online 
learning; learners are less collaborative and lower motivation; the process of learning lacks incentive mecha-
nisms. At that point, online learning communities play a key role for online learners in collaborative inquiry 
learning.

Online learning communities (OLC) or virtual learning communities or networked learning communities are 
known for playing a key role in increasing connectivity, establishing online connections and interactions bet-
ween peers. OLCs can be defined as peer to peer learning that occurs over the Internet via asynchronous or 
synchronous communication channels (Luppicini, 2008; Sedivy-Benton et al., 2014). There are numerous 
online learning communities available on the Internet. These communities focus on learning different subject-
areas. They are categorized by a web site (learningpath.org) as follows:  
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● Language Learning (e.g. Busuu), 

● Green and Civic Learning (e.g. Change.org), 

● Scientific and Academic Learning (e.g. Academia), 

● Education-Related Learning (e.g. Teachertube)

● Miscellaneous Learning (e.g. LearnHub)

PURPOSE and SCOPE

The purpose of the study is to compare and discuss the role of two on-line learning community frameworks, 
namely, the Community of Inquiry (CoI) Model and Academic Communities of Engagement Model. There is 
a growing interest in on-line learning design by the Covid-19 Pandemic and instructional designers look for 
more effective and engaging on-line learning practices. The scope of the study is the role of online learning 
communities in distance education and specifically the characteristics of two frameworks of online learning 
communities as CoI and ACE.  Based on the related studies, this preliminary study has two research questions 
as follows:

1- What are the similarities between the CoI model and the ACE model theoretically?

2- What are the differences between the CoI model and the ACE model theoretically?

METHOD

In this descriptive study, literature related to online learning communities is the source of data and document 
analysis (Gross, 2018) is conducted. 

FINDINGS

1- What are the similarities between CoI model and ACE model?

Both of the models are constructivism-oriented, based on Vygotsky’s (1978) zone of proximal development, 
however suggest different elements in an OLC for facilitating the knowledge-creation process of learners. 

The CoI model has three components as teaching presence, social presence and cognitive presence. The ACE 
model also has three components however they all focus on different dimensions of learner engagement such 
as cognitive, behavioral and affective engagement. 

2- What are the differences between CoI model and ACE model?

One of the most cited OLC models is Community of Inquiry (CoI) in which discussion, creation and construc-
tion are among main learning activities (Anderson and Dron, 2011). 
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CoI Model is the intersection of teaching and technology philosophies to foster connection across online lear-
ning communities (Parchoma, 2011). 

Figure 1. Community of Inquiry (CoI) Model (Garrison, Anderson and Archer, 2000)

On the other hand, CoI has an alternative model, namely The Academic Communities of Engagement (ACE) 
framework which claims that CoI has some limitations. ACE model focus on increasing student engagement 
with the help of personal and course-provided communities. ACE framework identifies two communities to 
help support student engagement: 

(a) the course community associated with course or school (teacher, peers, administrators,

counselors) 

(b) students’ personal community with long-standing relationships (parents, siblings, friends).

Within the framework these communities can provide affective, behavioral, and cognitive support (Borup et 
al., 2020). 
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Figure 2. The ACE Framework (Borup et al., 2020)

Figure 2 shows the ACE framework with its components and support elements in triangles. These triangles 
are based on the zone of proximal development principle of Vygotsky (1978). The ACE framework anticipates 
that students’ ability to engage affectively, behaviorally, and cognitively increases when supported by others 
(Borup et al., 2020).

Personal communities of students such as parents, friends etc. are recognized and became a part of online le-
arning communities within ACE framework for maintaining outside class interactions. And that is one of the 
main differences between CoI and ACE framework.  As Mishra and Koehler (2006) implies, frameworks such 
as ACE help to highlight critical factors in online learning settings. 

CONCLUSION

In this theoretical study, the similarities and differences between the CoI and ACE models are discussed for 
creating and facilitating on-line learning communities in distance education based on the related literature. 
Both models offer great potential for online instructional designers to maintain interaction and form a sense of 
community online. The CoI framework gravely impacted the field by implying the importance of fostering a 
community. However, as Archer (2010) suggested, CoI is limited to analysis of online discussions and also its 
scope needs to be broadened by taking a “new look at the overall rationale for the framework”.

Finally, the paper highlighted the importance of creating online learning communities and two models of OLC 
are compared for enlightening online instructional designers. As Borup et al. (2020) also noted, scale develop-
ment studies based on that new ACE model and related factors are suggested for the researchers who intend 
to use the ACE model in future online learning and teaching designs. The ways for more effective and enga-
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ging online learning and teaching are critical for future education especially in post-Covid times in education. 
Therefore, it is considered that such frameworks for making use of the potential benefits of online learning 
communities gain importance more than ever.
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Abstract: Online and blended learning are among the most commonly used teaching methods especially in 
post-Covid education. Institutions prefer them due to their advantages in the learning-teaching process. Online 
learning can take place synchronously and/or asynchronously via the Internet while blended learning com-
monly refers to the fusion of online and face-to-face learning with the decrease in face-to-face sessions. The 
related literature suggests that many variables such as motivation, student readiness, digital literacy, etc. need 
to be taken into account for both online and blended learning based designs. Although the readiness of faculty 
are among these variables, the amount of publications on this subject is scarce compared to other variables. 
Therefore, in this descriptive study document analysis is conducted for examining recent publications in the li-
terature about the readiness of faculties for online and blended learning and teaching. The scope of the literatu-
re review consists of studies published in journals with SSCI or SCI-E index between 2010-2020. The authors 
conducted a web search for the study by using the keywords as “faculty online teaching readiness”, “blended 
teaching readiness”, “distance teaching readiness” and accessed 18 studies in which nine of them measure re-
adiness level of instructors; four of them investigate factors influencing teacher/faculty readiness; another four 
of them present an instrument/model and the other is a literature review. The findings are considered to help 
especially the researchers at instructional technology support units and interested in professional development 
of faculty for effective online and/or blended instruction.

Key Words: Faculty Online Teaching Readiness, Blended Teaching Readiness, Distance Teaching Readiness

INTRODUCTION AND THEORETICAL FRAMEWORK

Especially with the covid-19 pandemic, online learning became a must for almost anybody and this led the 
use rate to increase so much that some people may say that online learning is mediocre in this period of time. 
Online learning can be defined as learning in asynchronous or synchronous medium using an electronic device 
with internet access (Dhawan, 2020). Before the covid-19 pandemic, online learning was an alternative to face 
to face learning. During the pandemic, it is not a preference anymore. Applying online teaching is a forced 
solution. In this sudden transition from face to face instruction to online instruction, it is not possible for many 
institutions to catch the standards of online learning. There are lots of variables to control for an effective de-
sign. In study one of those variables which is online/blended teaching readiness of instructors is investigated 
through the recent literature.

Dıstance, Online And Blended Learning

Distance learning is a training model that provides time, space, content and environment flexibility. It makes 
it possible to adapt these components to the individuals. It doesn’t have to be online or electronic. Distance 
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learning has branches such as: online learning, blended learning, e-learning, mobile learning. Why do we need 
distance learning? Information spreads more rapidly than ever. Traditional education fails to meet educational 
demands due to the increasing population and because of the factors as individual differences, crowded classes, 
lack of equipment, rapid increase in knowledge, scattered population lifelong learning need (Gül & Arabacı, 
2018).

Allen and Seaman (2017) defined online learning as a model which has no face-to-face course and that at least 
80% of the content is distributed online. In the relevant definitions, it is clearly emphasized that the activities 
take place through online technologies and that there are no or very limited face-to-face learning activities 
(Horzum, 2019). Online learning has benefits such as learning independent of time and place, convenience, 
flexibility, self-regulation ability, cooperative learning, and the ability of the student to plan his own learning 
process (Sırakaya & Yurdugül, 2016). Online learning can be applied in two ways, synchronously and asyn-
chronously. On the other hand, blended learning is “an instructional design approach which integrates on-line 
and/or virtual learning with face-to-face learning by decreasing seat-time in class and increasing out-door le-
arning activities to facilitate learning from not just the teacher but from on-line learning communities as well” 
(Ateş Çobanoğlu, 2020). Blended learning combines face to face and online instruction but the online part of 
it demands more time than face to face part. For example, %70 online and %30 face to face teaching can be 
designed for a blended learning application.

Onlıne Teaching Readiness

Readiness is defined as having relevant prior knowledge and competencies in the learning process (Senemoğ-
lu, 2009). Readiness for online learning is explained as the learners’ competence and confidence in using the 
tools required for online learning (Warner, Christie, & Choy, 1998). According to Koloğlu (2016), positive 
perspective and willingness for an activity are important factors for individuals to be successful in an activity 
and readiness can be expressed as a willingness to do these activities. In addition, Barker (2002) stated that 
online interaction skills are also important to be ready for online learning. Kalelioğlu and Baturay (2014) 
stated that even if the hardware, software and infrastructure are ready in distance education, learners may 
have psychological problems in terms of readiness in terms of using the necessary skills and system and that 
individuals will avoid this technology if they are not satisfied with the technology they use or feel ready to 
use technological tools. Institutions associated with distance education should take these factors into account 
(Pannen & Abubakar, 2005). For this reason, it is a necessity to measure the readiness levels of learners (Lin 
& Hsieh, 2007), teachers (Sakal, 2017) and institutions.

PURPOSE AND SCOPE

The study deals with gaining perspectives about online teaching readiness of staff based on the related lite-
rature which are detailed in the data collection step. The advantages of online learning practices are reported 
increased communication between teachers and learners, flexibility, convenience and accessibility in terms 
of location and time, financially affordable and low cost, new opportunities for students for open and critical 
online discussions (Singh & Hurley, 2017). However, the sudden shift from traditional face-to-face learning to 
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online learning, especially in post Covid-19 pandemic, raises the question of “How about the level of online 
teaching readiness of staff?” Based on recent related literature, this study aims to find out research questions 
stated below:

1- What is the level of online teaching readiness of instructors according to the recent literature?

2- What are the purposes of studies related to online teaching readiness?

3- What are the factors affecting online teaching readiness of instructors according to the recent literature?

METHOD 

In this descriptive study, document analysis is conducted. As a systematic procedure to analyze documentary 
evidence, document analysis is a type of qualitative research (Gross, 2018). The data source covers the results 
of the articles which are published between 2010-2020 and also indexed by SSCI (Social Science Citation 
Index) or SCI-Expanded. The authors conducted a Web search for the study by using the keywords as “faculty 
online teaching readiness”, “blended teaching readiness”, “distance teaching readiness” and they accessed 
a total of 18 number of studies for investigation. The journals of these selected articles include: “ReCALL 
(EUROCALL)”, “Universal Journal of Educational Research”, “Universal Journal of Educational Research”, 
“Distance Education”, “The teacher educator, Medical teacher, Journal of Research on Technology in Educa-
tion, African Educational Research Journal”, “Computers & Education, Journal of Educational Technology & 
Society”, “Journal of Education for Teaching, European Journal of Open, Distance and E-learning”, “Interna-
tional Review of Research in Open and Distributed Learning”, “Computers in the Schools, European Journal 
of Teacher Education”, “International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning”, 
“Journal of Computer Assisted Learning”.

FINDINGS

In this literature review 18 studies were accessed and; nine of them measure readiness level of instructors, four 
of them investigate factors influencing teacher/faculty readiness, another four of them present an instrument/
model, and the other is a literature review. According to the studies (Gyampoh  et al. 2020; Hung, 2016; Dow-
ning and Dyment, 2013; Chi, 2015) that are scanned in this review of literature, it is stated that the instructors 
in higher education: 1)  cannot teach confidently online, 2)are not able to state the kind of pedagogical skills 
they normally use during their online interaction with their students, 3)and find it very difficult to communicate 
and manage their online sessions with their students. On the other hand, 1)male teachers exhibited statistically 
significantly greater readiness in the dimension of learning-transfer self-efficacy, teachers with a master’s 
degree had better results on communication self-efficacy and learning-transfer self-efficacy dimension, 3)the 
fewer teaching years a teacher had, the higher the teacher’s communication self-efficacy tended to be and 4)the 
more teaching years a teacher had, the higher the teacher’s self-directed learning tended to be.

According to Eslaminejad, Masood and Ngah (2010) instructors’ technical readiness scores were associated 
with computer competency (IT skills) and they state that instructors need continuous training, rather than a 
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temporary one so that their IT knowledge and skills can be improved over time. Leacock, and Warrican (2020) 
suggest that steps ought to be taken to address instructors’ prompt requirement for preparing and backing to 
adapt in educating and learning in an online climate. Instructional assets and exercises ought to be made ac-
cessible in an assortment of modes to meet the differing needs of students. In addition, when designing online 
learning process, one should consider facets of school readiness, which are (Petko, Prasse and Cantieni, 2018): 
1)educational technology resources in classrooms, 2)perceived importance of technology integration, 3)goal 
clarity, 4)head teacher support, 5)formal and informal exchange among teachers.

There are two comparison studies among the studies on online/blended teaching readiness of institutions/
teachers between the years of 2010-2020. One of them compares e-learning readiness of Thailand and USA 
universities. In table 1. There are 5 dimensions which are policy, technology, financial, human resources and 
infrastructure. In the table, Thailand and USA universities’ situation is summarised. In addition there are sug-
gestions related to insufficiencies.

Table 1. Comparison between Thailand and USA universities (Saekow and Samson, 2011)

Dimension Thailand USA Recommendation

Policy Lack of strong 
support from the top 
executive level in 
many universities

Well supported with 
a clear policy of 
elearning adoption in 
most universities.

Need strong and 
consistent support for 
elearning from the top 
executive level of the 
university

Technology Lack of technical 
skills for online 
courses

Good technical skills 
for online courses

Provide more technical 
training for all 
stakeholders

Financial Inconsistent financial 
support and lack 
of longterm budget 
planning

Need more financial 
support for 
developing elearning 
tools as a longterm 
plan

Longterm budget 
planning

Human Resources Lack of awareness of 
e-learning adoption

Strong awareness of 
e-learning adoption

Provide more incentives 
for online lecturers

Infrastructure Inconvenient 
e-learning software 
and access

Good hardware, 
software, and network 
infrastructure

Provide sufficient 
computer hardware 
and software with high 
speed Internet access.
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The other comparison study compares US and German educators in terms of readiness. Overall, the US faculty 
rates the competencies higher compared to the German faculty both in perception of importance and self-
efficacy according to the study. For the self-efficacy dimension, significant differences between the faculty in 
teaching format (synchronous, asynchronous or hybrid format), years of teaching online, and age are found.

According to the literature review study 44 sources are investigated. The authors (Cutri and Mena, 2020) de-
termined the quality according to journal articles being peer reviewed and the number of citations and views 
that each article received. Research topics on online teaching readiness found in the publications between 
2002–2018 shows that the category that has most studies is “evaluation of online teaching (%30)”, then “te-
achers belief and identity (%26)”, “teaching transition to online (17.39%)”, “teachers’ online competences 
(13.04%)”, and lastly “effective teaching process (13.04%)”.

Factors Affecting Online Teaching Readiness of Instructors

Use of educational technology is dependent on teacher readiness, which is strongly influenced by school readi-
ness and teacher readiness to incorporate instructional technologies depending on apparent aptitudes and beli-
efs (Petko et al. 2018). Petko also states that To encourage the utilization of digital technologies, both teacher 
and school readiness should be taken into account. According to Koo (2018), a number of educators reported 
that school management, training and guidance on OCL (online collaborative learning) have a significant 
part to help the execution of this new approach in schools. Respondent familiarity and ability, arrangement, 
device and access availability, self-efficacy, and involvement in technology fundamentally impact teacher’s 
preparedness. Institution and student preparedness is formed by their skill, availability of ICT instruments, 
readiness, confidence in their capacity to utilize technology, and exposure to e-learning materials (Callo and 
Yazon, 2020).

CONCLUSION

Doing research on online teaching readiness is necessary for effective online teaching. Sun and Chen (2016) 
states that teachers are very important factors and they should be well prepared and supported. Kalelioğlu and 
Baturay (2014) stated that even if the hardware, software and infrastructure are ready in distance education, 
learners may have psychological problems in terms of readiness in terms of using the necessary skills and 
system and that individuals will avoid this technology if they are not satisfied with the technology they use or 
feel ready to use technological tools. It is a necessity to measure the readiness levels of learners (Lin & Hsieh, 
2007), teachers and institutions (Sakal, 2017). Readiness also plays an important role in the design and imple-
mentation of online learning (Ilgaz & Gülbahar, 2015; Hukle, 2009). In this study online & blended teaching 
readiness of instructors and institutions, factors affecting the readiness level and types of research on this topic 
are summarised. The authors believe that it will be useful for people searching online teaching readiness. 18 
studies were reached and most of them are about measuring online teaching readiness. There are studies on 
what affects readiness level. The literature needs more research on how to increase the online teaching readi-
ness. To sum up, ICT training is an obvious need for teachers. So many teachers lack confidence using ICT. 
Universities can support them but is this the right time to start from scratch?  Maybe training teachers before 
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they start working is a better solution just as at the pedagogical end. However teachers will still need support 
for lifelong learning goals. 
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE KÜLTÜR
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Öz: Erken çocukluk döneminde yakın arkadaşlıklar, akran ilişkilerinden farklı bir şekilde, iki çocuk arasındaki 
duygusal bağları yansıtmaktadır. Arkadaşlıkların gönüllülük niteliği, çocukların beklentilerini veya ihtiyaçları-
nı karşılayan arkadaşlıkları başlatabileceği, sürdürebileceği ve bırakabileceği anlamına gelmektedir. Çocukla-
rın geliştirdiği yakın arkadaşlıklar, onların sosyal ve duygusal gelişimleri başta olmak üzere tüm gelişimlerini 
desteklemektedir ve olumsuz yaşam olaylarına karşı koruyucu bir faktör olarak görülmektedir. Arkadaşlıklarla 
ilgili kültürel normlar ve değerler, dostluk, samimiyet, sevgi, arkadaşlar arasında yaşanan çatışma gibi belirli 
sosyal davranışların sergilenmesini, anlamını ve gelişimini ve ayrıca sosyal ilişkilerin niteliğini ve işlevini 
etkileyebilir. Pek çok kültürel faktör, okul yapısı ve ders dışı etkinlikler ve sosyoekonomik durumun yanı sıra 
kolektivizm ve bireysellik gibi ideolojik kültürel değerler çocuğun yaşamını ve arkadaşlıklarının doğasını şe-
killendirir. Erken dönemde kültürel olarak arkadaşlığı tanımlamak, arkadaşlığı etkileyen faktörleri belirlemek 
ve nitelikli arkadaşlığı desteklemeye yönelik çalışmalar ileri yıllarda karşılaşılabilecek pek çok risk faktörü-
nün önlenmesine katkı sağlayabilir. Bu çalışmada temel olarak arkadaşlığın tanımı ve nitelikleri açıklanmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca farklı kültürel bağlamlarda arkadaşlığın anlamı, gelişimi ve etkilerine yönelik literatür 
incelenmiştir. Okul öncesi dönemde arkadaşlık kavramına, ülkemizde yapılan araştırmalarda çok fazla rastlan-
madığından, bu çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın ülkemizde 
arkadaşlığı tanımlamak amacıyla çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu konudaki görüşlerini inceleyen 
ve kültürler arası karşılaştırmalı araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk, Arkadaşlık, Kültür

GİRİŞ

Arkadaşlık ilişkileri, iki kişi arasında güçlü duygusal bağları yansıtmaktadır (Bagwell, 2004) ve bu yönüyle 
akran ilişkilerinden ayrılmaktadır. Arkadaşlığın her iki tarafça da onaylanması veya tanınması gereken kar-
şılıklı bir ilişki olduğu konusunda yaygın bir kabul vardır (Bagwell ve Schmidt, 2011; Rubin, Bukowski ve 
Parker 2006). Erken çocukluk döneminde, arkadaşlığın tanımlayıcı diğer özelliği ise karşılıklı sevgidir (Rubin 
vd., 2006). Bunun yanı sıra arkadaşlık isteğe bağlıdır ve zorunlu değildir. Arkadaşlıkların gönüllülük niteliği, 
çocukların beklentilerini ve / veya ihtiyaçlarını karşılayan arkadaşlıkları başlatabileceği, sürdürebileceği ve 
bırakabileceği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, arkadaşlığın gönüllü, serbestçe seçilmiş bir ilişki ol-
duğu fikri tüm kültürlerde geçerli olmayabilir (Krappmann, 1996). Bazı kültürlerde çocuklar çok nadir olarak 
aileden olmayan biriyle yakın arkadaşlıklar geliştirebilirler. Örneğin, Yucatec Maya topluluklarındaki ya da 
göçebe Yörük Türkmen topluluklarındaki çocuklar, zamanlarının çoğunu yakın ve geniş aileleriyle geçirirler 
(Gaskin, 2006; Kale, 2009). Aslında kültür, gelişim boyunca akranlar arasındaki etkileşim parametrelerini 
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yapılandırarak çocukların arkadaşlıklarını etkiler. Çocukluk dönemi yakın arkadaşlıklar, çocukların hem kül-
türlerinin dikte ettiği davranışsal beklentileri öğrendiği hem de yetişkinlerin kültürel rollerini oynayarak pratik 
yaptıkları dinamik bir ortamda gerçekleşir. Pek çok kültürel faktör, okul yapısı ve ders dışı etkinlikler ve sos-
yoekonomik durumun yanı sıra kolektivizm ve bireysellik gibi ideolojik kültürel değerler çocuğun yaşamını 
ve arkadaşlıklarının doğasını şekillendirir (Borner, Gayes ve Hall, 2015). Erken çocukluk dönemi arkadaşlık 
ilişkilerinde, kültürel faklılıkların belirlendiği araştırmalar olmasına rağmen, araştırmaların büyük çoğunluğu 
Batı kültürlerinden çocuklara odaklanmaktadır ve kültürel farklılıkların kesin doğası tam olarak anlaşılama-
mıştır. Bununla birlikte, arkadaşlığın belirli özellikleri evrensel görünmektedir ve bu nedenle kültüre göre daha 
az değişiklik gösterir. Karşılıklılık, saygı ve hoşlanma, arkadaşlığın belirleyici özellikleri gibi görünmektedir 
ve bazen derin arkadaşlık yapıları olarak adlandırılmaktadır (Hartup ve Stevens, 1997). 

Ülkemizde çocukların arkadaşlıkları ile ilgili çalışmalar, genellikle ilkokul çağındaki çocukların ve ergenlerin 
arkadaşlık algılarına odaklanmıştır (Demir ve Kutlu,  2017; Öztürk ve Kutlu, 2017). Okul öncesi dönemde ise 
araştırmacılar, çocukların akran ilişkilerine ilgi göstermişledir (Gülay, 2008; Yoleri, 2015). Okul öncesi çocuk-
ların arkadaşlık oluşturdukları ve bu arkadaşlıkların onların gelişiminde ve sonraki ilişkilerinde önemli etkileri 
olduğu bilinmesine rağmen bu dönem çocukların arkadaşlık ilişkilerini ve bu ilişkilerin niteliğini ele alan 
sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Nur, 2020). Bu dönemde çocukların sınırlı akran deneyimleri, dil bece-
rileri ve gelişimsel özellikleri dolayısıyla arkadaşlık ilişkileri tanımlamak ve değerlendirmek oldukça zordur. 
Erken dönemde kültürel olarak arkadaşlığı tanımlamak, arkadaşlığı etkileyen faktörleri belirlemek ve nitelikli 
arkadaşlığı desteklemeye yönelik çalışmalar ileri yıllarda karşılaşılabilecek pek çok risk faktörünün önlenme-
sine katkı sağlayabilir. Bu çalışmada temel olarak arkadaşlığın tanımı ve nitelikleri açıklanmaya çalışılmıştır. 
Ayrıca farklı kültürel bağlamlarda arkadaşlığın anlamı, gelişimi ve etkilerine yönelik literatür incelenmiştir. 
Okul öncesi dönemde arkadaşlık kavramına, ülkemizde yapılan araştırmalarda çok fazla rastlanmadığından, 
bu çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın ülkemizde arkadaşlığı 
tanımlamak amacıyla çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu konudaki görüşlerini inceleyen ve kültürler 
arası karşılaştırmalı araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır. 

Erken Çocukluk Döneminde Arkadaşlık ve Gelişimsel Önemi 

Erken çocukluk döneminde arkadaşlık,  genellikle ortak etkinlikler yoluyla kurulmaktadır ve çocuklar ‘’oyun’’ 
ve ‘’arkadaşlık’’ kelimelerini birlikte kullanabilmektedir (Yeo ve Clarke, 2005; Theobald, Danby, Thompson 
ve Thorpe, 2014). Engdahl (2012) tarafından yapılan bir araştırmada, İsveç anaokullarındaki 1 yaş çocukların, 
karşılıklı el sallama, oyun davetleri sunma ve birbirlerine yardım etme ile arkadaşlık kurduğu gözlemlen-
miştir. Karşılıklı gülümsemeler, küçük destekler, birbirinin farkında olmak, birlikte bir oyuna gösterilen ilgi 
arkadaşlığın sözel olmayan unsurları olarak ortaya çıkmaktadır. 5-6 yaş çocukların bakış açılarıyla arkadaşlığı 
tanımlamayı amaçlayan bir çalışmada (Theobald vd., 2014), arkadaşlığa dair üç tema belirlenmiştir: arkadaş-
lıkların, birlikte faaliyetlerde bulunulan, uzun süren, kalıcı ilişkiler olması; karşılıklılık, ortak oyunlar, benzer 
ilgi alanları ve karşılıklı bağlılık olması; yakınlık, duygularını ifade ederken sarılmak gibi gösterileri içermesi. 
4-6 yaş çocukların okula başladıklarında arkadaş edinme stratejilerini inceleyen bir başka çalışmada ise (The-
obald, Danby, Thompson ve Thorpe, 2012) çocukların arkadaşlıkları oluşturmak için daha önce ortaya çıkan 
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bir oyuna katılmayı istemek, diğerleriyle bir takım ortak faaliyetler geliştirmek veya yardım etmek gibi yön-
temleri kullandıkları belirlenmiştir. 

Okul öncesi dönem çocuklarının arkadaşlık ilişkilerini inceleyen araştırmaların vurgu yaptığı bir diğer nokta 
ise arkadaşlığın çocuğun gelişimi ile olan ilişkisidir. Dunn (2004), erken çocukluk dönemindeki arkadaşlık-
ların sosyal destek kaynağı olduğunu, zor durumlara karşı koruma sağladığını, ahlaki ve duygusal gelişim 
için önemli bir bağlam oluşturduğunu savunmaktadır. Çocuklar arkadaşlarıyla etkileşimde bulunurken, kendi 
duygularını kontrol etme, başkalarının duygularına karşılık verme, işbirliği yapma gibi araçsal ve duygusal 
destek sağlayabilmektedir (Berndt, 2004; Rubin vd., 2006). Özellikle bu dönemde, oyunlar aracılığıyla etkile-
şime giren çocukların, etkileşime giremeyen ve arkadaşı olmayan çocuklara göre daha işbirlikçi ve prososyal 
davranış ve iletişim becerileri geliştirebileceği belirtilmektedir (Dunn, 2004). Erken çocuklukta arkadaşlık 
ilişkileri, keşfetme duygusunu destekler (Bukowski, 2001), onaylama ve benlik desteği ile birlikte (Rose ve 
Asher, 2004), sosyal uyum ve güven duygusu sağlama (Howes, 2009) gibi önemli görevlere hizmet etmektedir. 
Bunun yanı sıra arkadaşlığın akran mağduriyeti (Gifford Smith ve Brownell, 2003), anksiyete ve depresyon 
gibi durumlara karşı koruyucu bir işlevi olduğu da bilinmektedir (Dunn, 2004).

Ayrıca, okul öncesi dönemde kurulan arkadaşlığın ileriki sınıflarda etkilerine yönelik araştırmaların sonuçları 
da oldukça karmaşıktır. Yeo ve Clarke (2005) yaptıkları çalışmada, anaokulunda arkadaş varlığının, geçiş 
dönemlerinde destek olduğunu ve çocukların birinci sınıfa mutlu bir şekilde başlamasını sağladığını belirtmiş-
lerdir. Diğer yandan, Ledger, Smith ve Rich (2000) anaokulunda arkadaşlıkları olan çocukların, hiç arkadaşı 
olmadan okula gelen çocuklardan daha kolay geçiş yapmadığını ifade etmişlerdir. Hatta hiç arkadaşı olmadan 
okula başlayan çocukların, arkadaşları olan çocuklar kadar iyi arkadaşlıklar kurduklarını gözlemlemişlerdir. 
Çalışmalardan elde edilen farklı bulgular, bu farklılığın temelinde kültürel değerler, ebeveyn tutumu gibi bir-
çok değişkenin birlikte araştırılmasının önemine vurgu yapmaktadır.

Arkadaşlığın Niteliği ve Çatışma Boyutu

Literatür incelendiğinde, okul öncesi dönemde çocuklar okuma yazma bilmediğinden ve gelişimsel olarak bazı 
sınırlılıklardan dolayı, araştırmacıların bu dönem arkadaşlık ilişkilerinin niteliğini belirlemek amacıyla daha 
çok gözlemsel metotları kullandıkları belirlenmiştir. Arkadaşlık ilişkilerinin niteliğini belirlemek amacıyla 
gözlemlerin kullanılması değerli olmasına rağmen, arkadaşlığın sadece gözlemlenebilir özelliklerine odaklan-
dığından ve psikolojik yönleri yakalamakta güçlük çektiğinden okul öncesi dönem çocukların arkadaşlıkları 
ile ilgili eksik bir fotoğraf sunmaktadır (Furman, 1996; Howes, 1988). Furman (1996), arkadaşlık ilişkilerin-
de, çocukların bu ilişkileri nasıl algıladıklarını araştırmanın gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu bakış açısından 
yola çıkarak San Juan (2006) tarafından geliştirilen Arkadaşlık İlişkileri Öykü Tamamlama Testi okul öncesi 
dönemdeki arkadaşlığı tanımlamaya, iki yakın arkadaş arasındaki etkileşimleri anlama ve açıklamada somut-
laştıran bir araç olmuştur. Arkadaşlığın niteliği hakkında diğer ölçme araçlarına nazaran güvenilir sonuçlar 
veren bu test Nur (2020) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Yapılan çalışmalarda arkadaşlık niteliği, olumlu 
ve olumsuz olarak iki grupta ele alınmaktadır. Arkadaşlık niteliğindeki olumlu özellikler; dostluk, yardım, 
çatışmaların olumlu ve yapıcı çözümleri, samimiyet ve sevgi gibi konuları içerirken, olumsuz özellikler; çatış-
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ma, baskınlık ve özel olma boyutlarında ele alınmıştır. Berndt (2002), arkadaşlığın niteliğini değerlendirirken, 
olumlu ve olumsuz niteliklerin birlikte ele alınması gerektiğini ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, yüksek 
nitelikli bir arkadaşlık sadakat, yakınlık, yardım gibi pozitif özelliklerin yüksek seviyede olması ve çatışma, 
rekabet gibi negatif özelliklerin düşük seviyede olması ile birlikte tanımlanmaktadır.

 Araştırmacılar, nitelikli bir arkadaşlığın; çocukların, strese yol açan etmenlerle başa çıkma ve özsaygı geliş-
tirme gibi olumlu etkilerinin olduğunu belirtmektedir (Berndt, 2002). Engle, McElwain & Lasky (2011), arka-
daşlığın niteliğini inceledikleri boylamsal çalışmalarında, anne raporlarına dayanarak, farklı etnik kökenden 
567 çocuğu; arkadaşı olmayan, düşük, orta ve yüksek nitelikli arkadaşlığa sahip şeklinde 4 gruba ayırmışlardır. 
Araştırmada, anaokulunda sahip olunan düşük nitelikli arkadaşlıklar daha fazla dışsallaştırıcı davranışlarla, 
yüksek nitelikli arkadaşlıklar ise daha yüksek sosyal beceriler ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, arkadaşları olma-
yan çocukların,  birinci sınıfta daha fazla içselleştirme problemleri gösterdiği belirtilmiştir. 

Yakın arkadaşlar arasındaki çatışmalar olumsuz bir arkadaşlık niteliği gibi görünse de, araştırmacılar özellikle 
çocukların çatışmalarına odaklanmışlar ve gelişimsel olarak olası kazanımlarına dikkat çekmişlerdir. Okul 
öncesi dönemde yakın arkadaşlar arasında çatışmaların sık görülmesinin sebebi, küçük çocukların birbirleri ile 
oynarken, oyunun sorunsuz ilerlemesi için gerekli uyum yeteneğinin hala gelişmekte olmasından kaynaklana-
bilmektedir (Howes, 2009; Rubin, Wimsatt, Heverly Fitt ve Barstead, 2015). Çatışma, ilişkiler için olumsuz 
bir nitelik olabileceği gibi, ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayabilmektedir. Örneğin başarılı arkadaşlıklarda 
çatışmalar hızlı bir şekilde müzakere etme, çözüme ulaşma stratejilerini geliştirebilmekte (Howes, 2009) ve 
problemlere rağmen arkadaşlığa güçlü bir bağ ile inanmayı ifade edebilmektedir. Bazı çatışmaların çocuklara 
arkadaşlık ve destek sağlayarak fayda sağladığı, bazı çatışmaların ise çekişme ortamı oluşturarak çocukları 
engellediğine yönelik görüşler olsa da (Sebanc, 2003), çatışmanın olumlu veya olumsuz olma durumu kültürel 
özelliklere göre farklılaşabilmektedir. Arkadaşlar arasındaki çatışmanın, farklı kişilerin dünyasını anlamaları 
ve gelişimlerine yardımcı olmak için kullanıldığı kültürler vardır (Rubin vd., 2015). Rekabetin güçlü bir kül-
türel değer olduğu Kuzey Amerika’da küçük çocuklar sorunlarla ilgili konuşmaya teşvik edilirken, İtalya’da 
dışarıdan birinin aşırı çatışma veya anlaşmazlık olarak değerlendirebileceği etkileşimlerle arkadaşlıklar kurul-
maktadır. İtalyan ailelerinde çocukların çatışmaları normal olarak görülmektedir ve yetişkin dünyasını öğren-
mek için bir süreç olarak algılanmaktadır (Corsaro ve Rizzo, 1988). Bunun yanı sıra Doğu Asya kültüründen 
gelen çocukların çatışmak ya da çatışmaları çözmek yerine çatışmadan kaçınma eğiliminde oldukları bilin-
mektedir (Xu,  Farver, Chang,  Yu ve Zhang,  2006).

Kültürel Bağlamda Günlük Faaliyetlere Katılan Çocuklar ve Arkadaşlıkları

Her çocuk, içinde bulunduğu topluluğun kültürel değerleri, öğretileri ve beklentileri çerçevesinde eyleme geç-
mektedir (Chen ve French, 2008) ve ilişkileri anlamlandırabilmektedir (Rogoff, 2003). Bu bağlamda, çocuklar, 
toplulukta yer alan diğer sosyal ilişkiler gibi, arkadaşlık ilişkilerine de kültürel olarak belirlenen hedef ve bek-
lentilerle anlam yüklemektedir (Chen ve French, 2008). Çocukların arkadaşlığa ilişkin bilgi, beceri ve davra-
nışlarının, çocuklar tarafından içselleştirilip yeniden üretildiği ve arkadaşlık ilişkilerinde bu kültürel etkilerin 
davranışa dönüştüğü varsayılmaktadır (Corsaro ve Nelson, 2003). Bu durum çocukların içinde yaşadıkları top-
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lulukların bireyci ya da kolektif yapıya sahip olmasıyla da ilişkilidir. Örneğin, kolektif kültürlerdeki arkadaşlık 
vurgusuyla, bireyci kültürlerdeki arkadaşlık vurgusu farklılaşabilmektedir. Güney Kore ve Küba gibi Doğu 
toplumlarında, çocukların son derece güçlü ikili arkadaşlıklar geliştirdiği görülmektedir (Chen, 2006; Chen ve 
French, 2008). Kolektif kültürlerde aile dostluğu ve topluluğun günlük aktiviteleri, ikili arkadaşlıklardan daha 
değerli olabilmektedir. Hatta bazı kültürlerde, çocukların oyun oynamaları, iş sorumluluklarını öğrenmek ve 
diğerlerini gözlemlemek ve birlikte aktivitelere katılmak kadar önemli görülmemektedir (Gosso ve Carvalho, 
2013).

Geçmiş bazı araştırmalar, arkadaşlığın genel yapısına odaklanmış olsa da son yıllarda arkadaşlığın ve toplu-
mun kültürel yapısının birlikte ele alınarak ayrıntılı bir şekilde analiz edildiği çalışmalar yoğunluk kazanmış-
tır. İçinde bulunulan topluluğun geçim koşulları ve kültürel uygulamalarına göre çocuklar, ailelerine yardım 
etmek için günlük faaliyetlere ve ekonomik etkinliklere katılım gösterebilmektedir. Çocukların günlük faaliyet 
bağlamında etkileşime girdiği kültürel ortam, gerçekleşen etkileşimin türünü, anlamını ve arkadaşlığın nite-
liğini şekillendirebilmektedir. Çocuklar, bulundukları topluluklarda geçim kaynaklarına bağlı olarak gerçek-
leşen faaliyetlere yardım sağlamak amacıyla, karşılıklı olmasına bakılmaksızın birbirlerine arkadaş olarak 
atanabilmektedir. Örneğin, Kibbutz topluluklarında çocuklar, yakın arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine, çok 
erken yaşlarda kendi topluluklarında grup etkinliklerine dahil edilmektedir (Sharabany, 2006). Yucatec Maya 
çocukları yakın ve geniş aile ağları dışında ilişkiler oluşturmazlar, çoğu zaman bakım faaliyetleriyle, aile ve 
topluluk içinde gerçekleşen faaliyetlerin gözlemlenmesiyle ilgilenirler (Gaskins, 2006). Özellikle temel ge-
çim kaynağı tarım, hayvancılık veya balıkçılık olan topluluklarda, çocukların günlük yaşamlarının büyük bir 
bölümü topluluklarında gerçekleşen üretim ve toplama faaliyetlerine katılım şeklinde gerçekleşebilmektedir. 
Kale ve Araptarlı (2019), Bajau deniz çingeneleri topluluğunda çocukların, topluluktan diğer çocuklarla deniz 
ürünleri topladıklarını, küçük kardeşlere bakım görevini üstlendiğini ve bu günlük faaliyetler esnasında toplu-
luktan diğer çocuklarla arkadaşlık ilişkileri geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Yaşam biçimi, kültürel farklılıklar 
arkadaşlık ilişkilerinde, arkadaşın kim olacağı konusunda homojen bir yapı yaratabilmektedir. Bu homojen 
yapı özellikle, farklı yaşam biçimlerine sahip ya da kapalı toplumlarda arkadaşı, diğer kardeşler ya da kuzenler 
olarak sınırlandırabilmektedir (Kale, 2019). 

Arkadaşlık, aynı zamanda, günlük faaliyetlere katılım yoluyla ilişkilerini geliştiren çocuklara, ihtiyaç anında 
somut enstrümantal yardım sağlamak için değerli bağlamlar yaratmaktadır. Çocuklardan arkadaşlığı tanımla-
maları istendiğinde, birbirlerine yardım etmek, kendi başlarına idare edemedikleri durumda destek sağlama 
konusunda fikir birliği ortaya çıkmaktadır (Mizen ve Ofosu Kusi, 2010). Arkadaşlığın sıklıkla her toplumun 
farklı kesimleri için farklı anlamlara sahip olduğu, belirli fırsatlar sağladığı ve aynı zamanda baskın normları 
daha da güçlendirdiği bilinmektedir (Dyson, 2010). Bu özellikler kültürel bağlamda kolektivist topluluklar 
temelinde ele alınsa da arkadaşlık ilişkilerine günlük faaliyetlere katılım ekseninde bakıldığında daha derinle-
şebilmektedir.

Sonuç olarak, arkadaşlık ilişkileriyle ilgili çalışmaların çeşitlenmesiyle birlikte, çocukların öğrenme ve gelişi-
min sosyal, akademik, fiziksel ve kültürel yönlerinin birbirini beslediği, bir bütün olduğu fikri yaygınlaşmak-
tadır. Arkadaşlığı incelemenin dinamikleri karmaşık olsa da, öğrenmenin ve gelişimin en hızlı olduğu okul 
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öncesi dönemde bu yakın ilişkinin incelenmesi kıymetli hale gelmektedir. Erken çocukluk dönemi arkadaşlık-
larını inceleyen çalışmaların sonuçları, arkadaşlığın niteliği ve kültürel olarak arkadaşlığın farklı bağlamlarda 
araştırılmasının önemine dikkat çekmiştir.  Araştırmacılar, bu yönde araştırmaların, erken çocukluk döneminde 
yakın arkadaşa sahip olmanın negatif ve pozitif dinamiklerini farklı bağlam örnekleri üzerinden daha iyi anla-
mamızı sağlayacağına işaret etmişlerdir (Chen ve French, 2008; Rubin vd., 2015). Özellikle ülkemizde, okul 
öncesi dönemde yakın arkadaşlık ilişkileri ve kültürün bu ilişkiler üzerindeki etkileri konusunda araştırma 
eksikliği göze çarpmaktadır. Arkadaşlık ilişkilerinin sınırlarını belirleyen kültürel özellikler, çocukların tüm 
gelişimlerini öngören ve hazırlayan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle farklı kültürlerde sosyalleşme süreçlerini 
inceleyen araştırmalar oldukça önemlidir. 
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SOSYOLOJİK BOYUTUYLA EĞİTİMDE YABANCILAŞMA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Belgin ARSLAN CANSEVER1

1Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir/ Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, eğitimde yabancılaşma kavramını sosyolojik boyutuyla inceleyerek değerlendir-
mektir. Bu kavram, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren önce kuramsal daha sonra da ampirik çalışma-
larla alanyazındaki yerini almıştır. Bu çalışmalar içinde Amerikalı sosyolog Seeman’ın 1959 yıından itibaren 
yaptığı araştırmalar, yabancılaşmanın bir kavram olarak ortaya konulması, daha iyi anlaşılması ve boyutlan-
dırılması bakımından son derece önemlidir. Yabancılaşma için alanyazında farklı araştırmacılar tarafından da 
kabul gören bu boyutlar, Güçsüzlük (Powerlessness), Anlamsızlık (Meaninglessness), Normsuzluk/ Kuralsız-
lık (Normlessness), Yalıtılmışlık (Isolation) ve Kendine Yabancılaşmadır (Self-estrangement). Bu boyutlar, 
yabancılaşma kavramının anlaşılırlığını ve kapsamını da görünür hale getirmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte 
üretim biçimi farklılaşmış, üretim ilişkileri yeniden şekillenmiş ve işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu süreçte eği-
tim kurumundan beklenen, sistemi özümseyip, devam ettirecek nitelikte bireyler yetiştirmesidir. Eğitimin araç 
olarak görüldüğü bu bakış açısı, bireyin sistemin bir parçası olarak tanımlanmasına ve dolayısıyla da, nesne 
durumuna dönüşmesine yol açmıştır. Bireyin nesne durumuna dönüşmesiyle de birlikte eğitimde yabancılaşma 
kavramı ortaya çıkmıştır. Özne ve nesne algıları arasındaki ilişkilerin bölünmüşlüğü, bireyleri içine doğduğu 
toplumdan, bu çalışmanın amacı çerçevesinde ise eğitim kurumlarında yakın çevresinden ve ortamdan uzak-
laştırmaktadır. Eğitim kurumlarında öğrencilerin okul örgütlerine yabancılaşması üzerine yapılan çalışmalar 
genel olarak, eğitim sisteminin yapısı, ailenin sosyo-demografik yapısı, okul kültürü ve iklimi, bireyin özel-
likleri ile medyayı da kapsayan çevre üzerinde odaklanmaktadır. Öğretmenlerin yabancılaşmasına yönelik ise 
ekonomik yapı, kültürel yapı, teknolojik yapı, politik ve hukuki yapı ile kentleşme olmak üzere çevresel; yö-
netim biçimi, örgütün büyüklüğü, üretim biçimi ve çalışma koşulları olmak üzere ise örgütsel etmenler üzerin-
de durulmaktadır. Tüm bu etmenlerin, öğrencilerin okul örgütüne, öğretmenlerin ise işe yabancılaşmalarında 
etkili rol oynadığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim kurumu, Yabancılaşma, Yabancılaşmanın boyutları.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yabancılaşma, tarihi seyir içinde farklı anlamların yüklendiği, insanın toplumla, çevresiyle ve dünyayla ilişki-
lerinin olumsuzluğunu, kopukluğunu ya da bağlantısızlığını vurgulayan bir kavramdır. Sosyal Bilimlerin he-
men hemen bütün dallarında önemsenen bu kavrama, sosyolojik, psikolojik, felsefik ve kimi zaman da siyasi 
anlamlar yüklenmektedir (Kızılçelik, 1991: 137). Yabancılaşma, ilk olarak Hegel tarafından “Tinin Görüngü-
bilimi” (1807) adli eserde felsefik açıdan ele alınmıştır. Bu eserinde Hegel yabancılaşmayı, doğadaki varoluş 
sürecinin doğal bir aşaması olarak görmektedir. İnsan maddi varlığını sürdürebilmek için, fiziksel nesneler 
aracılığıyla özünü dışsallaştırmaktadır (Tolan,2005). Kavramın dinsel temellerini Feuerbach “Hristiyanlığın 
Özü” başlıklı eserinde anlatmıştır (Yılmaz ve Sarpkaya, 2009). Feuerbach’a göre dünya düşüncenin yansıması 
değil düşünce, dünyanın yansıması olarak ele almıştır. İnsan, Mutlak Ruh’un ya da Tanrı’nın yabancılaşması-
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nın görünümü olmayıp Mutlak Ruh ya da Tanrı, insanın yabancılaşmasının ürünüdür (Tolan, 2005). Marks ise 
yabancılaşmayı, işçinin yaptığı iş üzerinde söz sahibi olamaması, dolayısıyla kendini bir eşya gibi hissetmesi 
durumu olarak görmüş ve insanoğlunun geçirmesi gereken bir evre olarak ele almıştır. Yabancılaşma, kendi 
etkinliği üzerinde denetimini yitiren bireyin zaman içerisinde doğaya, topluma ve sonunda da kendine yaban-
cılaşmasıdır (Yılmaz ve Sarpaya, 2009; Sezal, 1991). Yabancılaşma, insan ilişkilerini, sanayi toplumlarının 
tüm kurumlarını ve bu kurumlar içinde de özellikle eğitim kurumunu derinden etkilemektedir. Yabancılaşma, 
eğitsel ortamlardaki şiddet, düşük başarı gibi sorunların atında yatan bir faktör olarak da ele alınmaktadır (Tez-
can, 1997). Yabancılaşmış birey, toplumun yüksek değer atfettiği ögeleri görmezden geldiği zaman, toplum 
da onu dışlayarak karşılık verir. Bu durumda kültürel yabancılaşmadan söz etmek mümkündür (Kızılçelik ve 
Erjem, 1992: 453). Yabancılaşmanın en fazla etkilediği alanlardan birisinin eğitim kurumları olduğunu söyle-
mek mümkündür. Eğitim kademesi yükseldikçe bireyin kuruma yabancılaşması daha belirgin hale gelmektedir 
(Tezcan, 1983). 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, eğitimde yabancılaşma kavramını sosyolojik boyutuyla inceleyerek değerlendirmek ve 
bu konuda yapılmış olan çalışmaların bir derlemesini sunmaktır.

KAPSAM

Yabancılaşma Kavramı ve Yabancılaşmanın Boyutları

Yabancılaşma bir olgu olarak, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. İlk kullanımı, Eski Ahid’de puta 
tapma ile ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Puta tapma ile anlatılmak istenen, putların insan tarafından yaratılmış 
olup insanın, kendi yarattığı nesneleri kutsal sayması durumudur. Bu durum insanın kendi gücüne ve var 
olan potansiyeline yabancı kalmasına sebep olur. Bunun yanı sıra insanın kendi varlığının özelliklerine ve 
yaşamına boyun eğerek kabullenici bir biçimde dolaylı yoldan kendini var edebilmesi gerçekleşir. Başka bir 
anlatımla insan, insan olmaktan uzaklaşıp nesne haline dönüşmektedir (Tolan, 1996: 283). Yabancılaşma, Sos-
yal Bilimlerin hemen hemen tüm disiplinlerinde farklı anlamlarda kullanılan, bu dipilinlerin kendi kapsamları 
çerçevesinde anlamlar yüklediği bir kavramdır. Bu çalışma bağlamında yabancılaşmanın sosyoloji alanında, 
“kişinin içinde yaşadığı topluma, kültürel değerlere ve rol dağılımına karşı ilgisinin kaybolması, değer ve 
normları anlamsız görmesi, kendisini güçsüz ve yalnız hissetmesi durumu” (Demir ve Acar,2005: 429) ola-
rak tanımlanmaktadır. Yabancılaşma, bir uyum sorunu olarak değerlendirilebilir. Bu uyum sorunu bireyin, 
toplumsal ve doğal çevresine uyumunun azalması ile kendini gösterir. Bireyin çevresi üzerindeki denetimi 
etkisizleşir bu durum, zaman içerisinde bireyin yalnızlığına ve çaresizliğine yol açar (Kongar, 1979).  Seeman 
(1959), yabancılaşma kavramı üzerine deneysel araştırmalar gerçekleştirmiş ve bu araştırmalarla kavramın 
ölçülebilir niteliğini ortaya koymuştur. Böylece kavram, çok boyutlu bir yapı kazanmıştır. Yabancılaşmanın 
boyutları, güçsüzlük, anlamsızlık, normsuzluk (anomi), sosyal uzaklık ve kendine yabancılaşmadır. Güçsüzlük 
(Powerlessness), bireyin kendi davranışının istediği sonuçları elde edemeyeceğine ya da aradığı desteği bula-
mayacağına dair olumsuz fikirler ya da algılamaları ilgilidir (Seeman, 1959: 783). Bu boyut bireyin ruh halini 
anlamayla ilgilenir. Bu duygu, birey için şans, kader ve dışsal faktörlerin etkili olduğu, bunun yanı sıra bireyin 



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

57

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

yaşamında kendi isteklerinin etkisinin az olup bireysel denetiminin ise sınırlı olduğu durumdur (Elma, 2003: 
28). Anlamsızlık (Meaninglessness), yapılan etkinliğin anlam kazanamama durumudur. Birey neye inanması 
gerektiği konusunda net olma ile alternatif yorumlara dair seçim yapmakta zorlanmaktadır (Seeman, 1959: 
785). Anlamsızlık, yabancılaşma boyutu gösterecek şekilde anlayan ve anlatanın edimde bulunduğu nesne-
lere ilişkin duyusunun olmama halidir. Çalışma sürecinin katılığı, yapılan işin amaçlarına ilişkin bilinçten 
yoksunluk, karar verme süreci içinde olamamak gibi etkenler bireyde anlamsızlık duygusu yaratabilir (Kılıç, 
2009). Normsuzluk/ Kuralsızlık (Normlessness) Seeman’e (1959) göre, anlamsızlık ve güçsüzlükle ilgilidir. 
Bu durum, bireyin toplumun belirlediği hedefe ulaşmak için, toplum tarafından yasaklanan yöntemlere ve 
davranışlara başvurmasından kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla kuralsızlıkta toplumsal beklentilerin büyük 
rol oynadığı söylenebilir. Toplumsal hedef, bireyin kapasitesinin üzerinde ise bireyin kaygı düzeyi artar ve 
dolayısıyla da birey kuralsızlığa sürüklenebilir. Yalıtılmışlık (Isolation) toplumun yüksek değer atfettiği inanç 
ve hedeflere bireyin ilgi göstermemesidir. Bir başka anlatımla aydınların, toplumun popüler sayılan kültür 
standartlarından kopukluğudur (Seeman, 1959). Son boyut olan Kendine Yabancılaşma (Self-alienation) ise, 
bireyin davranışlarının geleceğe yönelik hedefleriyle uyuşmaması sonucunda kendi varlığına yabancılaşması-
dır. Bireyin istek ve arzularının özgürce gerçekleşmesini engelleyen dış istek ve arzuları vardır (Kılıç, 2009: 
58). Kendine yabancılaşan birey, gerçek doyum sağlayabileceği etkinlikler bulmada yetersiz kalır (Seeman, 
1959: 790). Birey, kendi yetenek ve öz güçlerini kendisi dışında ve kendine yabancı olarak görmektedir (Tolan, 
2005). Seeman’in bu beş boyutu pek çok araştırmacı (Bayındır, 2002; Brooks, Hughes ve Brooks, 2008; Ce-
lep, 2008; Elma, 2003; Kılıç, 2009; Tezcan, 1983) tarafından kabul görmüş ve çalışmalarında bu boyutlardan 
yararlanmış ve araştırma sonuçlarıyla alana katkı sunmuşlardır. 

Eğitim Kurumlarında Yabancılaşma

Eğitim, İlkçağdan Ortaçağ’ın sonlarına değin daha çok çocuk eğitimi içinde ele alınıp psikolojik ögelerle iliş-
kilendirilmiştir. Ortaçağ’da din adamları eğitimi “zihinsel terbiye” olarak görmüşlerdir. Bu tanımlama eğitimi 
iç muhasebe konusu yaparak dünya sorunu ve nimetlerinden arınıp kusursuzca Tanrı’ya yaklaşımının ahlaki 
bir yöntemi olarak kullanmışlardır. Kapitalizm ile birlikte eğitimin   kitleselleştirilmesi söz konusu olmuştur. 
Bu durum, “vasıflı işgücü” yetiştirmeye yönelik bir eğitim anlayışının ortaya çıkmasına yol açmıştır (İnan, 
2008: 130). 

Yabancılaşmanın ortaya çıkış neden ve sonuçlarına ilişkin farklı görüşler bulunsa da yabancılaşmanın olma-
dığı toplumsal bir kurumdan söz etmek mümkün değildir. Eğitimde yabancılaşma ile anlatılmak istenen, okul 
çalışanları, okulda öğrenim görenler ile velilerin yapmaları gereken işlerden soğuması ya da uzaklaşmadır. 
Alanyazındaki çalışmalar, okulların bürokratik yapısının, kalabalık sınıf mevcutlarının, yoğun içerikli müf-
redatın, yoğun ders yükünün, yönetsel yapının demokratik olmayışının, günlük hayatla ilişkilendirilmeyen 
bilgilerin öğretilmeye çalışılmasının ve öğretim süreçlerinin dışardan belirlenmesinin, eğitimde yabancılaşma 
sonucunu doğurduğunu göstermektedir (Erjem, 2005: 397). Bu durum eğitimde alternatif eğitim arayışlarını 
da beraberinde getirmiştir. Summerhill okulu (1921), Reggio Emilia dogması (1945), Sudbury Valley Okulları 
(1968), Rousseau’nun eğitime doğacı yaklaşımı gibi. Eğitim kurumlarında yabancılaşmayı konu alan çalış-
maların bir kısmı öğretmenlerin kuruma yabancılaşmaları (Brooks, Hughes ve Brooks, 2008; Erjem, 2005; 
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Eryılmaz ve Burgaz, 2010; Johnson ve Ellett, 1992; Kılıç, 2009; Schlichte, Yssel ve Merbler, 2005) bir kısmı 
ise, öğrencilerin okula yabancılaşmaları ile ilgilidir (Atik, 2016; Bayhan, 1995; Çelik, 2005; Johnson, 2005; 
Lewis, 2009; Murray, Kosty, Hauser- McLean, 2016; Russell, 1994). 

YÖNTEM

Eğitimde yabancılaşma kavramını sosyolojik perspektif içinde değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışma, betim-
leyici yöntem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle yabancılaşma kavramı felsefik, teolojik 
ve sosyolojik temelleriyle ortaya konulmuştur. Çalışmada yabancılaşma kavramına ilişkin yurt içi ve yurt dışı 
alanyazın taraması yapılarak, mümkün olduğunca birinci elden kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır.  

SONUÇ

Yabancılaşma, Sosyal Bilimlerin farklı disiplinlerinde, o disiplinin özellikleri çerçevesinde ele alınan ve baş-
langıçta teolojik anlamda açıklanmaya çalışılan bir kavramdır. Ardından Hegel tarafından felsefik temelleri 
ortaya konulmuş; Seeman ise sosyolojik boyutuna önemli katkılar sunmuştur.  Sanayileşmeyle birlikte ulus 
devlet modeli toplumsal yaşamı biçimlendirmiş ve kurumlar ortaya çıkmıştır. Eğitim de ulus devlet modelinin 
devamlılığını sağlayacak bireyler yetiştirmesi bakımından etkili kurumlardan biridir. Bu bakış açısı insanın, 
eğitim kurumu içinde sistemin bir parçası olarak işlev görmesine zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla birey özne-
den nesne durumuna dönüşmüştür. Bu durum, eğitimde yabancılaşma kavramını da beraberinde getirmiştir. 
Yabancılaşma, alanyazında yurt içi ve yurt dışı eğitim ortamlarında öğrenci ve öğretmenlerle sıklıkla çalışılmış 
ve bu çalışmaların çoğunluğunda, geniş kabul gören Seeman’in (1959) beş boyutundan yararlanılmıştır. Ya-
bancılaşma, yabancılaşmış iş (özünde tatmin etmeyen iş) ile yabancılaşmış işin sonuçları olmak üzere iki farklı 
eleştiriyi de beraberinde getirmektedir. Yabancılaşmış iş, modern toplumun endüstriyel düzenin bir parçasını 
oluşturması durumudur. Birey, sistemin devamlılığı için işi ile ilgili nitelikleri kazanmakta ama bir taraftan da 
öznelliğini yitirmektedir. Yabancılaşmış işin sonuçları ise iş yaşamında tatmin edici geniş bir katılımı sağla-
yamamasıdır. Bunun nedeni, yabancılaşmanın siyasi düşmanlıklar, sosyal hareketler ve ırk bölünmeleri gibi 
sosyal etkilerinin bulunmasıdır (Seeman, 1959). 

Küresel yaşamda bireyler farklı sebeplerden dolayı okula, iş yaşamına, ve toplumsal yaşama ve zaman zaman 
da kendilerine karşı yabancılaşma yaşayabilmektedirler. Modern yaşamla birlikte gelen karmaşa ve bürokra-
tik yapılanma bireyin öznelliğini yitirmesi sonucunu doğurmuştur. Bu bağlamda birey kendini nesne olarak 
hissetmekte ve bu durum onun yalnızlaşmasına, çevresinde olup bitene karşı çaresiz hissetmesine ve giderek 
tepkisiz hale gelmesine yol açmaktadır. Eğitim kurumları, bireyin toplumsal yaşama uyum sağlaması amacıyla 
varlığını sürdürürken diğer taraftan bireyin öğrenci ya da öğretmen rolünde yabancılaşmasına aracı olabil-
mektedir. Alanyazında yapılan çalışmalar, öğretmenlerin yabancılaşmasında eğitim kurumlarındaki çalışma 
koşullarının, çalışma düzeni ve biçiminin; kurumun büyüklüğünün, yönetim anlayışının; teknolojik yapının, 
çevresel etmenlerin (okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumu) etkili olduğu-
nu göstermektedir. Öğrencilerin yabancılaşmasında ise, ailenin sosyo- demografik yapısı; eğitim sisteminde 
meydana gelen kısa süreli değişiklikler ve bu değişikliklerin getirdiği belirsizlikler; okul ortamının özellikleri 
ve yapısı üzerinde durulmaktadır. Yabancılaşan birey, ortama ve toplumsal düzene uyum gösterememektedir. 
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Öğretmen ve öğrencilerin eğitim kurumuna karşı yabancılaşmalarını önleyici çalışmaların yapılması gerek-
mektedir. Bu çalışmalar, öğretmenler açısından; okul yöneticilerinin daha katılımcı bir yönetim anlayışını 
benimsemeleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi; öğretmenliğin bir meslek olarak değer ve öneminin öğ-
retmenlere hissettirilmesi; teknolojik ilerlemeleri takip edebilmeleri için hizmet içi eğitimlerle desteklenme-
leri biçiminde gerçekleştirilebilir. Öğrenciler için ise 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına duyarlı eğitim 
modelinin uygulamaya konulması; medya araçlarının ilkeli ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapı-
landırılması; olumlu bir okul ikliminde öğrenim görmelerinin sağlanması ile kendilerini değerli olduklarını 
hissedebilecekleri öğrenme ortamlarının oluşturulması önerilebilir.   
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İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SÜREÇ ZENGİNLEŞTİRME ARACI OLARAK 
RESFEBELERİN KULLANIMI

Belgin ARSLAN CANSEVER1

1Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir/ Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, ilkokul Sosyal Bilgiler dersinde resfebe (rebus) kullanımının önemi üzerine kuram-
sal bir bakış açısı ortaya koymaktır. Çalışmanın içeriği, ilkokul programındaki Sosyal Bilgiler dersinde süreç 
zenginleştirme aracı olarak resfebenin kullanımı ile yararlarından oluşmaktadır. İlkokul, çocukların aile orta-
mından sonra daha geniş bir sosyal çevreye girmesiyle birlikte, ikincil toplumsallaşma sürecinin başladığı bir 
dönemdir. Ailede geçen birincil toplumsallaşma sürecinin üzerine inşa edilen bu dönem, kültürün unsurlarının 
öğrenilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra ilkokulda toplumsal yaşama özgü tutum, dav-
ranış, norm, davranış kalıpları ve değerlerin kazandırılmasına yönelik amaçlı ve planlı etkinlikler, bu dönemi 
önemli kılmaktadır. Çocuk bu dönemde toplumsal farkındalık kazanmanın yanı sıra akademik bakımdan temel 
bilgi ve becerileri edinmekte, ayrıca gerek doğa gerekse sosyal bilimlere ilişkin temel algıları da yine bu dö-
nemde oluşmaya başlamaktadır. İlkokul programları, akademik anlamdaki bu temel bilgileri biçimlendirmeye 
yönelik olarak yapılandırılmaktadır. Bu bağlamda programda yer alan Sosyal Bilgiler dersinin içeriğini,  ant-
ropoloji, coğrafya, sosyoloji, tarih, vb. birçok disiplin oluşturmaktadır. Günümüzde yaşanan teknolojik geliş-
meler ve bu gelişmelerin toplumsal yaşam ile eğitim kurumlarını biçimlendirmesi, yeni kuşak tanımlamalarını 
da beraberinde getirmiştir. Farklı adlandırmaların yapıldığı bu yeni kuşakların eğitim gereksinimlerine bakıl-
dığında, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi ve farklılaştırılmasına yönelik eğilimlerin olduğu görülmek-
tedir. Bu çerçevede resfebelerin Sosyal Bilgiler ders içeriğini zenginleştirme, çeşitlendirme ve farklılaştırmada 
kullanılabilecek, öğretim materyalleri olduğu söylenebilir. Resfebeler özellikle Sosyal Bilgiler dersine ilişkin 
kavramların öğretiminde etkili, ilgi çekici ve merak uyandırıcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Sosyal Bilgiler, Süreç Zenginleştirme, Resfebe.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İlkokul, temel eğitim sürecinin okulöncesinden sonraki ilk basamağıdır. Bu dönem, çocuklar bakımından 
akademik olduğu kadar bilişsel, duyuşsal ve psikomotor vb. açılardan gelişimsel, sosyo kültürel ve çevresel 
farkındalığın oluşmasında son derece etkilidir. Bu süreçte çocuk okuma yazma ile başlayan, ardından farklı 
alanlardaki derslerin içerikleriyle devam eden bir akademik gelişim göstermektedir. Sosyal Bilgiler dersi, il-
kokul 4. sınıfta okutulan, ilkokul öğrencilerine vatandaşlık temel hak ve sorumluluklarının kazandırılmasını 
hedefleyen bir derstir. Bunun yanı sıra Sosyal Bilgiler dersi, çocukların içine doğdukları toplumun gelenek, 
görenek, norm, davranış ve değerlerini öğrenmesi (Deveci ve Gürdoğan Bayır, 2011) ile bireylerin kültürel, 
sosyal, tarihsel ve ekonomik yaşamlarını (Erden, 2000) ele almaktadır. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler dersinin 
çocukluk dönemi açısından değerlendirildiğinde, geleceğin yetişkinlerinde “birey” algısını oluşturmada ve 
etkili vatandaş olabilme bilincini kazandırmada etkili bir ders olduğu söylenebilir. Sosyal Bilgiler dersinin 
öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasının hedeflendiği yeni ku-
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şakların ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde yapılandırılması gerekmektedir. Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi 
(NCSS, 2010: 168-171), güçlü bir sosyal bilgiler vizyonu için aktif, anlamlı, bütünleştirici, ilgi çekici ve değer 
temelli olmak üzere beş ilke belirlemiştir. Bu beş ilkenin varlığında sosyal bilgiler öğretimi ve öğreniminin 
çok daha güçlü olacağını belirtmiştir. Konsey’e göre, aktiflik, öğrencilerin öğrendikleri hakkında düşünmesi 
ve öğrendiklerini geliştirmesi için gereklidir. Anlamlılık, temel sorunlar, önemli fikirler ve amaçlar etrafın-
da yapılanmış, bilgi, beceri, inanç ve davranışlar örüntüsüdür. Sosyal Bilgilerin bütünleştiriciliği, geçmiş ve 
günümüzle bağlantılı olması, geleceğe yönelik bakış açısı sunması, uzay ve zamana yönelik olarak insanın 
tüm deneyimlerini kapsamaktadır. İlgi çekicilik, Sosyal Bilgiler içeriğindeki kavramların incelenmesini, içerik 
aktarımı ile içeriğe erişim arasındaki dengeyi ele almaktadır. Değer temellilik ilkesi ise, sosyal koşullara ve 
yönetimsel sorumluluklara ilişkin inançlar, temel kişisel haklar, özgürlükler ve sorumluluklarla ilgilidir. Söz 
konusu ilkelerin 21. yüzyıl öğretme ve öğrenme tanımlamalarıyla da örtüştüğü görülmektedir. İlkokul döne-
mindeki çocuklar, ilgilerini çeken bilgiye doğru yönelmekte ve onlardan bu bilginin anlamlı hale gelmesinde 
öğrenme sürecinde aktif olmaları, öğrendikleri bilgileri kendi yaşamları ile ilişkilendirebilmeleri ve öğrenme 
sorumluluğunu üstlenebilmeleri beklenmektedir.  

Sosyal Bilgiler dersi, kavramlar bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Zarrillo (2018), Sosyal Bilgi-
ler dersinin, içeriğindeki bu çeşitliliği sunarken öğrencinin pedagojik özelliklerinin mutlaka dikkate alınması 
gerektiğini belirtmektedir. Bunun için öğrencinin düzeyine uygun, ilgi ve isteğine yönelik olacak bir şekilde 
öğrenme yaşantıları düzenlenmelidir. Memişoğlu ve Tarhan’ın (2016) araştırması kavram öğretiminde, Sosyal 
Bilgiler öğretmenlerinin çoğunlukla sunuş yolunu tercih ederek kavram haritasını kullandıklarını ve en çok 
zorlandıkları kavramların soyut kavramlar olduğunu göstermektedir. Sosyal Bilgiler dersinde kavram öğreti-
minde kalıcı bir öğrenmeden söz edilebilmesi için kavram haritaları, kavram bulmacaları, yapılandırılmış grid 
ve kavram karikatürlerinden yararlanılabilmektedir. Bu materyallerin yanı sıra, öğrencilerin yaratıcılıklarını 
geliştirebilecekleri ve derste aktif katılım gösterebilecekleri materyallerden biri de resfebelerdir. 

Resfebe, insanların birbirleriyle iletişim kurma çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ortak olarak 
kullanılan bir alfabenin olmadığı dönemlerde, insanlar duygu, düşünce ve isteklerini mağara duvarlarına re-
simler çizerek ifade etmişlerdir. Bu resimler resfebelerin en ilkel hali olarak görülmekte olup Sümer ve Mısır 
uygarlıklarında kullanılan piktografik yazıların icadına kadar varlığını sürdürmüştür.  Tarihsel dönem içinde 
bakıldığında resfebe, Rönesans’ın başlangıcından günümüze kadar sanatsal ya da eğitim amaçlı olarak kulla-
nılmıştır. Sanatsal bir tablo, bir mektup, ticari bir logo tasarımı ya da günümüzde sıklıkla kullanılan emojiler 
resfebe kullanımına örnek olarak verilebilir (Zeğerek, 2019’dan Akt. Özpınar, 2020). Resfebe, Yurtoğlu (2017) 
tarafından “hayal gücü ve zekanın buluşma noktası” biçiminde betimlenmektedir (Akt. Alkan, Mertol ve Mer-
tol, 2020: 4) . Söz konusu hayal gücü, resfebelerde kullanılan resim, sembol, şekil ya da yazının oluşturulmak 
istenen kavramı çağrıştıracak biçime dönüştürülmesini sağlamaktadır. Zeka ise hayal gücünün biraraya getir-
diği tüm bu ögelerin arasındaki ilişkiselliği yakalayabilmektir. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf programında yer alan Sosyal Bilgiler dersinde süreç zenginleş-
tirme aracı olarak resfebe kullanımının önemi ve yararları üzerine kuramsal bir bakış açısı ortaya koymaktır.
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KAPSAM 

Öğretim Sürecinde Bir Süreç Zenginleştirme Örneği: Resfebe 

Resfebeler, öğretim sürecinde bireylerdeki merak duygusunu harekete geçiren, çeşitli görsellerle karışık olarak 
verilen sözcük, harf ya da rakamların birarada kullanıldığı eğitsel içeriklerdir. Wigan (2012: 202) resfebeyi, 
görsel bir bulmaca olarak nitelendirmektedir. Resfebenin tüm ögeleri birlikte okundukları zaman verilmek 
istenen mesajı oluşturmaktadırlar. Resfebeler, biraz mantık ve hayal gücü ile çözülebilmekte olup kimi zaman 
kullanılan resmin anlamını bulmak bile bir bilmece haline dönüşebilmektedir. Harfler kullanılmışsa da bun-
ların çözümleme yaparken yararlanıldığı farklı biçimsel özellikleri bulunmaktadır (Yurteri & Mertol, 2018). 
Atasoy (2019: 427), resfebeyi bir oyun olarak görmektedir. Bu oyun, bir kelimenin farklı kelimeler, sözcük 
öbekleri ya da resimlerle anlatılması üzerine tasarlanmıştır. Resfebenin anlatımında kullanılan görsellerin, 
harf ya da kelimelerin duruş yönünden biçimine, yazı karakterine kadar her durumun değerlendirilmesi ve 
düşünülmesi gerekmektedir.  Benzer biçimde Sprinkle da (2008) resfebeyi harf, sayı ve resimlerin birarada 
kullanılarak bir kelimeyi buldurmaya dayanan zeka oyunu olduğunu belirtmektedir. Clark’ın (1981) çalışması, 
resfebe kullanımının okulöncesi dönemden itibaren formel eğitim sürecinde kullanılabildiği göstermektedir. 
Okulöncesi dönemdeki öğrencilerin gelişim düzeyine göre hazırlanmış olan resfebeler öğrencilerin, kavram ve 
kelimeleri öğrenmelerini olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye’de resfebe ile ilgili olarak yapılan çalışmaların 
sınırlı sayıda olduğu ve varolan çalışmalarda ise hedef kitle olarak özel yetenekli öğrencilerin belirlendiği 
görülmektedir (Alkan ve diğ., 2020). Öğretim sürecinde resfebe kullanımın, öğrencilerin söz konusu konuyu 
anlamlı ve kalıcı olarak öğrenmelerinde ve öğrendikleri bilgiyi pekiştirmelerinde katkı sunacağı düşünülmek-
tedir. Kuramsal içeriği ve kavramsal boyutu gözönünde bulundurulduğunda, Sosyal Bilgiler dersinde resfebe 
kullanımının ders sürecini zenginleştirip daha ilgi çekici bir hale dönüştüreceği söylenebilir.

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Resfebenin Yararları

İlkokul Sosyal Bilgiler dersinin iki temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan ilki, çocukları vatandaşlık so-
rumluluklarını üstlenmeleri için hazırlamaktır. İkinci amaç ise, çocuklara gerekli bilgi, beceri ve davranışları 
kazandırarak sosyal bilgileri diğer konulardan ayırmaktır (Seefeldt, Castle ve Falconer, 2015: 2). Söz konusu 
bilgi, beceri ve davranışların kazandırılmasında, konunun kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış ya da der-
sin herhangi bir aşamasında öğrencilerin konunun kavramlarına yönelik olarak geliştirebilecekleri resfebeler, 
öğrenme ortamının atmosferini olumlu yönde etkileyebilecektir. Öğrencilerin hazırlayacağı resfebeler onların 
düşünme becerilerini etkin biçimde kullanmalarına ve dikkatlerini belli bir noktada toplayarak kavrama ya da 
kazanıma odaklanmalarına yol açabilecektir. Alkan ve diğ. (2020), resfebenin öğrencileri ıraksak düşünmeye 
iterek, onların yaratıcılığının gelişmesini ve derslere olan ilgilerinin artmasını sağladığını belirtmektedir. Böy-
lece öğrenme, daha kalıcı ve etkili hale gelmektedir. Bunun yanı sıra resfebe, öğrencilerin problem çözme gibi 
düşünme becerilerini ve genel okul başarısını etkileyebilecek potansiyele sahiptir (Özpınar, 2020).

YÖNTEM

İlkokul dördüncü sınıf programında yer alan Sosyal Bilgiler dersinde süreç zenginleştirme aracı olarak resfebe 
kullanımının önemi ve yararları üzerine kuramsal bir bakış açısı ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada be-
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timleyici yöntemden yararlanılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle ilkokul programındaki Sosyal Bilgiler dersinin 
çocuğun bir vatandaş olarak toplumsallaşması sürecindeki yeri ve önemine değinilmiş, ardından Sosyal Bil-
giler dersinin öğretiminde süreç zenginleştirme aracı olarak resfebenin kullanımı ile yararları, ilgili alanyazın 
çerçevesinde sunulmuştur.

SONUÇ

İlkokul Sosyal Bilgiler dersi, geçmişle gelecek arasında köprü kurmada etkili, nitelikli vatandaş yetiştirmeyi 
amaç edinen bir derstir. Günümüzde nitelikli vatandaşın özellikleri, bilgiye ulaşma yollarını bilen, edindiği bu 
bilgileri kullanabilen, milli, manevi değerler ile aynı zamanda küresel değerlere de sahip olabilen biçiminde 
ifade edilebilir. Bu ders öğrencilere bir taraftan üyesi oldukları toplumun geçmişi ile bugününü öğretirken 
diğer taraftan da dünya üzerindeki farklı toplumlar hakkında da bilgi edinme de fırsatı sunmaktadır (Öztürk 
ve Otluoğlu, 2003: 40). Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde, dersin öğrenciler açısından daha ilgi çekici hale 
gelip anlamlı ve kalıcı olması için, dersin, içeriğinde yer verilen farklı etkinliklerle zenginleştirilmesi gerek-
mektedir (Arslan Cansever, 2018). Bu etkinliklerden biri de dersin farklı aşamalarında kullanılabilecek resfe-
belerdir. Alkan ve diğ. (2020),  derslerde resfebe kullanımının öğrencilerin merak ederek ve keşfederek elde 
ettikleri bilgileri daha kalıcı kılmak için etkili olduğunu belirtmektedirler. 

Resfebe, ilkokul Sosyal Bilgiler dersinde, süreci zenginleştirmek amacıyla kullanılabilir. Resfebeden, dersin 
her aşamasında derse ilgi çekmek, merak uyandırmak, odaklanmayı ve derse yoğunlaşmayı artırmak amacıyla 
yararlanılabilir. Örneğin derse giriş kısmında öğrencilerin ön bilgileri resfebelerden yararlanılarak yoklana-
bilir. Ardından, derse ilişkin kavram öğretiminde ve kavram verildikten sonra pekiştirme aşamasında, bunun 
yanı sıra konu sonunda değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Resfebe öğretmen tarafından dersin kazanımına 
yönelik olarak önceden hazırlanabileceği gibi kurallara uygun biçimde hazırlanmış hazır resfebeler de kulla-
nılabilir. Ancak hazır resfebe kullanırken öğretmenin ders kazanım uygunluğuna, resfebenin uygun hazırlanıp 
hazırlanmadığına dikkat etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra ders sürecinde öğrencilere bireysel ya da grup 
çalışması yaptırılarak resfebe hazırlamaları sağlanabilir, böylece öğrenci süreçte aktif olarak rol alabilir.
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TÜRK-AMERİKAN İTTİFAK İLİŞKİLERİNDE GÜVENLİK TEMELİNDE PARADİGMA 
DEĞİŞİMİ: 2003 SONRASI DÖNEME İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR ANALİZ

Gülşah ÖZDEMİR 1

1Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Mezunu,  
Çanakkale / Türkiye

Öz: Tarih, devletlerin ve imparatorlukların çok farklı amaç ve sebeplere dayanan, çeşitli şekillerde gerçekleşen 
yığınla işbirliği ve ittifak ile doludur.  Devletlerin oluşturduğu ittifak şekillerini etkileyen temel unsurlardan bir 
tanesi olan ortak tehdit algılaması veya ortak tehdidin varlığı; aynı zamanda tarafların karşılaştığı sorunlar ve 
birbirleriyle yaşadıkları krizleri anlamlandırma noktasında da önemli veriler sunabilmektedir. İki ülkenin karşı 
karşıya olduğu krizler ekseninde değerlendirildiğinde siyasi karar vericilerin tehdit ve güvenlik algılamaları, 
söylemsel tutum ve etkileri ile kamuoyu yaratma şekilleri, ittifak ilişkileri bakımından devletleri mevcut ittifak 
paradigmasını sorgulamaya zorlayabilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin ABD ile 1952 senesinde NATO 
üyeliği ile temelleri atılan müttefiklik ilişkisinin Soğuk Savaş boyunca küçük sarsıntılara rağmen ittifakın 
doğasına uygun bir profil çizdiği görülmüştür. Soğuk Savaş sonrası ortamında da iki müttefikin ikili ve bölge-
sel konularda büyük ölçüde paralel politikalar benimsediği tespit edilebilir. Ancak 11 Eylül sonrası yaşanan 
kırılmalar ve krizler, iki müttefikin karar vericileri etkisinde şekillenen tehdit ve ittifak algılamalarındaki 
farklılıklar,Türk-Amerikan ittifakında paradigmik değişimi zorlamaya devam etmektedir. İki ülke arasında 
erozyona uğrayan ‘stratejik ortaklık’ ekseninde ittifak ilişkisinin niteliğindeki dönüşümü, ABD ulusal güvenlik 
strateji belgeleri ile siyasi aktörlerin söylemleri ışığında güvenlik ve tehdit algılamalarındaki farklılaşmaları 
ortaya koyarak görmek mümkün olabilecektir. Bildirinin temel odak noktası Türk Amerikan ittifakının içerik 
ve model anlamında hangi yönde ve nasıl bir dönüşüm geçirdiğidir ve bu dönüşüm 2003 sonrası yaşanan böl-
gesel krizler ve karşılaşmalar çerçevesinde değerlendirmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda “stratejik” veya “mo-
del” ortaklık ekseninden sapmaların, iki devlet arasındaki ilişkilerdeki güvenlik temelli paradigma değişimine 
ve ilişkilerin konumlandığı yeni çerçeveye yönelik eleştirel bir analiz yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İttifak İlişkileri, Stratejik Ortaklık, Türk-Amerikan İttifakı, Türk Dış Politikası, Ulusal 
Güvenlik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsan hayatının her aşamasında karşına çıkabilen bir durum olarak güvenlik, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerar-
şisinde ikinci basamakta yer almakta ve karşılanamadığı takdirde bireyi gelişimsel olarak olumsuz yönde 
etkilemektedir. Temel bir ihtiyaç olarak güvenlik can ve mal güvenliği noktasında insan ve toplum, toprak bü-
tünlüğünün korunması noktasında ise devlet ve sistem düzeyinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Güven-
sizlik yaratan durumun ortadan kaldırılması anlamında tehdit algılaması ile doğrudan ilgili görülen güvenlik 
kavramı, güvenli bir çevre oluşturulması için kişi ya da kurumları motive eden ve tehditlere karşı savunma 
yapmayı zorunlu hale getiren en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. (Brauch, 2008:78 )
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Devletlerin birbirleriyle ilişkisinde güvenlik kavramı belirleyici bir rolü olduğu gibi ayrıştırıcı bir etkiye de 
sahiptir. Zaman zaman mevcut tehdit algısı üzerinde yoğunlaşarak işbirliği mekanizmaları oluşabileceği gibi, 
büyük oranda güvenlik algılamaları doğrultusunda iletişim kanallarının ortadan kalkmasıyla devletlerin birbir-
leriyle duvarlar örmesine neden olan durumlarda meydana gelebilmektedir. Mevcut tehditler sistem içerisinde 
karşılaşılan reel tehlikelerden oluşabildiği gibi siyasi karar vericiler nezdinde belirlenen ve kamuoyunda ya-
ratılan algılamalar şeklinde de oluşabilmektedir. Tehdit karşısında devletlerin çözüm arama noktasında kendi 
başına tedbirler almasının ötesinde diğer devletlerle bir işbirliği ile sonuca odaklanma yönünde yaklaşımlarda 
bulunduğu görülebilmektedir. Bilhassa kısıtlı kaynakların silahlanma yönünde kullanılmasının tercih edilme-
mesi bakımında devletlerin başvurduğu işbirliği yöntemine iki ülke arasında gerçekleşebilmekteyken çok yönü 
de olabilmektedir. Morgenthau’nun Politics Among Nations adlı eserinde belirttiği üzere, uluslararası sistemde 
devletlerarası mücadeleler içerisinde her bir devlet, kendi gücünü arttırmak amacıyla silahlanmaya yönelebil-
mekte veyahut diğerleriyle güçlerini birleştirmek ve rakip devleti yalnızlaştırmak amacına yönelik ittifak po-
litikaları geliştirerek güç dengesini sağlamak adına işbirliği yönünde eğilim gösterebilmektedir. (Morgenthau, 
2006: 193-194)

11 Eylül sonrası konjonktürde güvenlik temelinde algı değişimleri çerçevesinde incelenen Türk Ameri-
kan ilişkilerindeki kriz ve karşılaşmaların eleştirel analizi üzerine kurulmuş olan çalışmamızda güvenlik 
tanımlamaları çerçevesinde ittifak ilişkilerindeki tanımlamalara yer verilmesi suretiyle kavramsal ve kuramsal 
bir çerçeve oluşturulmak istenmektedir. Güvenliğin boyutu, kimin için güvenlik ihtiyacının doğduğu ve dev-
letlerin ittifaka neden ihtiyaç duyduğu sorunundan yola çıkılarakdevletlerin ittifak kurma sebepleri güvenlik 
paradigmaları çerçevesinde şekillendiği düşünülmektedir. Bu anlamda güvenlik ve ittifaka yönelik kavramsal 
ve kuramsal incelemeler, Türk Amerikan müttefiklik lişkilerinin değerlendirilmesi noktasında, ulusal güven-
lik stratejileri ve ittifak mantığı çerçevesinde alınan dış politika kararlarının dönem dönem krizlere sebebiyet 
verdiği ve ittifakta bir paradigma değişimi yarattığı sonucuna ulaşmada bir zemin oluşturmaktadır.

AMAÇ 

Günümüz uluslararası sistemine baktığımızda ulusal güvenliğin sınırlarının ve anlamının yeniden tanımlanmaya 
çalışıldığı süreç ile birlikte ulusal güvenliği sağlamada etkin faktörler sorgulanmaktayken güvenliğin 
uluslararası ilişkilerde birincil öneme sahip bir mesele olup olmadığı sorunsalı varlığını korumaktadır. Sistem 
içerisinde çoğunlukla ekonomik ve politik işbirliği kuran devletler açısından ittifaklar dış politikalarını belirle-
mede oldukça önemli faktörlerden olmasına rağmen literatürde güvenlik çalışmalarının daha ziyade savaş ve 
çatışma odaklı gerçekleştiğini görmekteyiz. Halbuki işbirliği modelleri de kuruluş amaçları ve yönetemleri göz 
önüne alındığında devletlerarasındaki ilişkiler hakkında bilgi vermektedir. Bu sebeple çalışmada ABD Türkiye 
ilişkisini tarihsel perspektifte işbirliği modeli üzerinden algı ve söylem analizleri ile irdelemeyi amaçlanmıştır.

Bu anlamda Türk Amerikan ilişkileri nezdinde müttefikliğin, ABD merkezli tek taraflı asimetrik bir ittifak 
modeli tanımlamasına uygun bir niteliğe sahip olduğu görülmektedir. Tarihsel süreç içerisinde birbiriyle 
silahlı bir mücadele içerisine girmemiş iki ülkenin ittifak sürecinin coğrafi anlamda doğal sınırlar sebebiyle 
gelişmediği görülmektedir. Bu durum göz önüne alındığında iki ülke ittifakının gidişatı 11 Eylül’ün değişen 
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güvenlik algılamaları ile bölgesel çıkarlar temelinde ortaya çıkan krizlerin güvenlik-tehdit algılamaları eks-
eninde eleştirel bir perspektifte yeniden değerlendirmesi gerekliliği doğmaktadır. Bu gereklilik temelinde or-
taya çıkan çalışmamızda geçmişten günümüze Türkiye ABD ilişkilerindeki işbirliği ve ittifakının içerik ve 
model anlamında hangi yönde ve nasıl bir dönüşüm geçirdiğine yönelik krizler ekseninde analizler yapılması 
amaçlanmaktadır. Bu noktada klasik güvenlik paradigmaları çerçevesinde şekillenmiş olan Türk Amerikan 
ittifakının 11 Eylül sonrası yeni güvenlik paradigması oluşum sürecinde Başkanlık düzeyinde karar alıcı 
makamların söylemsel tutum ve girişimlerden ne düzeyde etkilendiğinin ele alınması önem arzetmektedir.

KAPSAM

Tarihsel süreç içerisinde Soğuk Savaş sonrası sistemde gelişen  yeni güvenlik paradigmalarının Türk Ameri-
kan ittifak ilişkilerindeki yansımaları dikkate alındığında, genel olarak 11 Eylül sonrası dönemdeki güven-
lik algılamalarındaki dönüşümün ittifak ilişkilerinde ciddi krizler meydana getirdiği görülmektedir. 11 Ey-
lül sonrası uluslararası sistemdeki tehdit algılamalarındaki dönüşüm ve güvensizlik ortamının etkilediği 
Türk Amerikan ittifak ilişkileri krizler bağlamında spesifik olarak 2003 sonrası meydana gelen karşılaşmalar 
Türk iç politikasındaki dinamikler de dikkate alındığında temel çıkış noktasını meydana getirmektedir. Bu 
bağlamda askeri gücünü Ortadoğu bölgesinde bilhassa 11 Eylül sonrası dönemde yoğunlukla hissettiren bir 
aktör olarak ABD müdahaleciliğine karşı bölgesel bir güç olma yolunda dinamiklerini kullanmaya hevesli 
bir ülke olarak Türkiye’nin 2003 sonrası bölgesel krizler anlamında ortaya koymuş olduğu tepkilerin sınır 
ötesi operasyonlara kadar uzanan etkileri ve bu etkilerin iç ve dış politikadaki yansımaları çalışmanın temel 
kapsamını oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Türk Amerikan ittifak ilişkilerindeki dönüşüm süreci ve karşılaşılan problemlerin 2003 sonrası süreç içerisinde 
değerlendirildiği çalışmanın salt günün koşulları ile ele alınmasının ötesinde tarihsel bir değerlendirmede John-
son Mektubu, Küba Krizi, Kıbrıs Müdahalesi ve ambargo süreci gibi sorunlar ile aynı düzlemde ele alınması 
günümüz yansımalarını anlamlandırma noktasında önem arzetmektedir. Bu anlamda ABD dış politikasının 
kuramsal temelleri ve ittifak güvenlik algılamaları çerçevesinde Türkiye ile varılan stratejik ortaklık ve 
dönüşen stratejik partnerliğin analizi gerekmektedir. Bu anlamda nitel bir araştırma gerçekleştirilmiş olup, 
birincil kaynaklar temelli geniş kapsamlı bir literatür taraması ile Başkanlar bazında oluşturulan güvenlik 
anlayışlarını ortaya koyan ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgeleri ve söylem analizleri incelenmiştir. 

BULGULAR

Çalışmamızda temel sorunlardan biri olarak ele alınan ‘kimin için güvenlik’ sorunsalı için öncelikle her-
hangi bir güvenlik tehdidine yönelik gerçekleştirilen ittifaklar içerisinde zayıf devletlerin daha ziyade güçlü 
devletin güvenlik politikalarını izlemeye yönelik bir sorumluluk paylaşımı içerisinde olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla güç temelinde bir güvenlik yöneliminin ortaya çıktığı görülmektedir. Böylelikle de devletler-
in güvenlik algılamalarının ‘ittifaka neden ihtiyaç duyulduğu’ yönündeki soruyu oldukça etkili bir şekilde 
karşıladığı düşünülmektedir. İttifaka çoğu zaman ihtiyaç duyan taraf olarak görülen zayıf devletlerin jeopolitik 
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konumları gibi stratejik öneme sahip olduğu durumlarda ittifak içerisinde onları vazgeçilmez müttefikler olarak 
öne çıkarabilmektedir. Ancak her zaman için ittifaklarda yer alan devletler açısından ittifaktan sağlanan fayda- 
maliyet hesabının göz önünde bulundurulması gerekmekteyken, bu durumun aynı zamanda ittifak içerisindeki 
güç dağılımını da yansıttığı görülmektedir. (Gulick, 1955: 61-62)

Ülkelerin karşılaştığı kriz noktalarında karar alıcı merciilerin meseleler hakkındaki takındığı tavrın etkili oluşu 
konunun güvenlik nezdinde nereye konumlandığı noktasında önemli görülmektedir. Bu sebeple ülkelerin so-
runlar karşısında almış oldukları olağanüstü önlemlerin ve bunları meşru kılan temellerin üzerinde durulması 
maksadıyla ulusal güvenlik strateji belgeleri ABD müttefiklik ilişkilerinin doğası hakkında genel bir bilgi 
sunmaktadır. Bu anlamda Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama 
ve son olarakta 2017’de Donald Trump döneminde olmak üzere yayınlanmış Ulusal Güvenlik Strateji Belge-
leri bulunduğu görülmektedir. İncelenen UGS belgelerinde döneme yönelik analiz ortaya koymak anlamında 
önemli verilere ulaşılmaktadır. Şöyle ki; Stratejik Savunma Girişimi programının yürütülmeye başlandığı Rea-
gan dönemi füze saldırılarına yönelik savunma stratejilerine ağırlık verilen bir dönem olmaktayken, Baba Bush 
dönemi uluslararası sistemde belirsiz ve karmaşık tehdit algısını yansıtan bir strateji belirlenmiştir. Başkan 
Clinton dönemi güvenlik stratejilerinin demokratikleşme vurgusu yapılarak terör, uyuşturucu, çevre kirliliği, 
nüfus artışı, mülteciler gibi daha uzun dönem tehdit unsurları üzerinde durulmaktayken 11 Eylül saldırıları 
sonrası yayınlanan Eylül 2002 belgesi Bush Doktrinini oluşturan müdahale ve önlemeye yönelik anlayışı ile 
aralarında en çok tartışılan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi olmuştur.1

Dış politika parametrelerinin başkandan başkana büyük değişimler göstermeyen ABD politikasına 
bakıldığında dönemsel krizlere büyük ölçüde karar vericilerin söylem ve problem çözme yöntemleri neden 
olduğu unutulmamalıdır. Güvenlik ve savunmaya yönelik strateji ve yaklaşımların ne türden olacağıile il-
gili ipuçlarıveren bu belgeler genel ABD politikalarına yönelik başkanların taktiklerini ortaya koymaktadır. 
Örneğin ABD’nin Obama ve Bush dönemleri daha işbirliğine yönelik taktiksel bir tutum sergilediği Rusya 
ve Çin gibi devletlere karşı Trump dönemi ortaklıktan ziyade ’stratejik rakip’ ifadesi kullanılması ile rekabete 
dönük politikaları izleneceğinin ifade edilmesi göze çarpmaktadır.2

Türkiye açısından dönem dönem ‘en çok müsaadeye mazhar ülke’ konumunda bulunan ABD’nin tarihin 
farklıdönemlerinde ‘Yankees Go Home’ (Yanke evine dön) sloganlarıyla Türk kamuoyundaki en büyük tep-
kiyi alan ülke olması dönüşümün yalnız günümüz değil geçmiş dönemlerde de keskin bir hat izlediğinin birer 
göstergeleridir. Dış faktörlerle şekillenen ve doğrudan ikili ilişkiler noktasında eksiklerin bulunduğu Türk 
Amerikan ilişkilerinde askeri ve savunma alanlarında gelişim gösteren ilişkilerin kültürel, sivil toplum ve eko-
nomik anlamda zayıf kalmaktadır.

11 Eylül sonrası güvenlik algılamaları çerçevesinde Ortadoğu’da meydana gelen dönüşümde stratejik bir 
konumda bulunan Türkiye ile bu dönüşümü bölgeye yönelik gerçekleştirdiği Irak müdahalesi ile bir nevi 
başlatan aktör olan ABD’nin Irak’ta yaşadığı iki NATO müttefiki arasında rastlanması pek muhtemel görül-

1  https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf 
2  https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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meyen Süleymaniye Krizi gibi bir olay ile birlikte bölgede müttefiklik, güvenlik ve tehdit algılamalarının 
değişeceği sinyalleri verilmiştir. 

Bölgesel problemlere yönelik tavrı ulusal güvenliğine yönelik tehditler karşısında şekillenmekte olan Türkiye 
için, bölgedeki İran ve Rusya gibi diğer aktörler ile ilişkilerini geliştirmek anlamında kendi çıkarları doğrultu-
sunda bir yön çizme eğilimde olmaktadır. ABD ile ilişkilerini daha dengeli bir düzlemde yürütmeyi hedeflediği 
bir dış politika stratejisi izleyen Türkiye’nin müttefiklikten beklendiği desteği bulamaması, kendi güvenliğini 
sağlamaya yönelik tek başına sınır ötesi harekatlar gerçekleştirmesinin yolunu açmış olduğu görülmektedir. 
Nitekim Suriye krizinde sınrılarına çok yakın bölgelerde konuşlanan ve Türkiye için bir tehdit unsuru olarak 
tanımlanan PYD-YPG’ye yönelik NATO müttefiki ABD tarafından gerçekleştirilen mühimmat ve istihbarat 
yardımlarının yapılmakta oluşu iki ülke arasındaki güvenlik temellindeki ortak algının ortadan kalktığına 
yönelik sorgulamalara neden olmaktadır. 

ABD’nin bölge ülkelerinden İran ve Rusya’ya olan mesafeli tavrı ne kadar net ise İsrail’e karşı olan pozitif 
tutumu da o derece dış politik hamlelerde gözlenebilmektedir. Ortadoğu’da ABD politikalarına şimdiye ka-
dar daha yakın bir düzlemde ilerlemeye dikkat eden Türkiye’nin Transatlantik müttefiki ile ayrışan güvenlik 
algılamalarının bölge ülkeleri ile olan komşuluk ilişkilerine yansıdığı görülebilmektedir. Öyle ki, İran Nükleer 
krizinde uzlaşmacı tavrı, S400 füzelerini Rusya’dan tedarik etme yönelimleri, ve İsrail ile gerçekleşen Mavi 
Marmara Krizinin aşılamayışı noktasında Türkiye bölgede kendi çıkarları doğrultusunda komşuluk ilişkilerini 
yönlendirme kararını uygulamaya koymaktadır. 

SONUÇ

Bireyler ve devletler bazında sıkça başvurulan davaranışsal bir strateji olarak ittifak kurma yöntemi, 20. 
yüzyılın başat güçlerinden biri olan ABD için de oldukça önem arzetmektedir. Zaman zaman tercih edilmemiş 
olsa da müttefikleri ile birlikte hareket etmek sorumlulukları paylaşmanın ötesinde uluslararası arenada kabul 
gören hukuki davranış kalıpları içerisinde yer almak adına da oldukça stratejik bir adım olarak yorumlanmıştır. 
(Buzan, Waever, 1998: 21.)

Soğuk Savaş dinamikleri ile şekil almış güvenlikçi ve pragmatik bir işbirliği olarak Türk Amerikan ittifak 
ilişkileri geçmişte zaman zaman bir takımsorunlarla yüzyüze gelmiş olsa da günümüz konjonktüründeki 
karşılaşmalarına bakıldığında en fazla krizi 2003 sonrası dönem içerisinde yaşadığı görülmektedir.

NATO güvenlik şemsiyesi altında yer alan Türkiye için Batı odaklı dış politikanın temel aktörü olarak ABD ile 
ilişkilerde Soğuk Savaşın sona erip ortak tehdidin ortadan kalkması ile birlikte başlayan dönüşüm, 11 Eylül ile 
birlikte değişen güvenlik parametreleri doğrultusunda yeni boyutlara ulaşmıştır.

Türkiye ve ABD açısından değişen müttefiklik tanımlamalarının ve değişen güvenlik algılamalarının 
anlaşılması noktasında yaşanan kriz ve gerilimlerden Süleymaniye krizi, Mavi Marmara olayı, Suriye krizi, 
15 Temmuz darbe girişimi ve Katar krizi gibi örnekler çerçevesinde iki ülke arasındaki müttefikliğin güvenlik 
odaklılıktan stratejik ittifak boyutuna taşınamadığı sonucuna varılmaktadır.
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Sistem içerisinde hegemon güç konumundaki ABD’nin genel anlamda tarihi boyunca “kalıcı ittifaklardan 
uzak durmak”, “karmaşık müttefiklikten kaçınmak” ve sadece “olağanüstü aciliyet durumunda geçici ittifak 
kurmak” şeklinde pragmatist bir yol haritası takip etmiş olduğu görülmektedir. (McDougall, 1997, 46.)

Bilhassa güvenlik algılamaları ekseninde iç ve dış hedeflere yönelik takındığı tutum ile ABD, 11 Eylül 
sonrasında izlemiş olduğu dış politikalarında müttefiklerine yönelik olumsuz etkiler bırakmıştır. Bu mütte-
fiklerden bir tanesi olarak Türkiye için bakıldığında bulunduğu coğrafya gereği etkileri daha hissedilebilir olan 
ABD müdahaleciliğinin yansımaları yalnız sınırına yönelik tehditler anlamında değil aynı zamanda müdahaleler 
sonrasında meydana gelen mülteci sorunlarına dayalı sosyo-ekonomik anlamda gündeme gelebilmektedir. Öyle 
ki bu yansımalar, iç dinamikleri anlamında bir değişim sürecini yaşamakta olan Türkiye Cumhuriyeti açısından 
kolay karşılanabilir olmamaktadır. Bu sebeple bölgeye yönelik ABD ulusal güvenliği bağlamında atılacak her bir 
adım Türkiye açısından bir başka krizi tetikleyebilecek dinamikleri de beraberinde getirebilmektedir.

Krizlerin anlaşılması noktasında ABD dış politika algılamalarını iyi okumak önem arzetmektedir. Bu noktada 
ulusal güvenlik belgeleri ABD dış politikasının bir ilanı olarak görülmekte olup, müttefiklere yönelik izlenen 
politikalar da dahil olmak üzere görevdeki Başkanın söylemlerini ve ulus ve uluslararası düzeydeki güven-
lik stratejilerini yansıtmaktadır. Nitekim Türk Amerikan müttefiklik ilişkilerinde 2003 sonrası karşılaşmaların 
dikkate alındığı bu çalışmada ABD ulusal güvenlik strateji belgelerindeki deklare edilen güvenlik stratejile-
rinin mevcut dönüşümü anlamlandırmak noktasında önemli belgeler olduğu sonucuna varılmaktadır.
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ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ALAN ÖLÇME İLE İLGİLİ 
KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Nazan MERSİN1 Figen BOZKUŞ2, 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı,  
Çanakkale/ Türkiye

2 Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Kocaeli/ Türkiye  

Öz: Bu çalışmada ortaokul matematik öğretim programının Geometri ve Ölçme öğrenme alanında bulunan 
“alan ölçme” ile ilgili kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne (YBT) göre incelenmesi amaçlan-
mıştır. Bu doğrultuda alan ölçme konusunda beşinci sınıfta yer alan beş, altıncı sınıfta yer alan beş, yedinci 
sınıfta yer alan üç ve sekizinci sınıfta yer alan bir kazanım olmak üzere on dört kazanım (veri seti olarak 20) 
nitel araştırma yöntemlerine göre incelenmiştir. Veriler doküman incelemesi tekniğine göre değerlendirilmiştir. 
Sonuç olarak kazanımların bilgi türü olarak olgusal bilgi, kavramsal bilgi ve işlemsel bilgi kategorilerinde yer 
aldığı; bilişsel düzey olarak hatırlama, kavrama, uygulama, analiz etme ve yaratma basamaklarına dağıldığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geometride alan ölçme, yenilenmiş Bloom taksonomisi, matematik eğitimi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Öğretim programları, bir dersin öğretimi için bireyin kazanacağı davranışları içeren, öğrenme için gerekli olan 
okul içi ve dışı tüm aktiviteleri kapsayan yaşantılar sistemidir (Demirel, 2015; Özçelik, 2010). Derslerin planlı 
bir şekilde yürütülmesini sağlayan ve öğretmenlere yol haritası sunan öğretim programları, diğer derslerde ol-
duğu gibi matematik dersi için de önem arz etmekte, öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlar ve öğrenci-
lerin yaşayacağı deneyimlere ilişkin etkinlikler bu plan dahilinde belirlenmektedir (Çelik, Kul ve Uzun, 2018). 
Öğretim programlarının temeli olan ve öğrencilere kazandırılmak istenen davranışları belirten kazanımların 
sınıflandırılması, bilgiye ulaşma ve daha derin öğrenmeler sağlama adına önemli görülen bir eylemdir (Bloom, 
1956; Cabbar, Gültekin, Aytaç ve Daşgın, 2020). Bununla birlikte kazanımların sınıflandırılması öğretmenlere 
ders içeriğini ve öğrenme ortamlarını hazırlamada yardımcı olması ayrıca uluslararası sınavlarda karşılaştırma 
yapabilmeye olanak vermesi açısından yarar sağlamaktadır (Çelik ve diğerleri, 2018). Çünkü öğretim program-
ları PISA ve TIMSS’deki soruların bilişsel düzeyleriyle uyumlu olduğu bilinen ülkelerin, bu sınavlarda daha ba-
şarılı olduğu belirlenmiştir (Törnross, 2005). Buradan hareketle çeşitli öğretim programlarındaki kazanımların 
bilişsel olarak değerlendirilmesi için Bloom (1956) tarafından kendi adıyla anılan bir sınıflama kullanılmıştır. 
Bloom Taksonomisi’nde bilişsel basamaklar bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olarak 
yer almaktadır. Ancak zamanla öğretim programlarının, öğrenme yaklaşımların değişmesi, bilişsel psikolojide-
ki yenilikler ve değişen çağa yönelik adaptasyonun sağlanması amacıyla Bloom Taksonomisi güncellenmiştir 
(Anderson ve diğerleri, 2001; Cabbar ve diğerleri, 2020). Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ndeki (YBT) bilişsel 
basamaklar hatırlamak, anlamak, uygulamak, analiz etmek, değerlendirmek ve yaratmak şeklinde eylemlerden 
oluşmaktadır.  Orijinalinden farklı olarak bilişsel basamaklar isimden fiile dönüştürülmüş, yaratmanın daha üst 



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

73

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

bilişsel beceri gerektirdiği düşünüldüğü için değerlendirmek ile yaratmak basamakları yer değiştirmiş ve bilgi 
tek boyut yerine bilimsel süreç ve bilgi türü olmak üzere iki boyutta incelenmeye başlanmıştır. Bilgi boyutu 
ise somuttan soyuta doğru olgusal, işlemsel, kavramsal ve üst bilişsel bilgi olarak sınıflandırılmıştır (Anderson 
ve diğerleri, 2001). Söz konusu taksonominin hem dikey (bilişsel süreç), hem yatay (bilgi türü) sınıflandırma-
ya olanak vermesi yönüyle, kazanımların değerlendirilmesinde gerekli kriterleri tanımladığı düşünülmektedir. 
Bu nedenle alanyazın incelendiğinde farklı derslere yönelik hazırlanan öğretim programlarındaki kazanımların 
YBT’ye göre sınıflandıran çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir (Aktan, 2020; Altıparmak ve Palabıyık, 2019; 
Avşar ve Mete, 2018; Çelik ve diğerleri, 2018; Filiz ve Yıldırım, 2019; Cabbar ve diğerleri, 2020; Kablan, 
Baran ve Hazer, 2013; Yolcu, 2019). Bu çalışmalar arasından ortaokul matematik öğretim programını bilişsel 
süreç yönüyle inceleyen Kablan ve diğerlerinin (2013) yapmış olduğu çalışmada, kazanımların büyük çoğunlu-
ğunun anlama ve uygulama basamaklarında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aktan (2020) ise ilkokul matematik 
programını YBT’ye göre inceleyerek kazanımların çoğunlukla uygulama, hatırlama ve anlama basamaklarında 
yer aldığı yönünde değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Çelik ve diğerleri (2018) ortaokul matematik öğretim 
programındaki kazanımları YBT’ye göre incelemiş ve kazanımların uygulama ve anlama basamaklarında yo-
ğunlaştığını, bilgi türüne göre kavramsal bilgi ve işlemsel bilgi türünün ağırlıklı olduğu, üst bilişsel bilgi türünün 
ise çok az sayıda olduğu sonucunu elde etmişlerdir.

Bu çalışmada belirtilen çalışmalardan farklı olarak ortaokul matematik öğretim programının geometri ve ölç-
me öğrenme alanı kapsamındaki alan ölçme’ye ilişkin kazanımların bilgi türü ve bilişsel süreç basamakları açı-
sından YBT’ye göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Geometrik alan ölçmenin günlük yaşamda bireylerin sık 
karşılaştığı ve kullandığı bir konu olması, öğrencilerin alan ölçme ile ilgili kavrama düzeylerinin düşük olması 
ve çeşitli zorluklar yaşamaları (Olkun, Çelebi, Fidan, Engin ve Gökgün, 2014), şekiller arası ilişkilendirme 
yapma ve birim oluşturma gibi kompleks davranışlarda başarılı olamamaları (Olkun ve Aydoğdu, 2003) gibi 
nedenlerden dolayı alan ölçme içerikli kazanımların incelenmesine karar verilmiştir. Bu yönüyle 2018 yılında 
revize edilen matematik öğretim programındaki alan ölçme kazanımlarının YBT’ye göre analizinin alana katkı 
sağlaması beklenmektedir.

AMAÇ 

Bu çalışmada ortaokul matematik öğretim programının geometri ve ölçme öğrenme alanında bulunan alan ölçme ile 
ilgili kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Ortaokul matematik öğretim programında bulunan alan ölçme ile ilgili kazanımların YBT’ye göre incelendiği 
bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır.  Yazılı, sözlü ya da 
görsel öğelerin araştırma sorusu kapsamında incelenmesine dayanan doküman incelemesi tekniği (Yıldırım ve 
Şimşek, 2013) ile MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2018 yılında revize ettiği ortaokul matematik 
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dersi öğretim programında yer alan geometrik şekillerin ve cisimlerin alanlarını ölçmeyle ilgili on dört kaza-
nım değerlendirilmiştir.

Verilerin Analizi

Veri analizinde betimsel istatistik yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle alanyazında YBT’nin bi-
lişsel alan basamaklarına ilişkin yapılan çalışmalar incelenmiş ve hangi basamakta hangi anahtar kelimelerin 
kullanıldığına dair kodlama anahtarı oluşturulmuştur. Sonrasında geometri ve ölçme öğrenme alanında bulu-
nan alan ölçme ile ilgili kazanımlar ve bu kazanımlarda yer alan fiiller belirlenmiştir. Netice itibari ile alan 
ölçme ile ilgili 14 kazanım olduğu ancak bu kazanımların 21 kazanım ifadesi içerdiği görülmüştür. Örneğin; 
“M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.” kazanımı iki 
kazanım olarak değerlendirilmiştir. Belirlenen 21 kazanım her iki araştırmacı tarafından bireysel olarak YBT 
çerçevesinde belirlenen anahtar kelimelere göre sınıflandırmıştır. Ardından araştırmacılar bir araya gelerek her 
bir kazanımın hangi kategoride yer aldığına ilişkin görüş birliğine varmışlardır. Kazanımların sınıflandırılması 
Tablo 1’de verilen adlandırılmaya göre yapılmıştır.

Tablo 1.YTB’nin numaralandırılması

Bilişsel Süreç Boyutu

Bilgi Boyutu 1.Hatırlama 2.Anlama 3.Uygulama 4.Analiz 
Etme

5.Değerlendirme 6.Yaratma

O.Olgusal 
Bilgi

(O,1) (O,2) (O,3) (O,4) (O,5) (O,6)

K.Kavramsal 
Bilgi

(K,1) (K,2) (K,3) (K,4) (K,5) (K,6)

İ.İşlemsel 
Bilgi

(İ,1) (İ,2) (İ,3) (İ,4) (İ,5) (İ,6)

Ü.Üstbilişsel 
Bilgi

(Ü,1) (Ü,2) (Ü,3) (Ü,4) (Ü,5) (Ü,6)

BULGULAR

Araştırmanın amacına yönelik olarak Ortaokul Matematik Öğretim Programı’nda bulunan alan ölçme ile ilgili 
kazanımların YBT’ye göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2.  Kazanımların YBT’ye göre dağılımı

Bilişsel Süreç Boyutu

Bilgi Boyutu Hatırlama Anlama Uygulama Analiz 
Etme

Değerlendirme Yaratma

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

Olgusal Bilgi 2 9.5 - - - - - - - - - -

Kavramsal 
Bilgi

- - 2 9.5 - - - - - - 4 19

İşlemsel Bilgi - - 1 4.7 11 52.3 1 4.7 - - - -

Üstbilişsel 
Bilgi

- - - - - - - - - - - -

Toplam 2 9.5 3 14.2 11 52.3 1 4.7 - - 4 19

Tablo 1’de alan ölçme ile ilgili kazanımların bilgi boyutuna göre dağılımı incelendiğinde 21 kazanım ifadesi-
nin 6’sının (%28.5) kavramsal bilgi, 13’ünün (%65) işlemsel bilgi, 2’sinin olgusal bilgi içerdiği görülmektedir. 
Bilişsel süreç boyutu açısından bakıldığında, kazanımların 2’si (%9.5) hatırlama, 2’si (%9.5) anlama, 11’i 
(%52.3) uygulama, 1’i (%4.7) analiz etme, 4’ü (%19) yaratma kategorilerinde yer almıştır. Alan ölçme ile 
ilgili kazanımların herhangi birinin bilgi boyutu açısından üstbilişsel bilgi içermediği, bilişsel süreç boyutu 
açısından ise değerlendirme kategorisinde yer alan bir kazanımın olmadığı belirlenmiştir. Alan ölçme ile ilgili 
kazanımların sınıf düzeyine göre bilgi ve bilişsel süreç boyutu Tablo 3’te ayrıntılı olarak incelenmiştir.
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Tablo 3. Sınıf düzeyine göre alan ölçme kazanımlarının YTB’ye göre incelenmesi

Sınıf Kazanım No Kazanım İfadesi

5. sınıf M.5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar (İ,3), santimetrekare ve metrekareyi kullanır (İ,3).

5. sınıf M.5.2.4.2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder (İ,2).

5. sınıf M.5.2.4.3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur (İ,4).

5. sınıf M.5.2.4.4. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer (İ,3).

5. sınıf M.5.2.5.3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri 
çözer (İ,3).

6. sınıf M.6.3.2.1. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur (K,6), ilgili problemleri çözer (İ,3).

6. sınıf M.6.3.2.2. Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur (K,6), ilgili problemleri çözer (İ,3).

6. sınıf M.6.3.2.3. Alan ölçme birimlerini tanır (O,1), m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine 
dönüştürür (K,2).

6. sınıf M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır (O,1) ve standart alan ölçme birimleriyle 
ilişkilendirir (K,2).

6. sınıf M.6.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer (İ,3).

7. sınıf M.7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur (K,6), ilgili problemleri 
çözer (İ,3).

7. sınıf M.7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer (İ,3).

7. sınıf M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar (İ,3).

8. sınıf M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur (K,6), ilgili problemleri 
çözer (İ,3).

Tablo 3’te sınıf düzeylerine göre alan ölçme ile ilgili her bir kazanımın bilgi türü ve bilişsel süreç boyutu 
açısından sınıflandırılması gösterilmiştir. Buna göre beşinci sınıfta yer alan altı kazanım ifadesinin tamamı-
nın işlemsel bilgi olduğu ve bunların anlama (1), uygulama (4) ve analiz etme (1) basamaklarına dağıldığı 
belirlenmiştir. Beşinci sınıf kazanımları içerisinde bulunan “M.5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar, san-
timetrekare ve metrekareyi kullanır” kazanımındaki ilk ifadede yer alan hesaplama fiili bilgiyi kullanma ve 
işlemlerden yararlanma durumunu içerdiğinden dolayı uygulama basamağında yer almakta ve işlemsel bilgi 
içermektedir. Benzer şekilde ikinci ifadedeki “kullanma” fiili, bir önceki kazanımda belirtilen alan hesabında 
birim ölçülerinden yararlanmayı içerdiği için uygulama basamağında yer almakla birlikte işlemsel bilgi kate-
gorisindedir. Diğer yandan “M.5.2.4.2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin 
eder” kazanımı öğrencilerden verilen bilgilerden mantıklı sonuçlar çıkarmasını, belli bir alana dair bir kestirim 
yapılması istendiği için YBT’ye göre anlama basamağında yer almaktadır. Ayrıca tahmin edebilmesi için alan 
hesaplamayla ilgili algoritma ve yöntemlerden yararlanması gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kaza-
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nımın işlemsel bilgi içerdiği söylenebilir. “M.5.2.4.3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur” 
kazanımı incelendiğinde ise öğrencilere bir alan verildiği ve buna yönelik farklı dikdörtgenleri oluşturmala-
rının istendiği görülmektedir. İlk anda “oluşturma” kelimesi bu kazanımın yaratma basamağında olabileceği 
izlenimi vermektedir. Ancak öğrencilere belirli bir alan verilmesi (örneğin bir alanı 12 santimetrekare olan bir 
dikdörtgen) öncelikle bu alana yönelik dikdörtgenlerin kenar ölçülerinin neler olabileceği bilgisini istemekte, 
dolayısıyla bu alan ölçüsünü analiz etmeleri, hangi sayıların çarpımıyla oluşabileceğine dair çıkarım yapmaları 
gerekmektedir. Sonrasında olası kenar uzunluklarının birbiriyle ilişkisini kurarak ve bu bilgiyi organize ede-
rek, yapılandırarak dikdörtgenler çizmeleri beklenmektedir. Öğrencilerden yeni bir şey üretme, planlama veya 
oluşturma istenmemektedir. Dolayısıyla bu kazanım YBT’ye göre analiz etme basamağında yer almaktadır. 
Bilgi türü olarak ise alana özel beceri ve algoritmalar kullanıldığı için işlemsel bilgi olarak sınıflandırılabilir. 
Beşinci sınıf öğretim programında yer alan bir diğer kazanım “M.5.2.4.4. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı 
gerektiren problemleri çözer” şeklindedir. İşlemsel bilgiyi kullanma, problem çözme gibi davranışlar YBT’ye 
göre uygulama basamağında yer almaktadır. Ayrıca alan hesaplama için bir algoritma kullanılacağından dolayı 
işlemsel bilgi olarak nitelendirilebilir. Beşinci sınıf matematik öğretim programında alan ölçme ile ilgili son 
kazanım ise “M.5.2.5.3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer” 
olup, bir önceki kazanımda olduğu gibi problem çözme ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla bu kazanımın uy-
gulama basamağında olduğu ve işlemsel bilgi gerektirdiği söylenebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde be-
şinci sınıf öğretim programındaki alan ölçme kazanımlarının çoğunlukla uygulama basamağında yer aldığı ve 
işlemsel bilgi içerdiği görülmektedir.

Altıncı sınıf matematik öğretim programında alan ölçme ile ilgili olarak dokuz kazanım ifadesi incelenmiştir. 
Bunlardan dördü kavramsal bilgi, üçü işlemsel bilgi, ikisi ise olgusal bilgi içermektedir. Ayrıca kazanımlar 
YBT’ye göre hatırlama (2), anlama (2), uygulama (3) ve yaratma (2) basamaklarına dağılmışladır. “M.6.3.2.2. 
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer” kazanımına bakıldığında iki kazanım ifadesi 
içerdiği görülmektedir. Bunlardan ilki öğrencilerin paralelkenara yönelik alan bağıntısı oluşturmalarıdır. Bu-
rada öğrencilerden keşfederek alan bağıntısını formüle etmeleri beklenmektedir. Öğrencilerden var olan bir 
bilgiye ulaşmaları beklenmektedir ancak öğrenci bu bilgiyi kendisi yapılandıracağı, oluşturacağı için YBT’ye 
göre yaratma basamağında yer almaktadır. Bilgi türü olarak ise bir ilkeye, genellemeye ulaşıldığı için kav-
ramsal bilgi kategorisinde olduğu söylenebilir. Kazanımın devamında yer alan ilgili problemleri çözer ifadesi 
ise daha önceki kazanımlarda olduğu gibi problem çözme ifadesi ve işlemleri kullanma durumundan dolayı 
uygulama basamağında ve işlemsel kategorisinde bulunmaktadır.

Altıncı sınıf öğretim programında yer alan bir diğer kazanım olan “M.6.3.2.3. Alan ölçme birimlerini tanır, m²–
km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür” ifadesidir. Burada da iki kazanım yer almaktadır. Alan ölçme 
birimlerini tanıma, bilgiyi uzun süreli bellekteki yerini belirlemeyi ve bilgiye erişmeyi içermektedir. Dolayısıyla 
YBT’ye göre hatırlama basamağındadır. Ayrıca alan ölçme birimleri alan ile ilgili problemler için temel teşkil 
ettiği ve öğrencinin bilmesi gereken zorunlu öğelerden olduğu için olgusal bilgi kategorisindedir. Kazanımın 
ikinci cümlesinde öğrenciden alan ölçme birimlerinin birbirine dönüştürmesi beklenmektedir. Birimleri birbirine 
dönüştürme bir birimi başka bir ifadeyle anlatma, dönüştürme, ilişkilendirme ve bir nevi yorumlama içerdiğinden 
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YBT’ye göre anlama basamağındadır. Ayrıca dönüşüm yapabilmesi için birimleri kavramsal olarak neyi ifade et-
tiğini bilmesi gerekmektedir. Bu yüzden kavramsal bilgi olarak sınıflandırılabilir. Diğer yandan “M.6.3.2.4. Arazi 
ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir” kazanımı incelendiğinde ilk kazanım 
cümlesinde bir önceki kazanımda olduğu gibi “tanır” fiili yer almaktadır. Burada uzun süreli bellekteki arazi öl-
çüleriyle ilgili bilgilerin geri çağrılması bir diğer ifade ile hatırlanması beklenildiğinden, YBT’ye göre hatırlama 
basamağındadır. Ölçme birimlerinin temel bilgiler içerisinde olması ise bu kazanımı olgusal bilgi kategorisine 
yerleştirmektedir. Kazanımın ikinci cümlesinde öğrenciden standart alan ölçüleri ile arazi ölçü birimlerini iliş-
kilendirmesi beklenmiştir. Birimlerin birbirine dönüştürülebilmesi, ifade şeklinin değiştirilmesi istenildiğinden 
dolayı bu kazanım YBT’ye göre anlama basamağında yer almaktadır.  Ayrıca her ikisi de alan ölçme birimi olan 
arazi ve standart alan ölçme birimlerinin birlikte kullanılabilmesi için aralarındaki ilişkinin öğrenilmesi kavram-
sal bilgi olarak değerlendirilmiştir. Altıncı sınıf alan ölçme ile ilgili son kazanım “M.6.3.2.5. Alan ile ilgili prob-
lemleri çözer” şeklindedir. Problem çözme ifadesi ve problem çözme için işlemsel becerinin kullanılmasından 
dolayı YBT’ye göre uygulama basamağında ve işlemsel bilgi kategorisinde yer almaktadır.

Yedinci sınıf matematik öğretim programında ise alan ölçme ile ilgili dört kazanım ifadesi incelenmiştir. Bun-
lardan biri kavramsal, üçü işlemsel bilgi kategorisindedir. Ayrıca YTB’ye göre üçü uygulama, biri yaratma basa-
mağında yer almaktadır. Bilgi boyutuna göre olgusal ve üstbilişsel bilgi, bilişsel süreç boyutuna göre ise hatırla-
ma, kavrama, analiz etme ve değerlendirme boyutlarında kazanım yer almamaktadır. Kazanımlara bakıldığında, 
“M.7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer” kazanımın ilk 
cümlesinde öğrenciden alan bağıntılarını oluşturması istenmiştir. Burada öğrencinin alan bağıntılarını keşfetmesi 
ve formüle etmesi beklendiği için YTB’ye göre yaratma basamağındadır. Kazanımın ikinci cümlesinde problem 
çözme yer almaktadır. Daha önceki kazanımlarda belirlendiği gibi bu kazanım da YBT’ye göre uygulama basa-
mağında yer almakta ve işlemsel bilgi içermektedir. Bir diğer kazanım olan, “M.7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri 
çözer” kazanımında “problem çözme” ifadesi uygulama basamağının anahtar kelimesi olduğu için uygulama ba-
samağında ve işlemsel bilgi kategorisinde yer almaktadır. Benzer şekilde “M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin 
alanını hesaplar” kazanımındaki  “hesaplama” anahtar kelimesi uygulama basamağında olduğu için YBT’ye göre 
uygulama basamağındadır. Bununla birlikte hesaplama için işlemsel bilgi gerekmektedir.

Sekizinci sınıf matematik öğretim programında alan ölçme ile ilgili bir kazanım ancak iki kazanım ifadesi 
bulunmaktadır. Bu kazanımlardan, “M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili 
problemleri çözer” şeklinde olan kazanımın ilk cümlesinde alan bağıntısını öğrencilerin keşfetmesi ve formüle 
etmesi beklenmesi sebebiyle YBT’ye göre yaratma basamağında yer almaktadır. Ayrıca ilkeler, genellemeler 
ve teoriler bilgisi kavramsal bilgi boyutunu içerdiğinden burada da dik dairesel silindirin alanını hesaplayan 
genel bir formüle, ilkeye ulaşılmak istendiğinden kavramsal bilgi olarak belirlenmiştir. İkinci cümledeki kaza-
nım ifadesi ise işlemsel bilgi olup uygulama basamağında yer almaktadır.

SONUÇ ve ÖNERİLER

 Ortaokul matematik öğretim programındaki alan ölçme kazanımlarının YBT’ye göre değerlendirilmesinin 
amaçlandığı bu çalışmada kazanımların bilgi türüne göre olgusal, işlemsel ve kavramsal bilgi içerdiği, üstbi-
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lişsel bilgiye yönelik herhangi bir kazanımın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf düzeyine göre incelendiğin-
de beşinci sınıf kazanımlarının tamamının işlemsel; altıncı sınıf kazanımlarının çoğunluğu kavramsal olmak 
üzere işlemsel, kavramsal ve olgusal; yedinci sınıf kazanımlarının çoğunluğu işlemsel olmak üzere işlemsel 
ve kavramsal; sekizinci sınıf kazanımlarının ise bir kavramsal bir işlemsel bilgi türünden oluştuğu sonucu elde 
edilmiştir. Genel olarak bakıldığında kazanımların yarıdan fazlasının işlemsel bilgi ağırlıklı olduğu ve bunu 
kavramsal bilginin takip ettiği söylenebilir. Çalışmanın söz konusu bulguları, Çelik ve diğerlerinin (2018) or-
taokul matematik öğretim programındaki kazanımların kavramsal ve işlemsel bilgi ağırlıklı olduğu sonucuna 
ulaşması yönüyle benzerlik göstermektedir. 

Alan ölçme ile kazanımların bilişsel süreç açısından yarıdan fazlasının uygulama basamağında olduğu, bunu 
sırasıyla anlama, hatırlama, yaratma ve analiz etme basamaklarının takip ettiği, değerlendirme basamağına 
dair herhangi bir kazanımın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Uygulama basamağı ile öğrencilerin problem 
çözme becerilerini geliştirmeleri ağırlıklı iken analiz etme ve yaratma basamaklarında kazanımların olması, 
öğrencileri üst düzey bilişsel süreçlere ulaştırılmak istendiğinin göstergesidir. Ortaokul matematik öğretim 
programının tamamını inceleyen Kablan ve diğerleri (2013) ile Çelik ve diğerleri (2018), ilkokul ve ortaokul 
programındaki kesirlerle ilgili kazanımları inceleyen Altıparmak ve Palabıyık (2019) kazanımların çoğunluğu-
nun uygulama ve anlama basamaklarında yer aldığını belirtmişlerdir. Öğretim programının genelinde olan bu 
tespit alt öğrenme alanı olan alan ölçmede de benzer durumdadır.

Kazanımlar içerisinde üst düzey bilişsel beceriler kazandırmayı hedefleyen analiz etme ve yaratma gibi basa-
maklarda kazanımların olması olumlu bir özellik olarak değerlendirilebilir. Ancak değerlendirme türünde ka-
zanımların da olması ve üst düzey bilişsel basamaklara yönelik kazanımların daha fazla olması önerilmektedir. 
Ayrıca bilgi türü açısından kazanımların hiçbirinin üst bilişsel olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan üst 
bilişsel bilgi türünü içeren kazanımların olması öğrencilerin daha derin öğrenmeler gerçekleştirmesi açısından 
önemi görülmekte ve önerilmektedir.
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2019 YILI LİSEYE GEÇİS SINAVI (LGS) MATEMATİK SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM 
TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Figen BOZKUŞ1, Nazan MERSİN 2

1 Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Kocaeli/ Türkiye  
2 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale/ Türkiye

Öz: Bu araştırmada, 2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) matematik sorularının, yenilenmiş Bloom taksonomisi-
nin bilişsel süreç boyutlarına göre dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 
nitel yaklaşım benimsenmiş olup, araştırmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Doküman ince-
lemesi olarak, 2019 yılı Liseye Geçiş Sınavında (LGS) yer alan 20 matematik sorusu yenilenmiş Bloom takso-
nomisine göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, LGS’de yer alan matematik sorularının bilgi 
boyutunda, kavramsal ve işlemsel bilgi düzeyinde olduğu, bilişsel süreçler boyutunda ise uygulama, analiz ve 
değerlendirme düzeylerinde olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: LGS matematik soruları, yenilenmiş Bloom taksonomisi, matematik eğitimi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Ülke programlarının iyileştirilmesinde, öğrenmenin ne kadar gerçekleştiğine ve hedefe ne kadar ulaşıldığı-
nı belirlemeye dair yapılan değerlendirmeler önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktada PISA ve TIMSS gibi 
uluslararası sınavlarda kullanılan sorular dikkate alınarak ulusal sınavlarda kullanılan matematik sorularında 
değişikliğe gidilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya koyulan LGS (Liselere Giriş 
Sınavı) sınavında kullanılan sorular değişim sürecinin önemli bir adımı olarak nitelendirilebilir. Bu sınav ile 
birlikte soruların “öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, 
eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek (MEB, 2018)” nitelikte olması 
amaçlanmaktadır. Dolayısıyla LGS’de öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini kullanmaları gereken prob-
lemlerin yer almasına dikkat edilmiştir. 

Öte yandan, bu tür sınavlarda kullanılan soruların Bloom taksonomisinin bilişsel öğrenme seviyeleri de dikka-
te alınarak hazırlandığı görülmektedir (Thompson, 2008). Yenilenmiş Bloom Taksonomisi (YBT) olarak revi-
ze edilen bu sınıflama, içerik olarak kaliteli soruların oluşturulmasında belirli bir çerçeve sunmaktadır (Tutkun, 
2012). Bu bağlamda YBT, bilgi boyutu ve bilişsel süreç boyutu olmak üzere iki boyutta sınıflandırılmıştır (An-
derson ve diğerleri, 2001). Bilgi boyutu; “olgulara dayanan bilgi”, “kavramsal bilgi”, “işlemsel bilgi” ve “biliş 
ötesi bilgi” olmak üzere dört alt kategoride ifade edilmiştir. Bilişsel süreç boyutu ise “hatırlamak” ,“anlamak”, 
“uygulamak”, “analiz etmek”, “değerlendirmek” ve “yaratmak” olmak üzere altı alt kategori ile tanımlanmış-
tır. Yenilenmiş taksonomide, önceki taksonomide yer alan üst basamakların alt basamaklardan daha karmaşık 
ve soyut olma ilkesi korunmuştur. Ancak yeni taksonomide hiyerarşik ilkesi kaldırılmıştır. Bir başka ifadeyle, 
bir önceki basamak bir sonraki basamağın ön koşulu değildir. Dolayısıyla, bir birey bir öğrenme birimini ya 
da hedefi anlamamış olsa bile, ilgili birim ya da hedef ile ilgili kısmen de olsa uygulama yapabilir (Bekdemir 
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& Selim, 2008). Bununla birlikte revize edilen taksonomi, eğitim alanındaki yeni anlayış ve yaklaşımlar dik-
kate alınarak güncellenmiştir (Birgin, 2016). Bu noktada taksonominin, öğrencileri üst düzey düşünmeye sevk 
edecek nitelikte sorular için gerekli kriterleri tanımlaması yönüyle, hem okullarda hem de merkezi sınavlarda 
dikkate alınması oldukça önemlidir. 

İlgili literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, farklı branşlarda yazılı sorularını ve merkezi sınav (TEOG, 
SBS) sorularını yenilenmiş Bloom taksonomisine göre inceleyen çalışmalar mevcuttur (Arseven, 2016; De-
mir, 2015; Gökler, 2012; Kala, 2015; Yorgancı, 2015). Bu çalışmalar arasında TEOG (Altun & Doğan, 2018; 
Dalak, 2015; Karaman & Bindak, 2007; Yakalı, 2016) ve LGS (Ekinci & Bal, 2019) matematik sorularını 
inceleyen araştırmalar olmakla birlikte, sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu araştırmalarda, TEOG ve LGS 
matematik sorularının bilgi boyutu açısından kavramsal ve işlemsel bilgi boyutunda kaldıkları bulgusuna ula-
şılmıştır. Bilişsel süreçler açısından ise TEOG sınavındaki soruların çoğunluğunun alt basamaklardaki bilişsel 
süreçleri  (kavrama-uygulama) içerdiği, 2018 LGS sınavındaki soruların ise uygulama ve analiz basamakların-
da olduğu diğer basamaklara karşılık gelen herhangi bir soru olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu araştırma ile 
yukarıda bahsedilen sınırlı sayıdaki çalışmaya ve ikinci defa uygulaması yapılan LGS sınavı soru yapılarının 
incelenmesi açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

AMAÇ 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, bu çalışmada LGS sınavının matematik sorularının Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisi’nin bilişsel süreç boyutlarına göre dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma, 2019 yılında ikinci kez uygulanan Liseye Geçis Sınavı (LGS) matematik sorularının YBT’ye 
göre incelenmesini amaçlayan nitel türde bir çalışmadır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma tekniklerinden 
biri olan doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması amaçlanan olgu veya 
olgular hakkında yazılı bilgi kaynaklarının analiz edilmesini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  Do-
küman incelemesi olarak LGS sınavında yer alan 20 adet matematik sorusu incelenmiştir.  

Verilerin Analizi

Çalışmada, LGS matematik sorularının YBT’ye göre değerlendirilmesi betimsel istatistik yöntemi ile yapıl-
mıştır. İlk olarak literatürdeki yapılan çalışmalar doğrultusunda YBT’nin bilişsel seviyelerinin özellikleri or-
taya konulmuş ve elde edilen bilgiler araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Soruların sınıflandırılması ise 
iki aşamada olmuştur. Birinci olarak her iki araştırmacı bağımsız bir şekilde her bir sorunun hangi kategoride 
olduğunu belirlemiştir.  Daha sonrasında araştırmacılar bir araya gelerek, analizlerini karşılaştırmışlar ve ortak 
bir uyum elde etmişlerdir. Analiz sürecinin güvenirliğini sağlamak için sorular, konu alanında uzman dört ki-
şinin görüşüne sunulmuştur. Gelen dönütler doğrultusunda bir birine en uyumlu iki kodlayıcı arasındaki güve-
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nirlik hesaplanmış ve kodlamalar ile ilgili ortak bir anlayış geliştirilmiştir. Son olarak, belirlenen genel çerçeve 
doğrultusunda araştırmacılar soruları birlikte analiz etmişler ve elde edilen sonuçlar bulgulara yansıtılmıştır. 

BULGULAR

Araştırmanın amacı doğrultusunda, YBT’nin bilişsel süreç boyutuna göre 2019 Liseye Geçiş Sınavı (2019) 
matematik sorularının dağılımına ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. 2019 LGS Sorularının YBT’ye göre dağılımı

Bilişsel Süreç Boyutu

Bilgi 
Boyutu

Hatırlama Anlama Uygulama Analiz 
Etme 

Değerlendirme Yaratma

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

Olgusal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Kavramsal  -  -  -  -  -  - 1 5  -  -  -  -

İşlemsel  -  -  -  - 6 30 9 45 4 20  -  -

Üstbilişsel  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Toplam  -  -  -  - 6 30 10 50 4 20  -  -

Tablo 1’de matematik sorularının bilgi boyutuna göre durumu incelendiğinde, 20 sorudan 1 (%5) sorunun 
kavramsal bilgi ve 19 (%95) sorunun işlemsel bilgi düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda matema-
tik sorularının içerikleri incelendiğinde sorunun çözümü için gerekli olan kavramsal bilginin birçok soruda 
metin içerisinde verildiği ve öğrencilerin algoritma bilgilerini kullanarak sorunun çözümüne ulaşabileceği 
görülmüştür. Bu noktada öğrencilerin sadece bir soruda kavramsal bilgiye ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Bu 
soru şu şekildedir: 
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Şekil 1. 2019 LGS matematik sorularında kavramsal bilgi boyutuna dair örnek

Şekil 1’e göre sorunun çözümü için öğrencilerin, benzerlik kavramının ne olduğu bilgisine ihtiyacı vardır. 
Bir başka ifadeyle, öğrencilerin iki üçgenin benzer olduğunu söyleyebilmesi için hangi kriterleri sağlaması 
gerektiğini bilmesi ve bu bilgi doğrultusunda hangi üçgenlerin benzer hangi üçgenlerin benzer olmadığını be-
lirleyebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu soruda kavramsal bilginin ön plana çıktığı görülmektedir. Diğer 
yandan bilgi boyutunda, olgusal ve üstbilişsel bilgi düzeyinde herhangi bir sorunun olmadığı tespit edilmiştir. 

Bilişsel süreç boyutuna göre incelendiğinde ise LGS sorularından, 10 (%50) sorunun analiz, 6 (%30) uygu-
lama ve 4 (%20) değerlendirme düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Analiz düzeyinde olan soruların içerikleri 
incelendiğinde, öğrencilerden verilen bilgileri kendi içinde ayrıştırması, hangi bilgileri ne şekilde kullanacağı-
na karar vermesi, bilgiler arasında ilişki kurması ve çözüm için bilgilerin kullanılmasına yönelik gerekli orga-
nizeyi yapmasını istenmektedir. Özellikle öğrencilerin verilen bilgileri kullanarak neden-sonuç ilişkisi kurması 
soruların çözümü için önemli bir adımdır. Dolayısıyla bu sorular analiz basamağında değerlendirilmiştir. Bu 
doğrultuda örnek olarak bir soru şu şekildedir: 
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Şekil 2. 2019 LGS matematik sorularında analiz etme düzeyine dair örnek

Şekil 2’de verilen soruya bakıldığında, öğrencinin öncelikle dik dairesel silindirin hacminin nasıl hesapla-
nacağını bilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte öğrencinin silindire içine yerleştirilen bisküvi miktarı, bu 
bisküvilerin her birinin yükseklikleri ve silindirde geriye kalan yükseklik miktarlarını bir arada düşünerek 
denklem kurması gerekmektedir. Öğrenci denklem kurarken her bir değişken arasında nasıl bir ilişki olduğunu 
fark edebilmelidir. Yani verilen bilgileri ayrıştırabilmeli ve daha sonrasında bu bilgileri organize edebilmelidir. 
Böylece öğrenci istenilen cevaba ulaşabilecektir. 

Sorulardan 6 tanesinin ise uygulama seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Bu sorular daha çok algoritmanın uy-
gulanmasını içeren ve yorum yapmayı ya da üzerinde çok fazla düşünmeyi gerektirmeyen sorular olarak yo-
rumlanmıştır. Örnek olarak bir soru şöyledir: 

Şekil 3. 2019 LGS matematik sorularında analiz düzeyine dair örnek
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Şekil 3.’deki soruya bakıldığında, soru metninde kareköklü ifadelere yönelik bazı bilgiler verilmiştir. Öğren-
cinin burada yapması gereken işlemler; karenin alanından dikdörtgenin alanını bulması, karenin alan formü-
lünü kullanarak karenin bir kenar uzunluğunu bulması ve son olarak dikdörtgenin alan formülünü kullanarak 
istenilen kenarın uzunluğunu bulması şeklindedir. Dolayısıyla burada öğrencinin kare ve dikdörtgenin alan 
formüllerini bilmesi ve bu bilgileri sorunun çözümünde uygulaması gerekmektedir. Bu soru ile birlikte benzer 
bilişsel süreçleri içeren toplam 6 soru uygulama seviyesinde değerlendirilmiştir. 

Bilişsel süreç boyutunda, matematik sorularının 4 tanesi ise değerlendirme seviyesi ile ilişkilendirilmiştir. Bu 
sorular değerlendirme basamağının özelliklerinde tanımlanan, belirli bir ölçüt ya da standartlar doğrultusunda 
bir sonuca/yargıya varma becerisini kullanmayı gerektirmektedir. Bu noktada örnek olarak bir soru şöyledir:

Şekil 4. 2019 LGS matematik sorularında değerlendirme düzeyine dair örnek

 Şekil 4’te verilen soruda, her iki torbada da farklı sayılarda sarı top olabilir ve kutudan çekilecek topların sarı 
olma ihtimaline ilişkin birden fazla olasılık vardır. Ancak burada olasılığın “en fazla” olduğu durum sorgulan-
maktadır. Dolayısıyla öğrencinin, belirtilen ölçüte göre torbalardaki topları ve olasılıkları düşünmesi gerek-
mektedir. Bu noktada öğrencinin düşünmesi gereken ilk adım, verilen bilgileri de dikkate alarak, her iki torba-
da da sarı topun en fazla olduğu durumu değerlendirmesidir. Böylece topların hepsi kutuya konulduğunda sarı 
topun gelme olasılığının “en fazla” olduğu değer bulunabilir. Dolayısıyla bu işlem adımları bilişsel düşünme 
süreçleri açısından daha üst düzeyde düşünmeyi içermektedir. Bu nedenle bu soru ve benzer bilişsel süreçleri 
kullanmayı gerektiren 3 soru değerlendirme seviyesinde yorumlanmıştır. Öte yandan, matematik sorularında, 
hatırlama, anlama ve yaratma düzeyinde herhangi bir soruya rastlanmamıştır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma 2019 LGS’de yer alan matematik sorularının, yenilenmiş Bloom taksonomisi kapsamında hangi 
bilişsel düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, soruların bilgi 
boyutunda daha çok işlemsel bilgi boyutunda olduğu ve sadece bir sorunun kavramsal bilgi boyutunda oldu-
ğu tespit edilmiştir. Diğer iki basamakta (olgusal-üstbilişsel) herhangi bir soru olmadığı göz önüne alınırsa, 
sorular arasında dengeli bir dağılım olmadığı söylenebilir. Nitekim LGS (Ekinci & Bal, 2019), TEOG (Altun 
& Doğan, 2018; Karaman & Bindak, 2017) ya da öğretmenlerin yazılı sorularının incelenmesinin yapıldığı 
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çalışmalarda (Ardahanlı, 2018; Karaman & Bindak, 2017) da soruların kavramsal ve işlemsel bilgi boyutunda 
sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. 

Bilişsel boyuta dair bulgularda ise soruların uygulama, analiz ve değerlendirme düzeylerinde olduğu, hatır-
lama, anlama ve yaratma düzeyinde herhangi bir soru olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç soruların, 
öğrencilerin üst bilişsel becerilerini ölçebilecek sorular olduğu şeklinde yorumlanabilir. Literatürde TEOG 
matematik sorularının değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda (Altun & Doğan, 2018; Karaman & 
Bindak, 2017; Yakalı, 2016) soruların daha çok alt bilişsel basamaklarda yığıldığı ve dengeli bir soru dağılımı-
nın olmadığı tespit edilmiştir. 2018 LGS matematik sorularının ise uygulama ve analiz düzeyinde yoğun oldu-
ğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular da göz önüne alındığında, LGS matematik sorularında 
öğrencilerin üst bilişsel becerilerini ölçme adına olumlu değişimler olduğu söylenebilir. Nitekim MEB (2018), 
LGS sınavındaki sorular ile öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma ve analiz yapma gibi 
üst bilişsel becerilerin geliştirilmesini hedeflemiştir. Öte yandan soruların belirli bilişsel basamaklarda yığıldı-
ğı ve dengeli bir dağılımın olmadığı çalışmanın dikkat çeken bir diğer bulgusudur. Özellikle hatırlama, anlama 
ve yaratma düzeyinde herhangi bir soruya rastlanmaması bu bulgunun göstergesidir. Bu tür sınavların çoktan 
seçmeli olması, yaratma düzeyinde soruların kullanılmasını sınırlandıran bir durum olarak düşünülebilir.  An-
cak geniş ölçekli seçme/yerleştirme sınavı olan LGS sınavında, bilişsel boyutların tüm düzeylerini ölçen soru 
türüne yer verilmesi önemlidir. Dolayısıyla, soruların hazırlanmasında yenilenmiş Bloom taksonomisindeki 
her bir bilişsel düzeyin dikkate alınması önerilebilir. Sonuç olarak, merkezi sınavlarda bilgi ve bilişsel süreç 
boyutu basamaklarında homojen soru dağılımın olması, ölçme ve değerlendirmenin daha doğru yapılmasına 
imkan vereceği düşünülmektedir. 
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE İLK MEKTEPLERDE ÖĞRETİM ARAÇLARI MESELESİ

Mehmet ELBAN3

1Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bayburt/Türkiye

Öz: Bu çalışmada Cumhuriyet dönemi ilköğretimde öğretim araçlarının durumu incelenmiştir. Araştırmanın 
yöntemi doküman araştırmasıdır. Doküman araştırması yöntemi ile yürütülen araştırmada amaçlı örneklem 
kullanılmıştır. Bu kapsamda Terbiye Mecmuası’nda öğretim araçlarına ilişkin “İlk Mekteplerin Tedris Vesaiti 
Meselesi” ve “İlk Mekteplerin Tedris Vesaiti Malzemesi” makaleleri araştırmanın örnekleminde yer almıştır. 
Araştırmada verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde öğretim araç ve ge-
reçlerinin kullanımına dair önemli bir bilincin olduğu araştırmada bulgulanmıştır. Zira dönem içinde “Âlat-i 
Dersiye Rehberi”nin hazırlanması bu bilincin yansımasıdır. Başka bir örnek olarak bugün tarih öğretiminde 
filmlerin kullanılmasına yönelik gösterilen güncel yaklaşımlar, 1920’lerde uygulanmaya çalışılmıştır. Diğer 
taraftan dönem içinde öğretimde araç ve gereç kullanılmamasının ezbere neden olduğu vurgulanmıştır. Bu an-
layışa göre eğitim ve öğretimdeki amaç öğrenciye konferans vermek ya da gösteri sunmak değildir. Dönemde 
eğitim ve öğretimdeki amaç, öğrenciye hayat tecrübesi sağlamaktır. Ders araç ve gereçlerine verilen önem, bu 
anlayışı yansıtmaktadır. Öte yandan dönem içinde öğretim araç ve gereçlerinin temininde sorunlar yaşandığı 
araştırmada bulgulanmıştır. Dönem içinde söz konusu sorunun çözümüne bazı öneriler getirilmiştir. Bu çözüm 
önerileri ders araç ve gereci üreten fabrikaların açılması ve ders aletlerinin öğretmen ve öğrenci tarafından 
yapılmasıdır. Başka bir çözüm önerisi ise şehirler için mektep müzesi yapımıdır.

Anahtar Kelimeler: Öğretim araçları, ilköğretim, Terbiye Mecmuası

GİRİŞ

Türk eğitim tarihinde ders-araç gereç kullanımını çok eski tarihlere kadar götürmek mümkündür. Ancak öğ-
retim araçlarına dair uygulamalar için Usul-i Cedit (Yeni usul) uygulamaları önemli bir basamak olarak görü-
lebilir (Türk, 2009). Yine 1913 ve 1914 programlarında geçen “Levazım-ı Terbiyeviye ve Tedrisiye” [Eğitim 
ve Öğretim Araçları] başlığı bir başka örnek olarak verilebilir. Diğer bir örnek ise 1926 programına eklenen 
İlk Mekteplerde Bulunması Lazım Gelen Vesait-i Tedrisiye [Öğretim Araçları]’dir (Altunya, 2019). Diğer ta-
raftan, Cumhuriyetin kurulmasıyla bu alandaki farkındalık daha da artmıştır. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasıyla her alanda olduğu gibi eğitim alanında büyük bir seferberlik başlamıştı. Eğitim alanında yapıla-
cak uygulamalar için geniş katılımlı, bilimsel prensipler benimsenmişti. Nitekim çok geçmeden 1924 ve 1926 
müfredat programları ortaya çıktı. Hazırlanan programlarda temel bir ilke  “Yaşam için gerçek yaşam içinde 
eğitim” ilkesiydi (Aslan, 2011). Bu bağlamda yaşama dönüklük ilkesinin öğretim araç ve gereçlerine yönelik 
verilen önemi arttırdığını söylemek mümkündür. Mevcut araştırmada Cumhuriyet dönemi öğretim araç ve 
gereçlerine verilen önemi ortaya koymak açısından dönemin dergilerinden Terbiye Mecmuası incelemiştir. Bu 
kapsamda araştırmanın temel ve alt problemleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

3  Doç. Dr., Orcid ID: 0000-0002-2764-3968, melban111@gmail.com
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Temel Problem Cümlesi: “Cumhuriyet dönemi ilk mekteplerde öğretim araçlarının durumu nasıldır?

Alt Problemler:

1) Cumhuriyet dönemi ilk mekteplerde öğretim araçları etkili bir şekilde kullanılmakta mıdır?

2) Cumhuriyet dönemi ilk mekteplerde öğretim araçlarının kullanımına ilişkin sorunlar nelerdir?

3) Cumhuriyet dönemi ilk mekteplerde öğretim araçlarının kullanımına ilişkin sorunlara yönelik çözün öneri-
leri nelerdir?

YÖNTEM

Araştırmanın Deseni

Araştırmada kullanılan araştırma deseni, nitel araştırma yöntemlerinden belgesel (documentary) araştırmadır. 
Bu sayede araştırmanın amacına dönük dokümanların incelenmesi sağlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, 
Merriam, 2013).

Araştırmanın Çalışma Evreni-Örneklemi

Terbiye Mecmuası’nda yayımlanan öğretim araçlarına ilişkin makaleler araştırmanın çalışma evrenini oluş-
turmaktadır. Bu kapsamda Terbiye Mecmuası’ndaki makalelerden elde edilen “İlk Mekteplerin Tedris Vesaiti 
Meselesi” ve “İlk Mekteplerin Tedris Vesaiti Malzemesi” makaleleri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır 

Veri Toplama ve Veri Analizi

Terbiye Mecmuası’ndaki öğretim araçlarına ilişkin makalelerden veri toplanmasında nitel veri toplama tekniği 
olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Ayrıca, araştırmada sözü edilen makalelerden elde edilen verilerin 
analizinde belli temalar kapsamında betimsel analiz yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular belli temalara göre sunulmuştur:

Öğretim araçlarının sınıflandırılması:

Terbiye Mecmua’sında E.C. rumuz yazar öğretim araçlarını aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır:

“İlk mekteblerin muhtâc oldukları tedris vesâit malzemesi iki esaslı kısma ayırarak tedkik etmek lazımdır: 1) 
Muallimin müşâhede vâsıtası olarak kullanacağı ders aletleri 2)Talebenin müşâhede, tedkik, tecrübe bir mevzu 
şekle kalb itme vâsıtası olarak bizzat kullanacakları âletler veyâ malzeme. Bir mektebde yalnız muallime lazım 
olan ders âletlerini te’min ederek, talebenin muhtaç olduğu alet ve malzemeden sarf-ı nazar etmek hiç doğru 
bir hareket olmaz.” (E.H., 1926, s.32).

Yukarıdaki alıntıya göre öğretim araçları öğretmen ve öğrenci boyutunda ikiye ayrılmaktadır. Yazara göre 
öğretim araçlarının sadece öğretmen merkezli olması doğru bir yaklaşım değildir.
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Öğretim araçlarının önemi:

Yazının devamında yazar öğretim araçlarının eğitim ve öğretim açısından önemini aşağıdaki gibi anlatmıştır:

Tedris ve talimin gayesi, çocuklarına  bilâfâsıla devam eden bir saatlik konferans vermek, ne de onların kar-
şılarında rahat rahat seyr edebilecekleri bir tücrübeyi yapmakdır…Bugünün en iyi mektebi, muallimi munta-
zamen ders ânlatan mekteb değil, talebesinin hayat umûmiyyesini iş başına, tecrübe mâsâsı etrafına toplayub 
çalıştırabilen mekteptir  (E.H. 1926, s.35).

Yukarıdaki alıntıdan hareketle yazar, eğitim ve öğretimin nihaî gayesinin öğrencilere konferans vermek olma-
dığını, aksine bir tecrübe sağlamak olduğunu belirtmiştir. Buna göre bu gaye içinde öğretim araçlarının önemi 
büyüktür.

Öğretim araçlarına ilişkin yaşanılan sorunlar:

Tedrisat Mecmuası’nda ikince makalede E.C. rumuzlu yazar ilk mekteplerde öğretim araçlarına ilişkin “Muk-
tedir ve idealist muallimler; derslerini verirken kendilerine lazım olan âlat-ı dersiyyeyi bulamadıklarından- 
hatta yeni icâd edilen kısımları henüz göremediklerinden- mütemadiyen şikâyet etmektedirler” ifadeleriyle 
öğretim araçlarına dair sorunları dile getirmiştir (E.C., 1927, s.33). Yazara göre ilk mekteplerde öğretim araç-
larının temin edilmesinde önemli sorunlar vardır. Ayrıca yazar ilk mekteplerde öğretim araçları olmamasının 
ezberciliğe neden olacağını da ifade etmektedir (E.C., 1927, s.34). Yazar öğretim araçları probleminin gideril-
mesi için bazı önerilerde bulunmuştur. Yazara göre her okulda âlat-ı dersiye olması mümkün değildir ve buna 
bütçe de müsait değildir. Yazar, çözüm olarak şehirler için mektep müzesi yapımını önermektedir. Bir diğer 
önerisi ise yerli öğretim araçları fabrikalarının açılmasıdır (E.C., 1927, s.35). Yazar ilk mekteplere özel Âlet-i 
Dersiye Rehberi”nin bir yol gösterici olduğunu belirtir. Diğer bir yol ise ders aletlerinin öğretmen ve öğrenci 
tarafından yapılmasıdır. Yazara göre bu yol daha kıymetlidir. Çünkü söz konusu eserler, öğrencilerin kendi 
eserleri olacaktır (E.C., 1927, s.34-35). Rehber asgari ders aletlerinin listesini verirken mektebde üretilebilecek 
aletleri de belirtmiştir (E.C., 1927, s.37).

Rehberde hayat bilgisi, hesap, hendese, coğrafya ve tarih gibi derslerde lazım gelen öğretim araçlarının listesi 
verilmiştir. Örnek vermek gerekirse tarih dersi için sıralanan bazı öğretim aletleri tarihi haritalar, geçmişte-
ki insanların hayatlarına dair levhalar ve resimlerdir. Ayrıca mümkünse sinema filmleri tarih öğretimi için 
sıralanan öğretim aracıdır. Dönemin koşulları göz önüne alındığında tarih öğretiminde sinema kullanımının 
belirtilmesi hem ilgi çekici hem de eğitime dair karar vericilerin sahip oldukları vizyonun bir göstergesi olarak 
düşünülebilir (E.C., 1927, s.37-50).

SONUÇ 

Cumhuriyet dönemi ilk mekteplerde öğretim araçlarının kullanımına yönelik önemli bir bilinç olduğu gö-
rülmektedir. Öyle ki ilk mekteplerde öğretim araç ve gereçlerinin kullanımına dair hazırlanan Âlat-i Dersiye 
Rehberi”nin hazırlanması bunun bir göstergesidir. Bununla birlikte dönemin eğiticilerinin öğretimde araç ve 
gereç kullanımına ilişkin zamanın ötesinde bir vizyona sahip oldukları söylenebilir. Örneğin bugün tarih öğ-



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

92

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

retiminde filmlerin kullanımına dair ortaya konulan fikirlerin 1920’lerde uygulanmaya çalışılması bu vizyo-
nun göstergesidir. Diğer taraftan bu vizyon dönem içinde müfredat programları için benimsenen “Yaşam için 
gerçek yaşam içinde eğitim” ilkesinin bir yansıması olarak görülebilir (Aslan, 2011). Zira araştırma konusu 
edilen makalelerde müfredat programlarına vurgu yapılmaktadır. Diğer taraftan araştırmada dönem içinde 
öğretim araçlarının temininde sorunların yaşandığı bulgulanmıştır. Öyle ki bu sorun Osmanlı dönemi için de 
geçerli olmuştur. Nitekim, Osmanlı Devleti’nde 1872-1895 tarihleri arasında Maarif Kütüphanesi adlı kurum 
rüştiyelerin ders araç-gereçlerini gönderme işlerini yürütmüştü (Ata, 2009). Cumhuriyet dönemi eğitimcileri, 
söz konusu problemin çözümü için fabrikaların açılmasını ve ders aletlerinin öğretmen ve öğrenci tarafından 
da yapılması gerektiğini işaret etmektedir. Diğer bir çözüm önerisi ise şehirler için mektep müzesi yapımıdır. 
“Okul müzesi” kavramı ve uygulamalarında Satı Bey’in önemli katkısı olmuştur. Bütün derslerde kullanılan 
öğretim araçları “okul müze”lerinin önemli bir parçasını teşkil etmektedir (Adıgüzel ve Öztürk, 1999).
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EVDE ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI (ONLINE HOME SCHOOLING) 
İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME ADIMLARI

Merve Görkem ZEREN AKBULUT1, Bayram ÇAPKIN2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi 
Anabilim Dalı, Samsun / Türkiye

2 İL MEM, Bilişim (BT) Teknolojileri Koordinatörlüğü, Samsun / Türkiye

Öz: Türkiye’de COVID-19 olgusu nedeniyle karşılaşılan yeni durumlar dolayısıyla 12 Mart 2020 tarihinde alı-
nan karar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ve tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 
ara verilmiş; 23 Mart 2020 tarihinde çevrimiçi öğrenme süreci başlatılmıştır. 21 Eylül 2020 tarihinde kontrollü 
ve aşamalı olarak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile yüz yüze uyum eğitimine geçilmesi, 21 
Eylül 2020 tarihinden itibaren geçecek üç haftanın sonunda ise diğer kademelerde yüz yüze eğitime başlan-
ması konusunda sürecin yeniden değerlendirilmesi kararı alınmıştır. Son günlerde yapılan birçok araştırmada 
salgın devam ederken öğrenmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına önemle vurgulanan “evde çevrimiçi 
öğrenme” modeli bu araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Sanal sınıf imkânı sunan platformlar ve EBA ara 
yüzü/EBA TV kanalları üzerinden sunulan eğitim-öğretim uygulamalarının beraberinde getirdiği fırsatların 
ve uygulamalar sırasında edinilen deneyimlerin, 2020-2021 öğretim yılı ve pandemi sonrası dönemde eğitim 
sistemimize olumlu katkılar verebilmesi bağlamında, öğretmen ve okul yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu destek 
alanlarını betimleyici nitel araştırma deseninde tespit etmek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla 
2019-2020 öğretim yılında (30 Mart-21 Eylül) Samsun ili genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı dokuz 
farklı okul türünde coğrafya, tarih ve sosyal bilgiler branşlarında görev yapan toplam 633 öğretmen ve okul 
yöneticisinin yer aldığı çalışma grubu ile elektronik ortama aktarılan yarı yapılandırılmış form aracılığıyla 
grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar ile gerçekleştirilen e-görüşmeler sonucu elde edilen veriler, 
MAXQDA 2018 nitel veri analiz programına aktarılmış, içerik analizi kapsamında kodlama ve etiketleme 
yapılmıştır. Ardından, birbiriyle ilişkili olan kodlar altı tema altında kategorize edilmiş ve yorumlanmıştır. 
Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen ve okul yöneticilerinin COVID-19 salgın sürecinin ortaya çıkardığı 
yeni eğitim pratiklerinin yönetilmesinde öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu destek alanlarının, öğrencilerin sağ-
lığı ile birlikte geleceğinin de korunmasına odaklanan planlamaları içerdiği görülmektedir. İfade edilen destek 
alanlarında; evde çevrimiçi öğrenmeyi destekleyen ek kaynak, kampanya ve telafi süreçlerinin oluşturulabile-
ceği, EBA uygulamalarının karma bir öğretim modeli ile birlikte sürdürülebileceği, karma öğrenme modeli ile 
ders akışı planlamaya yönelik eğitim verilebileceği ve mesleki becerilerin edinimi için alternatif yaklaşımların 
izlenebileceği odağa alınmıştır. Bunun yanında, katılımcılar, ebeveyn desteği alınmamış ise evde çevrimiçi 
öğrenmenin sınırlı kalmış olabileceği konusunda hemfikirdir.    

Anahtar Kelimeler: Evde çevrimiçi öğrenme, karma öğrenme, COVID-19, coğrafya öğretmenleri, tarih öğret-
menleri, sosyal bilgiler öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı. 



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

94

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

CAPACITY BUILDING ACTIONS for ONLINE HOME SCHOOLING

Merve Görkem ZEREN AKBULUT1, Bayram ÇAPKIN2

1Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Department of Geography Education, Samsun / Türkiye

2National Education Directorate, Information Technologies (ICT) Coordinator, Samsun / Türkiye

Abstract: Due to the new situation encountered because of the COVID-19 cases in Turkey, in the context of 
the decision taken on March 12, 2020, the training was interrupted face to face in schools and all educational 
institutions under the responsibility of the Ministry of National Education; the online learning process started 
on March 23, 2020. The Ministry of National Education has decided to initiate face-to-face orientation edu-
cation in a controlled and gradual manner with the participation of preschool and first grade primary school 
students on September 21, 2020 and at the end of the three weeks that will pass as of September 21, 2020, it has 
decided to re-evaluate the process to start face-to-face education at other levels. The “online home schooling” 
model, which has been emphasized in many studies recently in order to ensure the sustainability of learning 
while the epidemic continues, constituted the subject of this study. The aim of the research is to identify the 
areas of support that teachers and school administrators need in a descriptive qualitative research design in 
order to reflect the opportunities and the experiences gained during the applications which are provided by the 
platforms that offer virtual classrooms and the EBA interface/EBA TV channels as positive contributions to 
our education system in the 2020-2021 academic year and post pandemic period. For this purpose, with the 
participation of a total of 633 teachers and school administrators working in the branches of geography, history 
and social studies in nine different school types under the responsibility of the Ministry of National Education 
throughout the province of Samsun in the 2019-2020 academic year (March 30-September 21), group intervi-
ew was conducted using a semi-structured form transferred to the electronic environment. The data obtained as 
a result of e-interviews with the participants were transferred to the MAXQDA 2018 qualitative data analysis 
program and coding and labeling were performed within the scope of content analysis. Then, the interrelated 
codes were categorized and interpreted under six themes. According to the findings of the study, it is seen that 
the support areas that teachers and school administrators need primarily in managing new educational practices 
caused by the COVID-19 epidemic process include planning that focuses on the protection of students’ health 
as well as their future. In the areas of support stated; the focus has been on issues related to creating additional 
resources, campaigns and remedial processes that support online home schooling, continuing EBA applica-
tions with a blended learning model, providing training for planning course flow with the blended learning 
model and following alternative approaches for the acquisition of vocational skills. In addition, participants 
agreed that online home schooling may have been limited if parental support was not received.

Keywords: Online home schooling, blended learning, Ministry of National Education, geography teachers, 
history teachers, social studies teachers, COVID-19. 
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GİRİŞ 

Medikal tedavisi henüz bulunamamış bir enfeksiyon etkeni olan COVID-19, dünya genelinde bir halk sağlığı 
krizine dönüşmesiyle sağlıktan ekonomiye, uluslar arası ilişkilerden hukuk sistemine kadar pek çok alanda 
yönetilmesi zor problemler olarak karşımıza çıkmıştır. Kesintisizlik ve yaşam boyu sürdürülebilirlik ilkeleri 
üzerinden yapılandırılması gereken eğitim ekosistemi, sürmekte olan bu küresel kriz döneminin kritik öneme 
sahip risk alanlarından biridir. COVID-19 pandemisi ile mücadelenin gerekli kıldığı sosyal izolasyon/fizik-
sel mesafe uygulaması sebebiyle yüz yüze eğitime ara veren devletler, eğitim hakkını sağlama yükümlülüğü 
çerçevesinde, eğitim sistemlerinde kriz temelinde derinleşen problemleri en aza indirebilmek için olağanüstü 
önlemler alarak ulusal ölçekte çevrimiçi öğretim programları geliştirmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılından 
beri hizmet veren ve salgın döneminde Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çevrimiçi eğitim 
öğretim uygulamalarının yürütülmesi için ana platform olarak belirlenen Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) erişim 
sıklığı büyük ölçüde artış göstermiş, EBA online portalı dünyada en sık kullanılan web sitelerinden biri haline 
gelmiştir. Bu çerçevede bu araştırma, son günlerde yapılan birçok araştırmada salgın devam ederken öğren-
menin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına önemle vurgulanan “evde çevrimiçi öğrenme” modelini konu 
edinmektedir. 

Sunum akışı bakımından ilk olarak COVID-19 salgını ile ön plana çıkan evde çevrimiçi öğrenme modeli-
nin öğrenme ve öğretme süreçlerine nasıl yansıtılması gerektiği ele alınarak modelin temel düşüncelerine 
değinilmektedir. Daha sonra, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretmen ve okul yöneticilerine göre, 
COVID-19 salgın sürecinin ortaya çıkardığı yeni eğitim pratiklerinin yönetilmesinde öncelikli olarak ihtiyaç 
duyulan ve öğrencilerin sağlığı ile birlikte geleceğinin de korunmasına odaklanan planlamaları içerdiği tespit 
edilen destek alanları analiz edilmektedir. Son olarak 2020-2021 akademik yılında ve pandemi sonrası dö-
nemde öğrenmenin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi bağlamında katılımcılar tarafından önemle üzerinde 
durulan destekleyici karma öğrenme modelleri değerlendirme konusu yapılmakta ve yeni araştırma önerileri 
sunulmaktadır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

COVID-19 salgınının tüm dünyayı kasıp kavurarak eğitim sistemlerini etkisi altına almasıyla sosyal izolasyon/
fiziksel mesafe önlemleri kapsamında Türkiye dahil pek çok devlet, yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara vererek, 
radyo, televizyon gibi geleneksel iletişim araçları ve internet tabanlı çevrimiçi platformlar desteği ile uzaktan 
öğrenme uygulamalarını yürütmek durumunda kalmıştır (Kılıç, 2020: 13; Williamson, Eynon ve Potter, 2020: 
108). 

Uzaktan öğrenme uygulamalarının bütün öğrenciler için adil ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, uygu-
lama öncesinde kategorik olarak dört boyutta toplanabilecek hazırbulunuşluk durumlarının sağlanması ile iliş-
kilendirilmektedir. Bunlar; teknolojik, içerik, pedagojik ve izleme/değerlendirme hazırbulunuşluk boyutlarıdır 
(UNESCO, 2020: 2-3; TEDMEM, 2020: 5).  Teknolojik hazırbulunuşluk boyutu, çevrimiçi platformların ve 
geleneksel iletişim araçlarının öğrenme içeriğini öğrencilere ulaştırma kapasitesinin yanında hane düzeyinde 
elektrik, telefon ve internet erişimini içermektedir. İçerik hazırbulunuşluğu, çevrimiçi platformlar/geleneksel 
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iletişim araçları için geliştirilen öğrenme materyallerinin ulusal öğretim programındaki tüm sınıf kademele-
rinde verilen derslere uyumlu olmasını ifade eden boyuttur. Pedagojik hazırbulunuşluk boyutu, öğretmenle-
rin uzaktan öğrenme uygulamalarının planlama, yürütme ve değerlendirme aşamaları ile ilgili teknolojik ve 
pedagojik alan bilgisine sahip olma durumlarının yanında ebeveynlerin/öğrencinin bakımından sorumlu olan 
bireylerin evde çevrimiçi eğitime destek olabilmeleri bağlamında uygun koşullara ve teknolojik okuryazarlığa 
sahip olmalarını kapsamaktadır. İzleme ve değerlendirme hazırbulunuşluğu ise, uzaktan öğrenme uygulamala-
rında kullanılan izleme ve değerlendirme mekanizmalarına, öğrencilerin derse erişim ve devamlılık düzeyinin 
izlenebileceği ve öğrenme başarısında kısa ve uzun vadede etkili olan güçlü ve zayıf yönlerin değerlendi-
rilebileceği, biçimlendirmeye dönük, süreç odaklı bir değerlendirme yaklaşımı (Kesen, 2019: 2) ile işlerlik 
kazandırma boyutudur.

Hodges vd. (2020: 3) çalışmalarında, iyi planlanmış evde çevrimiçi eğitim-öğretim uygulamalarının, küresel 
bir salgın veya kriz nedeniyle acil olarak sınırlı kaynaklar ile çok kısa sürede kurgulanan ve çevrimiçi olarak 
sunulan derslerden öğretim tasarımı terminolojisi bakış açısına göre büyük ölçüde farklı olduğunu belirtmekte-
dir. COVID-19 pandemi sürecinde öğretimin çevrimiçi platformlara taşınması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
her zaman ve her yerde sürdürülebilmesi esnekliğini sağlayabilmesi bağlamında olumlu bir karar olmuştur 
(Bubb ve Jones, 2020: 3; Özer, 2020: 1124; Zhao, 2020:2). Ancak bu kararla birlikte, çevrimiçi eğitime geçişin 
benzeri görülmemiş ve şaşırtıcı bir hızda gerçekleşmesi beklentisi ortaya çıkmıştır (Zhao, 2020: 1). Çevrimiçi 
öğrenme ve öğretim alt disiplinleri dâhil olmak üzere çevrimiçi eğitim araştırmaları, onlarca yıldır üzerinde 
çalışılmakta olan bir alandır. Evde etkili çevrimiçi öğrenme/öğretim ve ders akış tasarımlarının odağa alındığı 
çok sayıda araştırma çalışması yürütülmüş; teoriler, modeller, standartlar ve değerlendirme kriterleri geliştiril-
miştir. Belirtilen araştırma sonuçlarından elde edilen en önemli bulgu, etkili çevrimiçi öğrenmenin, öğretim ta-
sarımı ve geliştirme adımları için sistematik bir model kullanarak sürecin her aşamasında, hedef-kazanımların 
gerçekleştirilmesine aracı olan öğretim içeriğinin ve düşünme, araştırma, iletişim yöntemlerinin dikkatli bir şe-
kilde planlanması yaklaşımıyla gerçekleşebileceğidir  (Branch ve Dousay, 2015: 35; Crawford vd. 2005: 168). 

Öğretim tasarım sürecinin ve yaş grupları/konu alanlarına göre çeşitlendirilebilecek farklı tasarım seçenekleri-
nin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi, çevrimiçi öğrenmenin etkililiği üzerinde anlamlı bir öneme sahip-
tir. Bir felaket veya krizin yaşandığı acil durumlarda çoğu çevrimiçi uygulamada yer almayan, dikkatli öğretim 
tasarımı sürecidir. Means vd. (2014: 21), çevrimiçi öğrenme tasarım ve değerlendirme sürecini ele aldıkları 
çalışmalarında, bu karmaşık sürecin dokuz boyutuna dikkat çekmektedir. Bunlar; yöntemler (çevrimiçi/kar-
ma öğrenme yöntemleri), ilerleme hızı (kendi hızında/öğretmen rehberliğinde), öğrenci-öğretmen oranı (35-
1000/1), pedagoji (açıklayıcı, uygulamalı, araştırmacı ve işbirlikli), öğretmenin rolü (çevrimiçi aktif eğitim/
sistemde sınırlı bulunma/bulunmama), öğrencinin rolü (dinleme, okuma/problem çözme, soruları cevaplandır-
ma/simülasyon ve kaynakları inceleme/akran etkileşimi sağlama), çevrimiçi iletişim eş zamanlılığı (yalnızca 
eş zamanlı/yalnızca farklı zamanlı/eş zamanlı ve farklı zamanlı iletişimin bir arada kullanılması), çevrimiçi de-
ğerlendirmelerin rolü  (öğrencinin yeni içeriğe hazırbulunuşluğu, not verme, öğrenme durumu hakkında bilgi 
verme, başarısızlık riski taşıyan öğrencileri belirleme) ve geri bildirim kaynağı (öğretmen/öğrenciler/otomatik 
dönütler) boyutlarıdır. Bu boyutlarla ilgili olarak yapılan seçimler temel önem taşımaktadır. Sınıflardaki öğ-
renci oranının yüksek tutulması, çevrimiçi uygulamaların yapılmasını ve geri bildirimin sağlanmasını önemli 
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ölçüde zorlaştırmaktadır. Çevrimiçi iletişimin eş zamanlılık boyutu ile ilgili daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyan 
yetişkin öğrenciler için farklı zamanlı dersler veya isteğe bağlı eş zamanlı dersler arasında seçim yapmaları 
istenebilir. Küçük yaş gruplarındaki öğrenciler için ise öğretmen rehberliğinde eş zamanlı oturumların daha 
etkili olacağı düşünülmektedir (Youde, 2020: 112).  

AMAÇ

Son günlerde yapılan birçok araştırmada COVID-19 salgını devam ederken öğrenmenin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması adına önemle vurgulanan “evde çevrimiçi öğrenme” modeli bu araştırmanın konusunu oluşturmuş-
tur. Sanal sınıf imkânı sunan platformlar ve EBA ara yüzü/EBA TV kanalları üzerinden sunulan eğitim-öğre-
tim uygulamalarının beraberinde getirdiği fırsatların ve uygulamalar sırasında edinilen deneyimlerin, 2020-
2021 öğretim yılı ve pandemi sonrası dönemde eğitim sistemimize olumlu katkılar verebilmesi bağlamında, 
öğretmen ve okul yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu destek alanlarını betimleyici nitel araştırma deseninde tespit 
etmek araştırmanın amacını oluşturmaktadır.

KAPSAM

Bu araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında (30 Mart-21 Eylül) Samsun ili genelinde Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı dokuz farklı okul türünde görev yapan, 126’sı (%19,91) coğrafya, 169’u (%26,70) tarih ve 
338’i (% 53,40) sosyal bilgiler branşlarında olmak üzere toplam 633 öğretmen ve okul yöneticisinin katılımıy-
la gerçekleştirilmiştir (Grafik 1). Çalışma grubu 256 (% 40,44) kadın, 377 (% 59,56) erkek katılımcıdan oluş-
maktadır; katılımcıların yaş grupları 21- 61 ve üzeri yaş aralığındadır. Araştırmanın katılımcıları 530 (%83,73) 
öğretmen ve 103 (16,27) okul yöneticisinden oluşmaktadır.

Toplam olarak 2717 coğrafya, tarih, sosyal bilgiler öğretmeni ve okul yöneticisinin oluşturduğu araştırma 
evreninde, çalışma grubunun büyüklüğünün belirlenmesinde alınacak örneklemin evreni %50-%10 aralığında 
temsil etmesi (Allreck ve Settle, 2004: 75) dikkate alınarak, amaçlı örnekleme yaklaşımına göre araştırma 
öncesinde belirlenen; coğrafya, tarih ve sosyal bilgiler branşlarında ve FATİH projesinin uygulandığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında öğretmen ve okul yöneticisi olarak görev yapıyor olma 
ölçütlerini karşılayan gruplar, çalışma grubuna dahil edilmiştir. Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Yatılı Bölge 
Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilim-
ler Lisesi ve Spor Lisesi okul türlerinde görev yapmakta olan katılımcılardan; 3’ü (%0,47) ön lisans, 541’i 
(%85,47) lisans, 87’si (%13,74) yüksek lisans ve 2’si doktora mezunudur.   Katılımcılar Samsun ilinin Alaçam, 
Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, İlkadım, Salıpazarı, Ondokuzma-
yıs, Tekkeköy, Terme, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde görev yapmakta ve mesleki kıdemleri 1 ile 21 ve 
üzeri yıl arasında değişmektedir. Katılımcıların görev yaptığı eğitim kurumlarının 371’i (%58,61) şehir, 144’ü 
(%22,75) büyükşehir, 101’i (%15,96) köy ve 17’si (%2,69) kasabada (kentsel alan) yer almaktadır.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın deseni, uygulama sürecinde kullanılan yaklaşımlar, verilerin toplanması ve analizi 
süreci ile araştırmanın geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
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Sanal sınıf imkânı sunan platformlar ve EBA ara yüzü/EBA TV kanalları üzerinden sunulan eğitim-öğretim 
uygulamalarının beraberinde getirdiği fırsatların ve uygulamalar sırasında edinilen deneyimlerin, 2020-2021 
öğretim yılı ve pandemi sonrası dönemde eğitim sistemimize olumlu katkılar verebilmesi bağlamında, öğ-
retmen ve okul yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu destek alanlarını tespit etmeyi amaçlayan bu araştırma, be-
timleyici nitel araştırma yönteminde desenlenmiştir. Nitel yöntemlerde araştırmanın uygulanması, yaklaşım 
biçimine ve tasarlanma şekline göre farklılıklar göstermektedir. Bu çerçevede araştırmada, nitel araştırmalarda 
sıklıkla kullanılan araştırma tasarım yaklaşımlarından gözlemsel durum çalışması (observational case study) 
kullanılmıştır. Durum çalışması, literatürde örnek olay incelemesi olarak da isimlendirilmektedir (Özdemir ve 
Doğruöz, 2020: 91). Durum çalışması, bir veya daha fazla olayın, olgunun, programın, sosyal grubun veya 
birbirine bağlı sistemlerin kendi bağlamında derinlemesine ele alındığı yaklaşımdır (McMillan, 2000: 269). 
Durum çalışmalarında nitel veri toplama araçlarının tamamı kullanılabilir; bireyler değil, durumlar odağa alı-
nır (Büyüköztürk vd. 2018: 273).

Araştırmanın veri kaynağının oluşturulmasında, alan uzmanlarının görüşleri ve ön deneme sonuçları (n=200) 
doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak uygulanmaya hazır hale getirilen yarı yapılandırılmış çevrimiçi 
görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış çevrimiçi grup görüşmesinin tercih edilmesinin sebebi, 
seçenekli cevap kategorilerinin yanında katılımcılara kendilerini ifade etme imkânı veren açık uçlu sorular 
içermesi dolayısıyla, kısa zamanda geniş bir katılımcı grubuna ait çeşitliliği yüksek cevaplara ulaşılmasını 
sağlamasıdır (Greenfield ve Greener, 2016: 219-267). İki bölümden oluşan çevrimiçi görüşme formunun ilk 
bölümünde katılımcıların kişisel bilgileri ile ilgili sorulara; ikinci bölümde ise evde çevrimiçi/online eğitim-
öğretimin uygulanma biçimi, Türkiye’nin güncel gerçekliğinde eğitimde dijitalleşmede en önemli unsur, evde 
çevrimiçi/online eğitim-öğretim sürecinin yönetiminde ihtiyaç duyulan öncelikli destek alanları, evde çevri-
miçi eğitim-öğretim sürecinde sanal sınıf imkanı sunan platformlar arasında aktif olarak kullandığı sistemler, 
katılımcıların kullandığı diğer sistemler ve EBA canlı ders/sınıf platformu üzerinden sunulan eğitim-öğretim 
uygulamalarının kullanımında desteğe ihtiyaç duyulan alanlar kapsamında beş soruya yer verilmiştir. Araştır-
ma kapsamında geliştirilerek elektronik ortama aktarılan veri toplama aracının uygulanması, Samsun İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri (BT) Birimi koordinatörlüğünde eğitim-öğretim faaliyetlerini aksat-
madan gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar ile gerçekleştirilen çevrimiçi grup görüşmeleri sonucunda elde edilen veriler, MAXQDA 2018 
nitel veri analizi programına aktarılarak içerik analizi yaklaşımı kapsamında yazılı doküman üzerinde kodlama 
ve etiketleme yapılmış; birbiriyle ilişkili olan kodlar kategorize edilerek ortak temalar oluşturulmuştur. Dokü-
man incelemesi türlerinden biri olan içerik analizi, belirli bir metnin veya belgenin belirli özelliklerini sayısal-
laştırarak açıklamak amacıyla yapılan bir analizdir (Karasar, 2006: 184). İçerik analizinin temel özellikleri ob-
jektiflik, sistematiklik ve genelliktir. Objektiflik, içerik analizi yapan araştırmacıların doküman üzerinde aynı 
sonuçları görebilmeleri ve ortak yorumlara ulaşmaları ile ilgilidir. Sistematiklik, yazılı belgelerdeki mesajların 
belirli kategorilere girip giremeyeceğinin belirlenmesinde aynı kriterlerin devamlı olarak kullanılmasıdır. Ge-
nellik ise bulguların önceden belirlenmiş bir kurama dayanmasıdır (Arseven, 2001: 86). 

Araştırma bulgularının iç güvenirliğini arttırmak amacıyla, çevrimiçi grup görüşmeleri sonucu elde edilen 
veriler, bu çalışmanın araştırmacıları tarafından birbirlerinden bağımsız olarak kodlanmış ve kategorize edil-
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miş; sonrasında literatür incelemesi yapılmadan oluşturulan özgün temalar, ortak bir temaya indirgenmiş ve 
yorumlanmıştır. Araştırmanın dış güvenirliğini arttırmak amacıyla veri toplama ve analiz sürecinin işlem basa-
makları ve doğrudan alıntı yapılan bulgular ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Araştırmanın geçerlik çalışmaları 
kapsamında, cinsiyet, yaş, branş, öğrenim durumu, mesleki kıdem, unvan, okul türü ve yerleşim yeri gibi 
değişkenler açısından farklılık gösteren öğretmen ve okul yöneticilerinden oluşan gruplar ile farklı zamanlarda 
görüşmeler gerçekleştirilerek veri çeşitliliği sağlanmıştır (Poggenpoel ve Myburgh, 2003: 419).                   

BULGULAR

Bu bölümde çevrimiçi grup görüşmesi analizleri sonucunda elde edilen ve altı tema altında bir araya getirilen 
bulguların betimsel çözümlemeler çerçevesinde sunulduğu kodlara ve bu kodlarla ilgili düşüncelere yer veril-
miştir.

1 Evde Çevrimiçi/Online Eğitim-Öğretimin Uygulanması

Bu alt başlık altında katılımcıların evde çevrimiçi/online eğitim-öğretim yaklaşımının uygulanma biçimine 
yönelik düşüncelerine yer verilmiştir. Bu tema ile ilgili yanıt seçeneklerinin kategorize edilmesiyle oluşturulan 
kodlar ve frekans dağılımları Grafik 1’de sunulmuştur. Katılımcıların 86’sı (%13,59) evde çevrimiçi/online eği-
tim-öğretim uygulamalarının zorunlu olarak izlenmesi gereken bir yaklaşım haline geleceğini, 547’si (%86,41) 
ise çevrimiçi öğrenme modelinin yüz yüze eğitim-öğretim uygulamaları ile birlikte kullanılabileceğini ifade 
etmiştir (Grafik 1). Evde çevrimiçi öğrenme modelinin uygulanması bir zorunluluktur kodu kapsamında ka-
tegorize edilen düşünceleri dile getiren katılımcılara göre; evde çevrimiçi öğrenme, küresel salgın dinamiği-
nin ortaya çıkardığı zorunlu mesafe uygulamasının kaçınılmaz sonucu olarak eğitim sektöründe başvurulan 
ancak küresel hareketliliğin hızlanmasından dolayı önümüzdeki yıllarda bu alana yapılacak olan yatırımların 
çok daha fazla yaygınlaşacağı öngörülen dijital eğitim-öğretim uygulamalarını içermektedir. Okul yöneticisi 
olan bir katılımcının ifadesiyle “COVID-19’un eğitime etkisi kısa vadeli bir kriz olarak değil, fırsat pence-
resi olarak ele alınmalıdır; okullar kapalıyken öğrenmeyi sürdürmeye yardımcı olmak için yapılan çevrimiçi 
uygulamalar, gelecek dönemde eğitimde dijitalleşmede hedeflenen ilerlemeye katkı sağlayacaktır”. Çevrimiçi 
öğrenme modeli yüz yüze eğitim-öğretim uygulamaları ile birlikte kullanılabilir kodu kapsamında kategorize 
edilen, coğrafya öğretmeni olan bir katılımcının ifadesiyle, “Coronavirüsün etkisiyle eğitimde yaşanan ke-
sintiler nedeniyle uygulanan çevrimiçi eğitimi, yüz yüze eğitimin küçük bir versiyonu olarak düşünmemeliyiz; 
bu yaklaşımı eğitim-öğretimi organize etmenin farklı bir yolu olarak, yüz yüze eğitimin tamamlayıcısı olarak 
değerlendirilmek gerekiyor. Eğitimde yaşadığımız kesintilerin öğretmen arkadaşlarımıza ve okul yöneticileri-
mize eğitim-öğretimi bugünün bağlamı ve yarının ihtiyaçları açısından yeniden tasarlama konusunda vermiş 
olduğu önemli mesajlar var. Bu mesajların belki de en önemlisi, programlardaki öğretim uygulamalarının 
öğrencilerimizin bakış açısından gözden geçirilip, çeşitlendirilmesidir”.
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GRAFİK 1. Evde Çevrimiçi Eğitim/Öğretimin 
Uygulanması

GRAFİK 2. Türkiye’de Eğitimde Dijitalleşmede En 
Önemli Unsur

2 Türkiye’nin Güncel Gerçekliğinde Eğitimde Dijitalleşme Alanındaki En Önemli Unsur

Bu alt başlık altında katılımcıların, Türkiye’nin güncel gerçekliğinde eğitimde dijitalleşme alanındaki en önem-
li unsura yönelik düşüncelerine yer verilmiştir. Bu tema ile ilgili yanıt seçeneklerinin kategorize edilmesiyle 
oluşturulan kodlar ve frekans dağılımları Grafik 2’de sunulmuştur. Katılımcıların 313’ü (%49,45) Türkiye’nin 
güncel gerçekliğinde, eğitimde dijitalleşme alanındaki en önemli unsurun, hizmet öncesi ve hizmet sırasında 
öğretmenlerin dijital/online eğitim öğretim becerilerinin yetkinleştirilmesi ve kapasite geliştirme çalışmaları-
nın arttırılması ile ilişkili olduğunu;  320’si (%50,55) ise belirtilen alandaki en önemli unsurun eğitimin tekno-
lojik altyapısının güçlendirilmesi ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. (Grafik 2).

3 Evde Çevrimiçi/Online Eğitim-Öğretim Sürecinin Yönetiminde İhtiyaç Duyulan Öncelikli Destek Ala-
nı

Bu alt başlık altında, evde çevrimiçi/online eğitim-öğretim sürecinin yönetiminde ihtiyaç duyulan öncelikli 
destek alanlarına yönelik olarak öğretmen ve okul yöneticisi gruplarının düşüncelerine yer verilmiştir. Bu 
tema ile ilgili yanıt seçeneklerinin kategorize edilmesiyle oluşturulan kodlar ve frekans dağılımları Grafik 
3’de sunulmuştur. Katılımcıların 136’sı (%21,48) çevrimiçi eğitim-öğretim sürecinin yönetiminde ihtiyaç du-
yulan öncelikli destek alanının; ders öncesi/esnası/sonrasında öğrenci motivasyonunun sağlanabilmesi ile ilgili 
olduğunu, 84’ü (%13,27) öğretmen-öğrenci etkileşiminin etkin şekilde sürdürülebilmesi ile ilgili olduğunu, 
80’i (%12,64) çevrimiçi/online ortamda gerçekleştirilen ders sonrasında ölçme ve değerlendirme süreçlerinin 
yönetilebilmesi ve bu süreçlerle ilgili geri bildirim yapılabilmesi ile ilgili olduğunu, 75’i (%11,85) çevrimiçi/
online eğitim-öğretime uygun interaktif/etkileşimli içerik geliştirebilmek ve sunabilmek ile ilgili olduğunu, 
74’ü (%11,69) okullarımızda sanal zorbalıkla mücadele, bilgisayar/tablet/internet erişimi olmayan öğrenci-
ler, öğrenci kazanımlarının ve öğretim performanslarının analizi ile ilgili konularda çevrimiçi/online eğitim-
öğretimin ihtiyaçlarına odaklanan çalışma gruplarının oluşturulması ile ilgili olduğunu, 67’si (%10,58) web 
ortamında etkili öğretim materyalleri bulabilmek ve bir web materyalini etkili bir içeriğe dönüştürebilmek ile 
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ilgili olduğunu, 60’ı (%9,48) dijital ortamda geliştirilecek öğretmen eğitimlerinin interaktif/etkileşimli olması 
ile ilgili olduğunu ve 57’si (%9,00) öğretmenlerimizi aktif hale geçirecek sanal çalıştay ortamları, çevrimiçi/
online destek hatları ve mekanizmalarının arttırılması ile ilgili olduğunu ifade etmiştir (Grafik 3). 

4 Evde Çevrimiçi/Online Eğitim-Öğretim Sürecinde Sanal Sınıf İmkânı Sunan Platformlar Arasında 
Aktif Olarak Kullanılan Sistemler

Bu alt başlık altında, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin, canlı ders akışı hazırlamak/sunmak/değerlen-
dirmek; okul yöneticilerinin ise canlı ders programı hazırlamak/canlı ders ataması ve takibi yapmak amacıyla 
evde çevrimiçi/online eğitim-öğretim sürecinde sanal sınıf imkanı sunan platformlar arasında aktif olarak kul-
landığı sistemlere yer verilmiştir.  Bu tema ile ilgili yanıt seçeneklerinin kategorize edilmesiyle oluşturulan 
kodlar ve frekans dağılımları Grafik 4’de sunulmuştur. Katılımcıların 298’i (%47,08) evde çevrimiçi/online 
eğitim-öğretim sürecinde sanal sınıf imkânı sunan platformlar arasında yer alan EBA canlı ders/sınıf sistemini, 
167’si (%26,38) Zoom’u, 39’u (% 6,16) Kahoot’u, 34’ü (%5,37) Skype’ı, 24’ü (%3,79) BigBlueButton’u, 23’ü 
(%3,63) Microsoft Teams’i, 19’u (%3,00) Google Hangouts/Meets’i, 10’u (%1,58) Moodle’ı, 7’si (%1.12) 
Cisco Webex Class Master, CirQlive, G Suit for Education, Age of Learning, Edhelper, Pearson ve JoVE’yi, 
6’sı (%0,94) Fuze ve Kiron’u ve 4’ü (%0,63) Adobe Connect’i kullandığını belirtmiştir (Grafik 4).

GRAFİK 3. Evde Çevrimiçi Eğitim/Öğretimde 
Destek Alanları

GRAFİK 4. Evde Çevrimiçi Eğitim/Öğretimde 
Kullanılan Sistemler 

5 Evde Çevrimiçi/Online Eğitim-Öğretim Sürecinde Kullanılan Diğer Sistemler

Bu alt başlık altında evde çevrimiçi/online eğitim-öğretim sürecinde katılımcıların kullandığı diğer sistemlere 
yer verilmiştir.  Bu tema ile ilgili yanıt seç eneklerinin kategorize edilmesiyle oluşturulan kodlar ve frekans 
dağılımları Grafik 5’de sunulmuştur. Katılımcıların 499’u (%78,83) evde çevrimiçi/online eğitim-öğretim sü-
recinde, 4. soruya verdiği cevapta belirttiği sistemler dışında farklı bir sistem kullanmadığını ifade etmiş; 
27’si (%4,27) WhatsApp, 23’ü (%3,63) Teamlink, 20’si (%3,16) Discord, 16’sı (%2,53) Go to Meeting, 12’si 
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(%1.90) Teams, 13’ü (%2.05) Deka Akademi, 10’u (% 1,58) SeeMeet, 8’i (%1,26) Facebook ve 5’i (%0,79) 
Instagtam sistemlerini kullandığını ifade etmiştir (Grafik 5). 

GRAFİK 5.  Kullanılan Diğer Sistemler GRAFİK 6. EBA Canlı Ders/Sınıf Sistemine 
Yönelik Destek Alanları

                                                             

 6 EBA Canlı Ders/Sınıf Sistemi Üzerinden Sunulan Eğitim-Öğretim Uygulamalarında İhtiyaç Duyulan 
Destek Alanları

Bu alt başlık altında EBA canlı ders/sınıf sistemi üzerinden sunulan eğitim-öğretim uygulamalarında katılım-
cıların ihtiyaç duyduğu destek alanlarına yer verilmiştir.  Bu tema ile ilgili yanıt seçeneklerinin kategorize 
edilmesiyle oluşturulan kodlar ve frekans dağılımları Grafik 6’da sunulmuştur. Katılımcıların 135’i (%21,33) 
EBA sistemi üzerinden sunulan çevrimiçi/online öğrenmeyi destekleyen ek kaynak ve telafi süreçlerinin oluş-
turulabileceğini, 74’ü (%11,69) sistem kullanıcılarının dijital yeterlik düzeyinin iyileştirilebileceğini, 68’i 
(%10, 74) sistem üzerinden sunulan çevrimiçi/online uygulamaların karma öğrenme modelinin bir parçası 
olarak sürdürülebileceğini, 57’si (%9,00) EBA sistemi üzerinden sunulan çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme mo-
dellerinin birleştirildiği karma modeller ile ders akışı planlamaya yönelik eğitimler verilebileceği, 45’i (%7,11) 
ebeveyn desteği alınmamış ise sistem üzerinden sunulan çevrimçi/online öğrenmenin sınırlı kalmış olabilece-
ğini ve 39’u (%6,16) mesleki becerilerin teorik boyutunun edimine yönelik olarak sistem üzerinden sunulan 
çevrimiçi/online uygulamaları destekleyen alternatif yaklaşımlar izlenebileceğini, 38’i (%6,00) öğretmenlere 
sistemi ihtiyaçlarına göre yönetebilme esnekliği tanınabileceğini ve 27’si (%4,27) EBA üzerinden verilen canlı 
ders sayısı ve süresinde değişiklik yapılabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, katılımcıların 80’i (%12,64) EBA sis-
temi üzerinden sunulan uygulamaların çevrimiçi/online öğrenmenin hedeflerini önemli ölçüde karşıladığını 
düşünmektedir. Bununla birlikte katılımcıların 56’sı (%8,85) okulların tamamen kapalı kalmasının öğrenme 
eksikliklerini artırabileceğine dikkat çekerken, 14’ü (%2,21) EBA TV yayınlarının özel eğitim öğrencilerinin 
uzaktan öğrenmelerinde yetersiz kalmış olabileceğini dile getirmiştir.      
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SONUÇ ve TARTIŞMA

Araştırma, sanal sınıf imkânı sunan platformlar ve EBA ara yüzü/EBA TV kanalları üzerinden sunulan eği-
tim-öğretim uygulamalarının beraberinde getirdiği fırsatların ve uygulamalar sırasında edinilen deneyimlerin, 
2020-2021 öğretim yılında ve pandemi sonrası dönemde eğitim sistemimizde gerçekleştirilmesi planlanan 
yapısal değişikliklere olumlu katkılar verebilmesi amacıyla, Samsun ili genelinde coğrafya, tarih ve sosyal 
bilgiler branşlarında görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu destek alanlarını tespit 
etmeyi hedeflemektedir. 

Araştırma bulguları, hem öğretmen hem de okul yöneticisi grupları açısından, COVID-19 salgın sürecinin 
ortaya çıkardığı yeni eğitim-öğretim pratiklerinin yönetilmesinde öncelikli olarak ihtiyaç duyulan destek alan-
larının, öğrencilerin sağlığı ile birlikte geleceğinin de korunmasına odaklanan planlamaları içerdiğini göster-
mekte ve çevrimiçi öğrenme ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi vurgulamaktadır. Evde 
çevrimiçi eğitim-öğretim sürecinin yönetiminde ihtiyaç duyulan öncelikli destek alanlarını belirlemeyi amaç-
layan bu araştırmada 633 öğretmen ve okul yöneticisinin katılımıyla çevrimiçi grup görüşmeleri gerçekleşti-
rilmiştir. Katılımcılar tarafından ifade edilen düşünceler kategorik olarak; Türkiye’de çevrimiçi eğitimin tek-
nolojik donanım ve altyapısının güçlendirilmesi, yüz yüze öğrenme modelini destekleyici yaklaşımlar içeren 
karma öğrenme modelleri ile ilgili eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması, öğretmenlerin; e-içerik geliştir-
me, dikkat devamlılığı, motivasyon ve geri bildirim sağlama süreçlerini kapsayan dijital okuryazarlık yetkin-
liklerinin desteklenmesine yönelik adımlar atılması, okullarda sanal zorbalıkla mücadele, internet/bilgisayar 
erişimi olmayan öğrenciler ve öğrencilerin çevrimiçi platformlardan öğrenebilme performanslarının analizinin 
odağa alındığı çalışma grupları oluşturulması olmak üzere dört öncelikli destek alanı üzerinedir. Katılımcılar, 
salgın döneminde kurumsal eğitim-öğretim uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda kritik 
bir role sahip olan EBA ve EBA TV milli eğitim ana platformlarının Kılıç (2020: 19) tarafından da önemle 
vurgulandığı gibi, belirli bir eğitim bütçesini ve altyapıyı gerekli kıldığını; ileriye dönük biçimde çevrimiçi 
eğitimin donanımsal, altyapısal ve materyal açısından güçlendirilmesi noktasında kamu yatırımlarına ağırlık 
verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bir diğer kategori, eğitim sistemlerinin COVID-19 pandemisi dönemin-
de hem okulda hem de zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldırarak okul dışında öğrenmeyi devam ettirme 
esnekliği tanıyan karma öğrenme modelleri üzerinedir. Öğretmenler, karma öğrenme yaklaşımının, yüz yüze 
ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının güçlü yönlerinin birleştirildiği ve doğru yöntemlerin seçildiği ders planla-
rının uygulanması durumunda etkili olabileceğini düşünmekte ve hangi yöntemlerin ne oranda birleştirilme-
si gerektiğine karar vermek konusunda rehberliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu bulgu, Aguado-Moralejo, Torres 
Enjuto ve Ormaetxea’nın (2020: 6004), etkili karma öğrenme ortamlarının; öğrencileri doğru yaklaşımlarla 
doğru içeriklere yönlendirebilen ve öğrenci kazanımlarını raporlayabilen sistemler gerektirdiğini açıkladığı 
araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir.  Her hangi bir dersin karma olarak tanımlanabilmesi için, 
çevrimiçi verilen ders içeriğinin %25-80 arasında olmalıdır (Means vd. 2014: 99). Son olarak katılımcılara 
göre, tüm öğrenci ve öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme sürecine etkin katılımının sağlanabilmesi adına dijital 
yetkinlik düzeylerinin desteklenmesi ve okul yapılarının değişimi kaçınılmazdır; coronavirüs pandemisi bu 
değişime duyulan ihtiyacı önemli ölçüde ortaya çıkarmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular temel alınarak 
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farklı alan ve sınıf düzeylerinde çevrimiçi öğrenme/öğretme süreçlerinin; her biri temel adımlar ve vizyonlar 
içeren teknolojik, içerik, pedagojik işbirliği ve izleme/değerlendirme hazırbulunuşluk boyutlarına yönelik yeni 
araştırmaların yapılabileceği düşünülmektedir.        
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YÜZÜCÜLERİN ZİHİNSEL ANTRENMAN İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN İL ÖRNEĞİ)

Ebru ORHAN, Ali Serdar YÜCEL

1Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye, Yüksek Lisans
2Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı yüzücülerin zihinsel antrenman ile kişilik özelliklerini farklı değişkenler (cinsiyet, 
yaş, spor yapma yılı vb.) açısından incelemektir. Araştırma, betimsel nitelikte genel bir tarama modelidir. Araş-
tırmanın evrenini Adıyaman il merkezi Belediye kapalı yüzme havuzuna katılım sağlayan yaz dönemindeki 
(2019-2020) sporcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise random yöntemiyle seçilen 10-20 yaş aralığında zi-
hinsel antrenmana uyumlu 95’i kadın, 138’i erkek olmak üzere toplam 233 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada 
Sporda Zihinsel Antrenman Testi ve Kişilik Testi olmak üzere iki ayrı ölçek formu uygulanmıştır. Verilerin 
analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklerde t-testi ve Anova testi kullan-
mıştır. Araştırma bulgularına göre yüzücülerin zihinsel antrenmanın cinsiyet ve yaş ile arasındaki fark anlamlı, 
Kişilik özelliği ile de yaş arasındaki fark anlamlı iken cinsiyet arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Zihinsel 
antrenmanın kişilik alt boyutlarına (deneyime açık, yumuşak başlı, duygusal dengeli, sorumluluk ve dışa dö-
nük) göre yaş değişkeni açısından deneyime açık, yumuşak başlı ve dışa dönük anlamlı iken, sorumluluk ve 
duygusal denge yaş değişkeni açısından anlamlı bulunmamıştır. Sonuç olarak zihinsel antrenman ve kişilik 
özelliklerinin yaş ve cinsiyete ilişkin anlamlı farklılıklar gösterdiği ve önemli rol oynadığı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüzme, Zihinsel antrenman, İmgeleme, Kişilik özellikleri, Kişilik özellikleri ve spor

GİRİŞ 

Gelişen teknoloji ve ileri eğitim düzeyi toplumdaki refah artışını sağlamakla birlikte spora ayrılan payı da 
artırmaktadır. Ancak bu durum sporcular arasında rekabeti artırmakta aynı zamanda hedefe ulaşmayı zorlaş-
tırmaktadır (Akman, 2019). Sporcuların optimal performansını yüksek oranda baskı altında oldukları dünya 
şampiyonaları, olimpiyatlar ve çeşitli ulusal ve bölgesel yarışmalar gibi ortamlarda gösterebilmelerinin kritik 
noktası stres ve kaygılarını kontrol altına alabilme yetenekleridir. Sporcunun baskı altındayken başarılı bir 
şekilde potansiyeline ulaşmasındaki temel faktörlerden biri de kendi kendini kontrol edebilme yeteneğidir 
(Tuna, 2018).  Sporcuların başarıyı elde etmeleri ve zihinsel eğitimden bireysel düzeyde kendisine yetecek ka-
dar yararlanabilmeleri için mental olarak olumlu imgeler kurmaları oldukça önemlidir (Karademir vd., 2018). 

Zihinsel aktiviteler sırasında stres ve baskı altında tutarlı bir şekilde performans göstermek, yeteneği belirleyen 
karakter, esneklik ve azim gibi nitelikler kişilik özellikleri ile yakından ilişkilidir (Deniz, 2011). Bu nedenle 
sportif performansı koruyabilme ve üst düzeye taşımaya yönelik yapılan zihinsel süreçlerde plan yapma ve 
problem çözme ile birlikte, bazı temel gereksinimler dikkate alınmakta ve karar verme becerilerinde kullanılan 
stratejiler değişmektedir (Yankov vd., 2019). Sportif performans ile beraber yürütülen zihinsel antrenmanlar-
daki bireysel farklılıklar kişilik gelişimi ve psikososyal uyumu, benlik ve benlik ile ilgili beklentiler üzerindeki 
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etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir (76). Kişilik ve zihinsel süreçlerle ilgili çalışmalar (Zekioğlu ve Tatar, 
2006; Şener, 2018) bu durumla ilişkilendirilebilir.

Bu çalışmanın amacı yüzücülerdeki zihinsel antrenman ve kişilik özelliklerinin bazı değişkenler açısından 
değerlendirilmesidir. Ayrıca yüzücülerdeki kişilik özelliklerinin zihinsel antrenman açısından incelenmesidir. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu araştırma betimsel nitelikte genel bir tarama modelindedir. Araştırma evrenini Adıyaman il merkezinde 
bulunan belediye kapalı yüzme havuzu yaz döneminde katılan sporcular (n=810), örneklemini ise bu katılım-
cılardan aktif sporcuların gönüllülük esasına dayalı, rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmanın 
evrenini 10-20 yaş aralığında zihinsel antrenmana uyumlu (n=233 kişi) kız ve erkekler oluşturmaktadır. Ça-
lışmada kişisel bilgi formu, sporda zihinsel antrenman envanteri ve kişilik testi envanteri kullanılmıştır. Çalış-
manın yapılabilmesi için Adıyaman Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu yetkililerinden gerekli onay alınmıştır. 
Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. 

BULGULAR

Tablo 1: Yüzücülerin Yaş, Cinsiyet, Aktif Sporculuk Süresi ve Haftalık Antrenman Sayısı  
Özelliklerine Dair Betimsel Veriler:

Değişkenler Alt Değişkenler Kişi Sayısı (N) Yüzde Dağılım (%)

Yaş 10-12 174 74,7

13-15 45 19,3

16-18 9 3,9

19 ve üzeri 5 2,1

Toplam 233 100,0

Cinsiyet Kadın 95 40,8

Erkek 138 59,2

Toplam 233 100,0

Tablo incelendiğinde, örneklem grubunu oluşturan yüzücülerin 174’ü (%74,7) 10-12 yaş grubunda; 45’i 
(%19,3) 13-15 yaş grubunda; 9’u (%3,9) 16-18 yaş aralığında; 5’i de (%2,1) 19 ve üzeri yaş grubunda bulun-
maktadır. Cinsiyet üzerinde örneklem grubunda 95’i (40,8) kadın; 138’i (59,2) erkek olmak üzere toplamda 
233 işgören oluşturmaktadır. 
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Tablo 2: Zihinsel Antrenman Ölçeğinin Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

f ,    ve ss Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N ss VK KT Sd KO F p Anlamlı 
fark

Yaş 10-12 
Yaş a

174 3,88 ,567 Gruplar 
Arası

2,641 3 ,880 2,689 ,047 a-b,b-d

13-15 
Yaş b

45 3,67 ,576 Grup İçi 74,960 229 ,327

16-18 
Yaş c

9 3,66 ,703 Toplam 77,601 232

19 ve 
Üzerid

5 4,26 ,437

Toplam 233 3,842 ,578

p<0,05  ( Yaş değişkeni; a= 10-12 yaş, b=13-15, c=16-18, d=19 ve üzeri

Analiz sonuçları yüzücülerin zihinsel antrenman puanları yaş değişkeni bakımından incelendiğinde anlamlı bir 
fark göstermektedir. 

Analiz sonrası farklılıkları ortaya koyan grupların tespitinde post-hoc (LSD) testlerinden faydalanılmıştır. Zi-
hinsel antrenman ölçeğinde yaş değişkenine göre 10-12 yaş grubu arası ile 13-15 yaş grubu arasında 10-12 yaş 
grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 13-15 yaş grubu ile 19 ve üzeri yaş grubu arasında 19 ve üzeri 
yaş grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. daha ön planda olduklarını göstermektedir. 
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Tablo 3: Kişilik Ölçeğinin Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

f ,    ve ss Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N ss VK KT Sd KO F p Anlamlı 
Fark

Yaş 10-12 Yaş a 174 4,67 ,999 Gruplar 
Arası

14,51 3 4,83

4,969 ,002

a-b, a-c

13-15 Yaş b 45 4,13 1,00 Grup İçi 222,9 229 ,974

16-18 Yaş c 9 3,93 ,777 Toplam 237,4 232

19 ve 
Üzerid

5 4,24 ,427

Toplam 233 4,53 1,011

p<0,05  ( Yaş değişkeni; a= 10-12 yaş, b=13-15, c=16-18, d=19 ve üzeri)

Analiz sonuçları yüzücülerin kişilik ölçeği yaş değişkeni bakımından incelendiğinde anlamlı bir fark göster-
mektedir, F(4,969), p<.05. Yapılan post-hoc testleri sonucunda 10-12 yaş grubu arası ile 13-15 yaş grubu ve 
16-18 yaş grupları arasında 10-12 yaş grubu lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu bulgu, 10-12 yaş gru-
bunun 13-15 yaş ve 16-18 yaş gruplarına göre kişilik özelliklerinde daha ön planda olduklarını göstermektedir. 
Diğer alt boyutlardaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 
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Tablo 4: Yüzücülerin Zihinsel Antrenman Alt Boyutunun Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız  
T Testi Sonuçları 

Değişkenler Cinsiyet N S Sd t p

Zihinsel 
Temel 
Beceriler

Kadın 95 3,77 ,806 231 ,238 ,812

Erkek 138 3,74 ,755

Zihinsel 
Performans 
Beceriler

Kadın 95 3,84 ,663 231 ,326 ,745

Erkek 138 3,87 ,616

Kişilerarası 
Beceriler

Kadın 95 3,94 ,702 231 1,104 ,271

Erkek 138 3,84 ,710

Kendinle 
Konuşma

Kadın 95 3,82 ,772 231 ,948 ,344

Erkek 138 3,92 ,767

Zihinsel 
Canlandırma

Kadın 95 3,88 ,825 231 ,956 ,340

Erkek 138 3,77 ,818

p<0,05

Yüzücülerin zihinsel antrenman ölçeğinin tüm alt boyutları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemek-
tedir 
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Tablo 5: Yüzücülerin Zihinsel Antrenman Alt Boyutunun Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans 
Analizi Sonuçları

f ,    ve ss Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N ss VK KT Sd KO F p Anlamlı 
Fark 

Zi
hi

ns
el

 T
em

el
 B

ec
er

ile
r

Yaş 10-12 
Yaş a

174 3,81 ,737 Gruplar 
Arası

9,04 3 3,01 5,30 ,001 a-b, a-d, 
b-d, c-d

13-15 
Yaş b

45 3,47 ,833 Grup İçi 130,1 229 ,569

16-18 
Yaş c

9 3,44 ,788 Toplam 139,2 232

19 ve 
Üzerid

5 4,65 ,335

Toplam 233 3,75 ,774

Zi
hi

ns
el

 P
er

fo
rm

an
s B

ec
er

ile
r Yaş 10-12 

Yaş a

174 3,90 ,601 Gruplar 
Arası

1,96 3 ,665 1,63 ,181 --

13-15 
Yaş b

45 3,74 ,688 Grup İçi 91,5 229 ,400

16-18 
Yaş c

9 3,57 ,825 Toplam 93,5 232

19 ve 
Üzerid

5 4,10 ,805

Toplam 233 3,86 ,634

K
iş

ile
ra

ra
sı

 B
ec

er
ile

r

Yaş 10-12 
Yaş a

174 3,92 ,686 Gruplar 
Arası

4,40 3 ,800 1,60 ,188 --

13-15 
Yaş b

45 3,71 ,720 Grup İçi 113,8 229 ,497

16-18 
Yaş c

9 3,66 ,984 Toplam 116,2 232

19 ve 
Üzerid

5 4,15 ,651

Toplam 233 3,88 ,707
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K
en

di
nl

e 
K

on
uş

m
a

Yaş 10-12 
Yaş a

174 3,89 ,726 Gruplar 
Arası

,520 3 ,173 ,290 ,833 --

13-15 
Yaş b

45 3,82 ,900 Grup İçi 136,6 229 ,597

16-18 
Yaş c

9 3,85 1,02 Toplam 137,2 232

19 ve 
Üzerid

5 4,13 ,556

Toplam 233 3,88 ,769

Zi
hi

ns
el

 C
an

la
nd

ırm
a

Yaş 10-12 
Yaş a

174 3,84 ,819 Gruplar 
Arası

3,37 3 1,12 1,68 ,172 --

13-15 
Yaş b

45 3,62 ,824 Grup İçi 153 229 ,669

16-18 
Yaş c

9 3,96 ,809 Toplam 156 232

19 ve 
Üzerid

5 4,32 ,641

Toplam 233 3,81 ,821

p<0,05  ( Yaş değişkeni; a= 10-12 yaş, b=13-15, c=16-18, d=19 ve üzeri),(Aktif sporculuk süresi; a=1 yıl ve 
daha az, b=2-4 yıl, c=5 yıl ve daha uzun),(Haftalık antrenman sayısı; a=1-2 gün, b=3-4 gün, c=5-6 gün, d=7 
ve daha fazla)

 Yüzücülerin zihinsel antrenman, zihinsel temel beceriler alt boyutu, yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık yoktur. 
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Tablo 6: Yüzücülerin Kişilik Alt Boyutlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız T Testi Sonuçları

Değişkenler Cinsiyet N S Sd t p

Deneyime açık
Kadın 95 4,563 1,36 231

,502
,616

Erkek 138 4,463 1,55

Yumuşak başlı
Kadın 95 4,536 1,40 231

,899
,370

Erkek 138 4,706 1,42

Duygusal 
denge

Kadın 95 4,368 1,35 231
1,06

,288

Erkek 138 4,576 1,53

Sorumluluk
Kadın 95 4,415 1,28 231

,217
,828

Erkek 138 4,452 1,27

Dışa dönük 
Kadın 95 4,542 1,31 231

,477
,634

Erkek 138 4,630 1,43

p<0,05

Yüzücülerin kişilik ölçeğinin deneyime açık alt boyutu cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 
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Tablo 7: Kişilik Ölçeği Alt Boyutlarının Yaş, Değişkenlerine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

f ,    ve ss Değerleri ANOVA Sonuçları

Puan Grup N ss VK KT Sd KO F p Anlamlı 
Fark

D
en

ey
im

e A
çı

k

Yaş 10-12 
Yaş a

174 4,74 1,40 Gruplar 
Arası

44,21 3 14,73 7,25 ,000 a-b

13-15 
Yaş b

45 3,65 1,54 Grup İçi 465,28 229 2,03

16-18 
Yaş c

9 4,33 1,36 Toplam 509,49 232

19 ve 
Üzerid

5 4,00 ,707

Toplam 233 4,504 1,481

Yu
m

uş
ak

 b
aş

lı

Yaş 10-12 
Yaş a

174 4,71 1,31 Gruplar 
Arası

16,13 3 5,37 2,74 ,044 a-b, b-d

13-15 
Yaş b

45 4,21 1,63 Grup İçi 448,46 229 1,95

16-18 
Yaş c

9 4,55 1,66 Toplam 464,60 232

19 ve 
Üzerid

5 5,80 1,52

Toplam 233 4,637 1,415

D
uy

gu
sa

l d
en

ge
li

Yaş 10-12 
Yaş a

174 4,62 1,40 Gruplar 
Arası

13,51 3 4,50 2,13 ,097 --

13-15 
Yaş b

45 4,21 1,57 Grup İçi 483,96 229 2,11

16-18 
Yaş c

9 3,72 1,39 Toplam 497,483 232

19 ve 
Üzerid

5 3,90 2,01

Toplam 233 4,491 1,464
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So
ru

m
lu

lu
k

Yaş 10-12 
Yaş a

174 4,53 1,25 Gruplar 
Arası

8,44 3 2,81 1,73 --

13-15 
Yaş b

45 4,18 1,33 Grup İçi 370,90 229 1,62 ,160

16-18 
Yaş c

9 3,77 1,39 Toplam 379,348 232

19 ve 
Üzerid

5 4,40 1,140

Toplam 233 4,437 1,278

D
ış

ad
ön

ük

Yaş 10-12 
Yaş a

174 4,75 1,27 Gruplar 
Arası

33,36 3 11,12 6,18 ,000 a-c, a-d, 
b-c,  b-d 

13-15 
Yaş b

45 4,38 1,57 Grup İçi 412,06 229 1,79

16-18 
Yaş c

9 3,27 1,17 Toplam 445,42 232

19 ve 
Üzerid

5 3,10 1,55

Toplam 233 4,594 1,385

p<0,05  ( Yaş değişkeni; a= 10-12 yaş, b=13-15, c=16-18, d=19 ve üzeri),(Aktif sporculuk süresi; a=1 yıl ve 
daha az, b=2-4 yıl, c=5 yıl ve daha uzun),(Haftalık antrenman sayısı; a=1-2 gün, b=3-4 gün, c=5-6 gün, d=7 
ve daha fazla)

Deneyime açık, Yumuşak başlı ve Dışadönük alt boyutlarında, yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık vardır. 
Diğer boyutlarda farklılık bulunmamıştır. 

TARTIŞMA

Araştırma kadın ve erkek yüzücülerde zihinsel antrenman düzeylerinin cinsiyet açısından anlamsız olduğu 
bulunmuştur. Hocaoğlu (2019) çalışmasında sporcuların zihinsel beceri biçimlerinin cinsiyete göre karşılaş-
tırılmasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Doğan (2019)’un çalışmasında kadın ve erkek sporcuların 
imgeleme biçimlerinin karşılaştırıldığı çalışmada cinsiyetler arası farklılık tespit edilmemiştir.  Bu çalışmalar 
bulgularımızla paraleldir. 

Çalışma bulgularına göre 10-12 ve 19 ve üzeri yaş grubundaki yüzücülerin 13-15 ve 16-18 yaş grubuna göre 
zihinsel antrenmanda daha farkında ve zihinsel becerilerini daha kontrollü yürüttükleri söylenebilir. 16-18 yaş 
grupları zihinsel antrenman açısından anlamlı değildir. Bu durum 16-18 yaş grubundaki yüzücülerin soyut dü-
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şünme becerilerine yönelik spesifik bir durum olmadığını araştırma konusu dışındaki diğer etkenlerden (Ulu-
dağ vd., 2016) yaşın ergenlik için kritik bir dönem olması (Dinçel, 2006), antrenörün deneyimi, yeterliliği vb.  
kaynaklanabileceği söylenebilir. Karademir ve ark. (2018) çalışmasında yaş değişkeni alt gruplarında yaşları 
13-15 arası sporcuların motivasyonel özel imgeleme düzeylerinin daha yüksek olduğunu bulmuştur. 

Araştırma bulgularında kişilik özelikleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Şener, (2018) 
çalışmasında kadın ve erkeklerin kişilik özellikleri bulgularında anlamlı farklılığa rastlamıştır. Bu çalışma 
bulgularımızla paraleldir. Kaya, (2017) ve Altıparmak (2019) çalışmalarında anlamlı bir farklılık bulmamıştır.  

Çalışmada elde edilen bulgulara göre 16-18 yaş grubu arasında 13-15 ve 16-18 yaş grupları lehine anlamlı bir 
farklılık saptanmıştır. Fişne, (2017)  kişilik özelliklerinin yaş değişkenine ait bulgularında yaş ile kişilik özel-
likleri arasında anlamlı farklılıklar tespit değerlendirmesi yapmıştır. 

SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet ve yaş değişkenlerinin bazı alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuş-
tur. Yüzücülerde zihinsel antrenmanın kişilik özellikleri açısından değerlendirilmesi sonuçlarında ise zihinsel 
antrenman düzeyinin cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre kişilik özellikleri bazı alt boyutları açısından an-
lamlı farklar elde edilmiştir. Genel olarak zihinsel antrenmanın yüzücülerde yaş ve cinsiyet değişkenlerinden 
etkilendiği aynı zamanda zihinsel antrenmanın kişilik özelliklerine göre bazı değişkenlerde etkili olabildiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Yazar notu: Bu çalışma tezden türetilmiştir. Çalışma makale kapsamında genişletilerek daha fazla bulgu ile 
desteklenecek, geliştirilecek ve yorumlanacaktır. 
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SOSYAL MEDYANIN OKUL KÜLTÜRÜ ALGISI: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ 

Metin KAYA

1Bayburt Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, Bayburt / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı sosyal medya yazarlarının okul kültürü algılarını incelemektedir. Bu çalışma nitel 
araştırma yöntemlerinden fenomenojik desene göre tasarlanmıştır. Bu çalışmanın verilerine ekşi sözlük sos-
yal medya sitesinden erişilmiştir. Veriler 2016-2020 yılları arasını kapsamaktadır. Sosyal medya yazarlarının 
ürettiği 31 yorum incelemeye alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Okulların 
örgütsel kültür tiplerine ilişkin frekans analizleri yapılmıştır. Bu çalışmanın bulguları ışığında sosyal medya 
katılımcı yazarlarının sunduğu okul kültürü, işbirlikli ve kontrolcü bir okul kültürünü yansıttığı bulgulanmıştır. 
Öte yandan sosyal medya yazarlarının okullardaki rekabet ve adhokratik kültüre nadir vurgu yaptıkları tespit 
edilmiştir. Bu sonuçların doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. Okulların yaratıcılık, yenilik ve rekabet kapa-
sitelerini artırmak amacıyla stratejik planlar geliştirilmedir. Okullarda periyodik hazırlanan stratejik planlar 
sözü edilen değerler odağa alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Okul kültürü, Örgüt kültürü tipi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Toplumda yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel yenilikler örgüt kültürünün değişimine neden olmaktadır. 
Başka bir açıdan örgüt kültürdeki değişimler toplumsal yeniliklere neden olmaktadır. Toplumlar ve örgütler 
karşılıklı etkileşim içindedir (Şişman, 2007). Okullar önceden belirlenmiş eğitsel amaçları gerçekleştiren ör-
gütlerdir (Demirtaş, 2010). Okulların kendilerine özgü kültürleri vardır. Bu kültür okul kültürü olarak adlandı-
rılmaktadır (Çelik, 2009). Okul kültüründeki değişimler toplumsal değişimlere neden olmaktadır. Yine benzer 
şekilde toplumsal değişimler okul kültüründe değişimlere neden olmaktadır. 

Toplumda ön plana çıkan önemli değişimlerden birisi bilgi ve teknoloji alanındaki değişimlerdir. Bilgi ve 
iletişim teknolojisinde yaşanan değişimlere paralel olarak bireyler bilgi ve iletişim teknoloji araçları ile iç içe 
yaşamaktadırlar (Dikkaya ve Aytekin 2019). Bilgi ve iletişim araçları içerisinde sosyal medya önemli bir yer 
tutmaktadır (Öztürk ve Talas, 2015). Sosyal medya bireylerin duygu, düşünce ve deneyimlerine ilişkin içerik 
ürettikleri bir alandır (Gürel ve Yakın, 2007; Tokel, Başer ve İşler, 2013; Vural ve Bat, 2010). Sosyal medyanın 
ürettiği içerikler okul faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bireyler okul faaliyetlerine ilişkin duygu, düşünce ve 
deneyimlerini sosyal medya aracılığı ile yansıtmaktadırlar. Okul faaliyetleri okul kültürü ile yakından ilgilidir. 
Dolayısıyla sosyal medyaya yansıyan deneyim ve düşünceler bireylerin içerisinde bulundukları okul kültürünü 
yansıtmaktadır.  Okullar amaçları, yapıları ve işlevleri, etkileşim biçimlerine göre çeşitli değerlere odaklan-
maktadır. Okulların odaklandığı değerlere göre farklı okul kültürü tiplerinden söz edilmektedir (Demirtaş, 
2010; Sezgin, 2010). Okulların içesinde bulunduğu kültürün belirlenmesi okul yönetimi acısında önemlidir.
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Okul kültürü ve örgüt kültürü tipleri 

Okul kültürü okula özgü normlar, değerler, varsayımlar, ilkeler, inançlar, semboller, mitler ve ritüellerden oluş-
maktadır (Şişman, 2007). Literatürde örgütlere ilişkin kültürün çeşitli tiplerinden söz edilmektedir (Sezgin, 
2010; Şahin, 2018).  Coreman ve Quinn (2011, 41-51) örgüt kültürünü dört tipte ele almaktadırlar. Bunlar klan 
kültürü, hiyerarşi kültürü, adokrasi kültürü ve piyasa kültürüdür. Örgütlerde klan kültürü (işbirlikli kültür)  aile 
olmaya, takım çalışmasına, katılıma ve bağlılık değerlerine odaklıdır. Hiyerarşik kültür  (kontrol kültürü) emir 
komuta düzenine, kural ve düzenlemelere ve verimliliğe odaklı kültürlerdir. Adhokrasi kültürü (yaratıcılık kül-
türü)  yaratıcılık, yenilik ve risk almaya odaklı kültür olarak tanımlanmaktadır. Piyasa kültürü (rekabet kültürü) 
ise rekabete ve çevre ile etkileşime odaklı kültürlerdir. 

Sosyal medya ve ekşi sözlük 

Sosyal medya;  sosyal ağ, sosyal paylaşım sitesi ve web 2.0 olarak adlandırılmaktadır. Sosyal medya kulla-
nıcılarına bilgi, duygu, düşünce, görüş paylaşım imkânı sunan karşılıklı etkileşime dayalı çevrim içi ortamlar 
olarak tanımlanmaktadır (Solmaz, Tekin, Herzem ve Demir, 2013).Türkiye’ de en sık ziyaret edilen sosyal 
medya siteleri: Birinci google.com, ikinci youtube.com üçüncü, facebook.com… on ikincisi ise eskisozluk.
com‘dur (IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Gemius, 2019) Sosyal medya araçları içerisinde ekşi 
sözlük, benzeri katılımcı sözlük siteleri içerisinde birinci sıradır. Ekşi sözlük birçok alana özgü temel kavram-
lar, olaylar, problemler ve kişilere ilişkin içerik üretmektedir (Duman ve Özdoyran, 2018; Şantaşve Kahraman, 
2017). Bu içerikler fotoğraf, video ve metin şeklindedir (Vural ve Bat, 2010). Eksi sözlüğün tanımladığı kav-
ramlardan biri de okuldur. Eksi sözlük katılımcı yazarları okula ilişkin düşünce, deneyim ve görüşlerinin bu 
internet ortamında sunmaktadır. 

Önem

Literatür incelendiğinde araştırmacılar okul kültürünün belirlenmesi yönelik incelemeler yapmıştırlar Aktaş, 
2019; Demirkol ve Savaş, 2012; Şahin Fırat, 2010; Korkut, ve Hacıfazlıoğlu, 2011; Yavuz, ve Yılmaz, 2012). 
Bu incelemeler öğretmen, okul yönetici, öğrenci algılarına dayalı olarak yürütülmüş araştırmalardır. Akyol, 
Tanrısevdi, Gidiş, Dumlu, ve Durdu, (2020)  ise üniversitelerin örgüt kültürünü akademisyenlerin algısında 
dayalı olarak betimlemiştirler.  Öte yandan sağlık çalışanları olan hekim, hemşire ve eczacılara yönelik tanım-
lamalar sosyal medya yazarlarının algılarına dayalı olarak incelenmiştir (Şantaş ve Kahraman, 2017). Bunun 
yanında muhasebeci ve muhasebe kavramları yine sosyal medyanın sunduğu veriler üzerinden irdelenmiştir 
(Akpınar ve Yıldız, 2018). Gursel ve Ünal,  (2015) ise öğretmenler odası kavramına yönelik algıları sosyal 
medyanın sunduğu içerikler üzerinden araştırılmıştırlar. Okul ve okul kültürüne ilişkin sosyal medyanın algı-
larına dayalı çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmanın bulguları sosyal medyanın sunduğu okul kültürünü 
yansıtması açısından önemlidir. Ayrıca çalışmanın bulguları okul-çevre politikaları ve uygulamalarına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.
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AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı sosyal medya yazarlarının okul kültürü algısını incelemektedir. Bu amaç doğrultusundan 
aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır.

1. Sosyal medya yazarlarının okul kültürü algısı nedir?

YÖNTEM

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenojik desene göre tasarlanmıştır. Sosyal medya yazarlarının 
algısını incelemek amaçladığından fenomenojik desen seçilmiştir. Fenomenojik desen olgu-bilimsel desen 
olarak ta ifade edilmektedir. Fenomenolojik araştırmalarda bireyin bir deneyime ilişkin yorumları incelenir 
(Sezer, 2016). Fenomenolojik araştırmalarda günlük hayatta deneyimlediğimiz olaylar ve olgular derinleme-
sine analiz edilmektedir (Merriam, 2013). Bu çalışmada sosyal medya yazarlarının okul kültürüne ilişkin de-
neyimleri analiz edilmiştir. 

Veri toplama

Bu çalışmanın verilerine ekşi sözlük sosyal medya sitesinden erişilmiştir. Anahtar kelime olarak okul kelime-
si kullanılmıştır. Okul kelimesi toplam 306 yorum üretmiştir. Sözü edilen yorumlar içerisinden 09.03.2016 
-7.04.2020 tarihleri arasındaki 64 yorumlar incelemeye alınmıştır.  Analize dahil edilen 66 yorum önceden 
okunmuş ve bir izlenim elde edilmiştir. İlk izlenim sonucunda okul kültürü ile ilgisiz yorumlar olduğu tespit 
edilmiştir. Doğrudan okul kültürü ile ilgili yorumlar analize dahil edilmiştir. Hariç bırakılan yorumlara ilişkin 
kategoriler Tablo 1’de sunulmuştur. Okul başlığı altında sunulan okula yönelik espri, okula ilişkin etimolojiler, 
tanımlamalar, metaforlar, başka yazarlardan alıntılar,  okul adlı filmler, hakaret içeren ve kültür tanımlaması 
için yetersiz bilgi içeren toplam 34 yorum hariç bırakılmıştır. Böylelikle bu çalışmada toplam 31 yorum analize 
dahil edilmiştir.  

Tablo 1. Hariç bırakılan yorumların kategorik dağılımı

Kategori f Kategori f

Yetersiz içerik 15 Film 3

Espri 2 Hakaret 3

Etimoloji 3 Metafor 2

Alıntı 4 Tanım 2

Genel toplam 34    

Veri kodlama: Veriler eksi sözlük ortamından araştırmacı tarafından hazırlanan excell araştırma formuna 
aktarılmıştır. Excell araştırma forumu; araştırma kodu formu, yorum ve betimlenen örgüt kültür tipi başlıkla-
rından oluşmaktadır.  Eksi sözlük sitesinin ürettiği yorumlar Coreman ve Quinn (2011, 41-51) örgüt kültürü 
tiplerine göre kodlanmıştır. 
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Verilerin analizi 

Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz verilerin sistematik bir şekilde dü-
zenlemesi ve yorumlanmasına dayalı bir tekniktir. Betimsel analizde temalar önceden planlanmakta ve bu 
plan uygun olarak veriler yorumlanmaktadır (Karataş, 2015).  Bu çalışma okul kültürü tiplerine ilişkin temalar 
işbirlikli (klan) , kontrolcü (hiyerarşik), adhokratik ve rekabet (pazar) kültürü olarak belirlenmiştir. Ayrıca 
okulların örgütsel kültür tiplerine ilişkin frekans analizleri sunulmuştur.

İnceleme dahil edilen yorumlar belirlendikten sonra analize dahil edilen araştırmalar ikinci kez gözden geçi-
rilmiştir. İkinci gözden geçirme işleminden sonra yorumlar ayırtılı olarak okunmuş ve yorumlara hâkim olan 
değerlere göre kodlanmıştır. Kodlanan değerler bu çalışmanın kategorileridir. Kodlanan kategoriler temalar 
altında birleştirilmiştir. Veriler benzerlik ve farklılıkları dikkate alınarak kodlanmıştır. Araştırmanın geçerliği 
ve güvenirliği bağlamında aşağıdaki işlemler yapılmıştır. Araştırmanın amacı net olarak ortaya konmuştur. 
Kodlama yapılırken kodlar arasında sürekli karşılaştırmalar yapılmıştır. Karasızlık yaşanan kodlarda uzman 
görüşüne başvurulmuş ve kodlamaya son şekli verilmiştir. Ayrıca ham veriler olduğu gibi alıntılanmıştır ve 
ilgili temalar altında sunulmuştur.

BULGULAR

Eksi sözlük okul başlığı altında incelemeye alınan 31 yorum betimlenen okul kültürü tipine göre kodlanmıştır. 
Kodlamalara ilişkin tema ve kategorilerin frekans analizleri Tablo 2’de sunulmuştur. Temalara ilişkin doğru-
dan alıntılara bu bölümde yer verilmiştir.
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Tablo 2. Sosyal medyanın sunduğu okul kültürü tiplerinin dağılımı

Tema kategori f

İşbirlikli (klan) kültür tipi aile olma 6

adanmışlık 1

gelişim 2

katılım 2

Toplam 11

Kontrolcü (hiyerarşik) kültür tipi yeknesaklık 6

kurallılık 4

emir komuta 1

denetim 5

Toplam 16

Adhokratik  kültür tipi yaratıcılık 2

ürün/çıktı 1

Toplam 3

Rekabet (piyasa) kültürü okul-çevre 1

Genel toplam  31

İşbirlikli okul kültürü aile olma, adanmışlık, gelişim ve katılım kategorilerinden oluşmaktadır. Katılımcı yazar-
lar sıklıkla okul paydaşlarının ilişkilerinin aile üyeleri arasındaki ilişki gibi şekillendiğini ifade etmektedirler.  
İşbirlikli okul kültürü ile ilgili doğrudan alıntılar aşağıdaki gibidir.

…sıra düzenini değiştirdiğinizde ağlayabilen bireylere sahip eğitim öğretim yuvasıdır (32.2)

…insanların çocuklarına kimin bakacağı sorunu “okul” adı verilen kreş zincirleriyle çözüm bulmuştur.(29.7)

Kontrolcü okul kültürü yeknesaklık, kurallılık, emir-komuta ve denetim kategorilerinden oluşmaktadır. Katı-
lımcı yazarlar sıklıkla okulun yeknesaklığını, okuldaki denetimi ve kurallılığı vurgulamaktadırlar.  Katılımcı 
yazarların kontrolcü okul kültürüne ilişkin bazı ifadeleri aşağıdaki gibidir.

…okul ortamı kurallı ortam olmalıdır. akademik disiplin olmadan öğrenme olmaz. (34.7)

…asıl amaç insanları ve insanlığı ileriye götürmek mi yoksa onları ehlileştirmek, tektipleştirmek, arzulanan 
şekle sokmak mı emin olamıyorum. (31.7)
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Adhokratik okul kültürü yaratıcılık ve çıktı kategorilerinden oluşmaktadır. Katılımcı yazarlar yaratıcılık de-
ğerine okulun çıktılarından daha sık vurgulamaktadırlar. Adhokratik okul kültürüne ilişkin doğrudan alıntı 
aşağıdaki gibidir.

… sanırım tam anlamıyla okul benim için yaratıcılığımı keşfettiğim çocuklarla birlikte bir uyum yakaladığım 
huzurlu bir yer.(33.6)

Rekabet odaklı okul kültürü yalnız okul-çevre ilişkisi ile bu çalışmada kategorik olarak temsil edilmiştir. Sos-
yal medya yazarlarının okulun rekabet kültürüne ilişkin vurgu yapmaması dikkat çekicidir. Rekabet odaklı 
okul kültürü ile ilgili sosyal medya yazarlarının ifadesi aşağıdaki gibidir.  

…toplumun ama ya da endüstrinin işlemesi için bu, böyle de olmak zorundadır. Kimse ben deliyim demez; 
aksini iddia etmeye kimse cesaret gösteremez. Bir inşaat mühendisi, inşaat ustası varsa mühendis olacaktır; 
bir mimar kalfa varsa mimar olacaktır.

Sosyal medya yazarlarının kontrolcü ve işbirlikli okul kültürüne daha sık vurgu yapıldığı gözlenmektedir. 
Sosyal medya yazarlarının rekabetçi kültüre ve adhokratik kültüre ise oldukça nadir vurgu yaptıkları dikkat 
çekicidir.

SONUÇ

Bu çalışmada sosyal medya katılımcı yazarlarının okul kültürü algıları incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 
ekşi sözlük yazarının ürettiği 30 yoruma incelenmiştir. Sosyal medya yazarlarının yorumları betimsel analiz 
yöntemi ile çözümlenmiştir.Bu çalışmanın bulguları ışığında sosyal medya katılımcı yazarlarının işbirlikli ve 
kontrolcü okul kültürünü daha sık yansıttıkları bulgulanmıştır. Öte yandan sosyal medya yazarlarının okul-
lardaki rekabet ve adhokratik kültürüne nadir vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. Demirkol ve Savaş  (2012) 
insan ilişkilerine odaklı kültürün okullarda yüksek düzeyde olduğunu gözlemlemiştirler. Şahin Fırat, (2010) 
bağlanma ve işbirlikli kültürün okullarda yüksek düzeyde olduğunu bulgulamışlardır. Yavuz ve Yılmaz  (2012) 
adanmışlık kültürünün eğitim kurumlarında daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Sözü edilen çalışmalar ile 
bu çalışmanın bulguları örtüşmektedir. 

Öte yandan Sezgin (2010) ilköğretim kurumlarında görev kültürünün üst düzeyde kontrolcü hiyerarşik kül-
türünün düşük düzeyde olduğunu  bulgulamıştır. Görev kültürü örgütsel amaçlara ve yapılan işe odaklı bir 
kültür yaklaşımıdır. Sözü edilen çalışma ile bu çalışmanın bulguları çelişmektedir. Terzi (2005) ilköğretim 
okullarında görev kültürünün daha sık destek kültürünün ise nadir gözlendiğini bulgulamıştır. Destek kültürü 
insanlar arasındaki ilişkilere ve bağlılığa odaklı bir kültür tipidir. Bu çalışmada ifade edilen işbirlikli kültür ile 
benzerdir. Bu açıdan bakıldığında sözü edilen çalışma ile bu çalışmanın bulguları çelişmektedir. Sezgin 2010 
ve Terzi (2005) ile bu çalışmanın bulgularının çelişmesi nedeni şu olabilir. Bu çalışma okulun dış paydaşlarının 
algılarına dayalı iken sözü edilen araştırmalar okulun iç paydalarına dayalı olarak yürütülmesinden kaynakla-
nıyor olabilir. 



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

124

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Okul ortamında işbirlikli, kontrolcü ve görev odaklı kültürünün hakim kültür olduğu öne çıkmaktadır.   Öte 
yandan yaratıcılık, yenilik, rekabet gibi değerlerin okul kültürü biçimlendiren değerler arasında öncelikli ola-
madığı söylenebilir. Okulların etkinliği sürdürebilmesi için, yaratıcı, yeniliklere açık, rekabet kapasitesi yük-
sek ve çevre ile ilişkilerinin güçlü olması gereklidir. Bu sonuçların doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştiril-
miştir.

 1.Etkin bir okul kültürü oluşturmak okullara özgü işbirliği modelleri geliştirilmelidir. Okulun iç paydaşlarının 
okul yönetime katılımı etkinleştirecek politikalar geliştirilmedir.  Öğretmen, öğrenci, aile ve dış paydaşlarının 
katılımı sağlanmalıdır.

2. Okulların yaratıcılık, yenilik ve rekabet kapasitelerini artırmak amacıyla stratejik planlar geliştirilmedir. 
Okullarda periyodik hazırlanan stratejik planlar sözü edilen değerler odağa alınmalıdır. 

3. Okul kültürü sadece okulun sınırları ile ilişki değildir. Okul kültürünü iç paydaşlarının yanında dış paydaş-
larının deneyimlere göre de gözlenmelidir. Böylelikle okul ve çevre arasındaki ilişkiler dönüştürücü politikalar 
geliştirilebilir.

4.Sosyal medyanın eğitime ilişkin temel kavramlara yönelik algıları incelenmelidir.  Eğitime ilişkin bu temel 
kavramlardan bazı şunlar olabilir: okul müdürü, öğretmen, öğretmen odası, üniversite.
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INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL VOLLEYBALL PLAYERS’ PERCEPTION OF COACH 
BEHAVIORS: ELAZIĞ PROVINCE EXAMPLE 

Ayad Tariq ISMAEL, Ali Serdar YÜCEL 

Fırat University, Faculty of Sport Sciences, Elazığ / Turkey

Abstract: This study aims to investigate the perception of high school volleyball players’ coach behaviors. 
Also, it will be evaluated whether there is a difference in perception level of coach behaviors according to 
some demographic characteristics of athletes. The population of the study will consist of 30 teams who will 
participate in high school volleyball competitions in Elazig province. 360 players will be selected randomly 
from the participants of these competitions. Approximately 70% (252 students (male and female)) of the total 
population (252) will be the sample population. They must have a modified version of the (CBS-S) scale that 
contains 47 paragraphs or 7 sub-dimensions. Each element is categorized into 7 Likert type points. The questi-
onnaire consists of 7 sub-dimensions the data obtained from the research will be analyzed using (SPSS) prog-
ram. For the interpretation of the data, the analysis of the (T-Test), the analysis of the differences between the 
two groups, (ANOVA). Necessary permissions will be obtained from the relevant units for the implementation 
of the survey was trained in the high school teams in the city of Elazig for the randomly selected 2020 season. 
In the study, mental preparation according to gender variable and goal setting according to the trainer gender 
variable, age variable, income status, years of doing sports, active sports time, licensed sports activity, mother 
and father education It was revealed that there are significant differences in all sub-dimensions according to the 
situation. At the end of the study, it was concluded that the level of perception of coaching behaviors of volley-
ball players studying in high school was positive and their perception levels differed significantly according to 
some demographic characteristics.

Keywords: Coach Behaviors, High School, Perception, Volleyball.

INTRODUCTION

The development witnessed by sport in general and volleyball, in particular, is mainly due to the improvement 
of programs and approaches used in athletic training and psychological guidance for players, as the latter beca-
me based on scientific foundations, and studied methodological rules aimed at improving performance through 
physical and mental development and The emotion of the athlete. (Trocado and Gomes, 2013).

The world has recently witnessed rapid development in all sports, and the results of sports teams have become 
dependent on the mistakes of players or coaches, even if these errors are simple, their results may be dire, so 
it is difficult for the coaches to face the challenges of completing training and competitions is linked quickly 
taking the right decisions at the right time during a short time, the behavior of coaches and the decision-making 
process is an essential element in all sports, especially fast and dynamic games such as volleyball, to achieve 
victory in this game - and regardless of the nature of the competition, whether local or school. There is a need 
to take into account all factors of success and make the most appropriate decision by coaches (Kaya, 2014).
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We note during the team training or competitions that the greatest burden in decision-making and responsibi-
lity rests with the coaches, as in the game of volleyball, the coach must make a quick and decisive decision in 
a short time, whether in intermittent times or in making substitutions or in testing players to participate in Play, 
which is built on valid and pre-planned bases, hence the successful coach seeks to prove himself because he is 
responsible for improving the physical, technical, planning and mental aspects of the players; This is to achieve 
the desired goals and to reach the level of players and the team to the highest levels (Becker, 2009).

Coach is among the most important elements that affect the efficiency and success of school sports teams re-
gardless of the game, as the coach is the dynamic and managed mind that determines the fate of the team and 
achieves him the best returns and results, and the choice of style and method of training is among the most 
important decisions taken by The coach, by deciding the nature of the skills and training methods used, good 
organization between training and competition, and defining the most important methods that help create dis-
cipline for the players in the team, in addition to making a firm decision in determining the roles of players in 
the team according to his behavior and decisions (Hoseini, 2007).  

Factors that could affect athletes is a sports coach. Athletes interact with their coaches in every training session 
and competition.  Moreover, a sports coach could be a role model for the athlete and is also one of the people 
who can affect athletes outside of the sport context too. Their behaviors and feedbacks to an athlete could also 
determine how the athlete will behave in his/her daily life. For example, it is stated that undesirable coaching 
behaviors could result in negative outcomes related to sport satisfaction and burnout (Baker et all., 2000).

Investigation of factors that may influence athletes’ perception and evaluation of coaching behaviors, the pre-
sent study examined the relationship of coach-athlete compatibility to the evaluation of coaching behaviors, 
as well as the relationship of trait and state anxiety and state self-confidence to the evaluation of coaching 
behaviors while controlling for coach-athlete compatibility. (Know and Williams, 1997). Considering the im-
portance of the coach in determining the quality and success of an athlete’s sports experience, surprisingly 
little research exists that identifies optimal coaching behaviors and factors that influence the effectiveness of 
particular behaviors (Lanning, 1979).

MATERIAL AND METHOD

The research is a descriptive survey model. The survey technique will be used to obtain the data which was 
created by making conclusions from the behaviors they have in training, competition and organization struc-
tures and whose original name was aching Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S). And Coach Behavior 
Assessment Scale will be used. The scale consists of 47 items and 7 sub-dimensions. The scale is evaluated 
according to the Likert scale from the range among 7 up to 1. Personal information prepared by the researcher, 
gender, age, income status, education and so on. is a form consisting of 10 questions.

The data obtained from the research will be analyzed using (SPSS) program. For the interpretation of the data, 
frequency analysis, normality tests related to the distribution of data, (T-Test) for the analysis of differences 
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between the two groups, (ANOVA) test for the determination of the difference of more than two groups will 
be used. Necessary permissions will be obtained from the relevant units for the implementation of the survey.

RESULTS

Table 1: Demographic statistics

Variables Sub Variables Frequency Frequency N %

Gender Female 93 36.9%

Male 159 63.1%

Total 252 100%

Age 15 years 135 53.5%

16 years 51 20.3%

17 years 24 9.6%

18 years 42 16.6%

Total 252 100%

Income 500 TL and below 44 17.5%

501-1000 TL 23 9.1%

1001-1500 TL 24 9.5%

2001 TL and more 161 63.9%

Total 252 100%

The majority of the participants in the table are male (63.1%), 15 years old (53.6%), income level 2001 TL and 
above (63.9%),
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Table 2: T-Test and the differences among the genders of players (male and female)

Independent Samples Test

Dimensions Variables Levene’s Test 
for Equality of 
Variances

T-Test for Equality of Means

F Sig. T df Sig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

Physical 
training and 
conditioning

Equal 
variances 
assumed

4.573 .033 -4.971 250 .000 -2.28769 .46018

Equal 
variances not 
assumed

-4.559 147.008 .000 -2.28769 .50177

Set goals Equal 
variances 
assumed

15.147 .000 -2.004 250 .046 -.79712 .39767

Equal 
variances not 
assumed

-2.159 235.189 .032 -.79712 .36919

Coach behavior 
is positive

Equal 
variances 
assumed

18.243 .000 -12.643 250 .000 -4.35626 .34455

Equal 
variances not 
assumed

-12.135 169.385 .000 -4.35626 .35898

Coach behavior 
is negative

Equal 
variances 
assumed

.027 .869 5.153 250 .000 1.95212 .37882

Equal 
variances not 
assumed

5.250 203.857 .000 1.95212 .37185

When the table was examined, there is significant difference was found regarding to the all sub-dimensions 
according to the gender variable. This difference was found to be in favor of male students.
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Table 3: Statistical description of the gender of the players (Mann-Whitney Test)

Dimensions Variables Groups N % Mean
Sum of 
Ranks

MWU p

Technical skills
Female

Between 
Groups

93 36.90 92.08 8563.00
4192.000 .000

Male
Within 
Groups

159 63.10 146.64 23315.00

Mental 
preparation

Female
Between 
Groups

93 36.90 131.46 12226.00
6932.000 .299

Male
Within 
Groups

159 63.09 123.60 19652.00

Competitors 
strategy

Female
Between 
Groups

93 36.90 76.08 7075.00
2704.000 .000

Male
Within 
Groups

159 63.09 155.99 24803.00

When the table was examined, no significant difference was found according to the mental preparetion dimen-
sion, but there is a significant difference was found in other sub-dimensions. This difference was found to be 
in favor of male students.
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Table 4: Age variance analysis (ANOVA)

Dimensions Variables N % Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error

Mean 
Square

Sum of 
Squares

F Sig. Groups

Physical 
training and 
conditioning

15 years 136 54.0 48.6471 .76526 .06562 814.914 2444.743 208.584 .000 Between 
Groups16 years 48 19.0 42.9167 2.01941 .29148

17 years 24 9.5 44.0000 .00000 .00000 3.907 968.907 Within 
Groups18 years 44 17.5 41.3636 4.02949 .60747

All 252 100.0 45.8413 3.68785 .23231 3413.651

Set goals 15 years 136 54.0 41.1176 1.91315 .16405 463.015 1389.044 118.606 .000 Between 
Groups16 years 48 19.0 35.3958 2.52426 .36435

17 years 24 9.5 40.0000 .00000 .00000 3.904 968.142 Within 
Groups18 years 44 17.5 37.1818 2.01474 .30373

All 252 100.0 39.2341 3.06450 .19305 2357.187

Coach 
behavior is 
positive

15 years 136 54.0 40.1838 2.09126 .17932 704.409 2113.226 235.482 .000 Between 
Groups16 years 48 19.0 40.5625 1.51456 .21861

17 years 24 9.5 36.0000 .00000 .00000 2.991 741.853 Within 
Groups18 years 44 17.5 32.9091 1.00737 .15187

All 252 100.0 38.5873 3.37266 .21246 2855.079

Coach 
behavior is 
negative

15 years 136 54.0 9.4118 3.06103 .26248 152.670 458.009 20.239 .000 Between 
Groups16 years 48 19.0 10.8750 3.02911 .43721

17 years 24 9.5 12.0000 .00000 .00000 7.543 1870.737 Within 
Groups18 years 44 17.5 12.8182 2.01474 .30373

All 252 100.0 10.5317 3.04596 .19188 2328.746

When the table was examined, there is significant difference was found regarding the sub-dimensions accor-
ding to the age variable. 
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Table 5: Kruskal-Wallis Test Revealing Differentiation According to the Age Variable

Dimensions
Groups N % Mean 

Rank
df KWH P

Technical skills

15.00 136 53.96 173.82

3 159.534 .000

16.00 48 19.04 50.75

17.00 24 9.52 128.50

18.00 44 17.46 61.77

Total 252

Mental preparetion

15.00 136 53.96 144.50

3 187.803 .000

16.00 48 19.04 24.50

17.00 24 9.52 162.50

18.00 44 17.46 162.50

Total 252

Competition strategy

15.00 136 53.96 165.97

3 194.731 .000

16.00 48 19.04 81.00

17.00 24 9.52 184.50

18.00 44 17.46 22.50

Total 252

When the table was examined, there is significant difference was found regarding the sub-dimensions accor-
ding to the age variable. There are differences between groups in the post hoc test. Between 15 and other age 
groups according to the Physical Training condition dimension, between 15 and 16,18, 17 and 16,18, 18 and 
15,16,17 age groups according to the Set goals dimension, 15 to 17 according to the Coach behavior is posi-
tive dimension, Significant differences were found between the age groups 18, 16 and 17,18, between the age 
groups 17 and 15,16,18, and between the age groups 15 and 16,17,18 according to the negative dimension of 
Coach behavior.
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Table 6: Income variance analysis (ANOVA)

Dimensions Variables N % Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error

Sum of 
Squares

Mean 
Square

F Sig. Groups

Physical training 
and conditioning

<500 44 17.5 3.52580 .53153 .06562 1565.118 521.706 69.992 .000 Between 
Groups

501-1000 23 9.1 .00000 .00000 .29148

1001-1500 24 9.5 .00000 .00000 .00000 1848.533 7.454 Within 
Groups

>2001 161 63.9 2.86573 .22585 .60747

All 252 100.0 3.68785 .23231 .23231 3413.651

Set goals <500 44 17.5 2.51843 .37967 .16405 198.745 66.248 7.612 .000 Between 
Groups

501-1000 23 9.1 .00000 .00000 .36435

1001-1500 24 9.5 .00000 .00000 .00000 2158.442 8.703 Within 
Groups

>2001 161 63.9 3.43303 .27056 .30373

All 252 100.0 3.06450 .19305 .19305 2357.187

Coach behavior 
is positive

<500 44 17.5 1.00737 .15187 .17932 2151.381 717.127 252.733 .000 Between 
Groups

501-1000 23 9.1 .00000 .00000 .21861

1001-1500 24 9.5 .00000 .00000 .00000 703.698 2.837 Within 
Groups

>2001 161 63.9 2.03111 .16007 .15187

All 252 100.0 3.37266 .21246 .21246 2855.079

Coach behavior 
is negative

<500 44 17.5 1.51106 .22780 .26248 923.533 307.844 54.330 .000 Between 
Groups

501-1000 23 9.1 .00000 .00000 .43721

1001-1500 24 9.5 .00000 .00000 .00000 1405.213 5.666 Within 
Groups

>2001 161 63.9 2.85814 .22525 .30373

All 252 100.0 3.04596 .19188 .19188 2328.746

When the table was examined, there is significant difference was found regarding the sub-dimensions accor-
ding to the Income variable. 
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Table 7: Kruskal-Wallis Test Revealing Differentiation According to the Income Variable

Dimensions
Groups
income

N % Mean 
Rank df KWH P

Technical skills

<500 44 17.46 74.86

3 101.836 .000

501-1000 23 9.12 32.00

1001-1500 24 9.52 104.50

>2000 161 63.88 157.39

Total 252

Mental preparetion

<500 44 17.46 162.50

3 81.268 .000

501-1000 23 9.12 37.00

1001-1500 24 9.52 162.50

>2000 161 63.88 124.08

Total 252

Competition 
strategy

<500 44 17.46 105.41

3 109.805 .000

501-1000 23 9.12 56.00

1001-1500 24 9.52 32.50

>2000 161 63.88 156.35

Total 252

When the table was examined, there is significant difference was found regarding the sub-dimensions accor-
ding to the Income variable. There are differences between groups in the post hoc test is given in the table. 
When examined according to income status, between 500 and below income status according to Physical 
Training condition size and other groups, between 500 TL and below and 2001 TL and above according to Set 
goals size, between 500 TL and below and 501-1000 and 1001-1500 TL, According to the Coach behavioris 
positive dimension, there are differences between the 500 TL and below groups and the other groups, and ac-
cording to the Coach behavior is negative dimension between 500 TL and 1001-1500 and 2001 TL and above 
groups.

CONCLUSIONS 

Obviously, one of the more important roles of the coach in competitive sport is to improve athletic perfor-
mance. To achieve that goal, the coach must not only technically and tactically sound but engage in behaviors 
receptive to the athlete. To complicate this issue, a coaching behavior that is positive for one athlete may be 
an ineffective approach for another. Coaches do not have to sacrifice hard work, commitment, or improvement 
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intactics and techniques to achieve a positive socialenvironment. However, the combination ofthose desired 
behaviors might require basic changes in existing coaching behaviors. The responsibility of the coach educator 
is to identify the methods to introduce these concepts to novice coaches who, too often,are engrained with 
performance and winning as theonly determinates of athletic success and player satisfaction. At the end of 
the study, it was concluded that the level of perception of coaching behaviors of volleyball players studying 
in high school was positive and their perception levels differed significantly according to some demographic 
characteristics.
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AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SİBER MAĞDURİYETLERİ VE 
FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

M. Akif KIRAÇ, A. Serdar YÜCEL

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ

Öz: İnsanların büyük ilgi duyduğu spor alanlarından biri olan futbolu oynayan amatör veya profesyonel fut-
bolcular da siber zorbalığa maruz kalan mağdurlar arasındadır. Buradan hareketle çalışmamızda çeşitli değiş-
kenlere göre, amatör ve profesyonel futbolcuların siber mağduriyetleri ve farkındalıklarına ilişkin tutumlarının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Elazığ ilindeki amatör ve profesyonel futbol kulüplerinde oy-
nayan futbolculardan (n:450) oluşmaktadır. Bu futbolculardan rasgele yöntemle seçilen 334 futbolcu araştırma 
kapsamına alınmıştır ve örneklem oluşturulmuştur. Anket formları 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 
14 maddelik “Siber Duyarlılık Ölçeği” ile “24 maddelik “Siber Mağduriyet Ölçeği” formlarıdır. Tanrıkulu ve 
arkadaşlarının (2013) geliştirdikleri 14 maddelik “Siber Duyarlılık Ölçeği” ile yine Tanrıkulu ve arkadaşları ta-
rafından (2012) geliştirilen 24 maddelik “Siber Mağduriyet Ölçeği”  kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 
22.0 paket programı kullanılmıştır. Analiz kapsamında frekans ve yüzde dağılımları ile tek yönlü varyans ana-
lizi (Anova) ve t- testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; Medeni durum ve futbola başlama yaşının Siber (Sanal) 
Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarında bir etkisi görülmemiştir.  21-25 yaş aralığındaki futbolcuların Siber (Sanal) 
Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Futbolcuların Sanal mağduriyetlerinde 
ise; bekar ve 16-20 yaş futbolcuların sanal mağduriyetlerin daha fazla olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:Futbol, siber zorbalık, siber mağduriyet

GİRİŞ

Siber Zorbalık

Bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki hızlı gelişmeler; cep telefonları ve internet gibi araçları her yaştan, cin-
siyetten, eğitimden ve gelir grubundan insanlar için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir 
(Yaman vd., 2011).

Teknoloji hızlı bir biçimde ilerlemekte ve bununla birlikte bireylerin teknolojiye olan ilgisi de her geçen gün 
artmaktadır. Buna paralel olarak internet ve mobil cihazların kullanımı da özellikle genç bireyler arasında hızla 
yaygınlaşmaktadır (Livingstone vd., 2010). Palermiti vd. (2017) siber zorbalığı elektronik araçları kullanarak 
kendini savunma şansı bulunmayan kişilere zarar vermek olarak tanımlamıştır. 

Siber Mağduriyet

Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla bir birey ya da grubun, özel ya da tüzel bir kişiliğin zarar verici 
davranışlara maruz kalması ve bunun sonucunda maddi ya da manevi olarak mağduriyet yaşaması söz konusu 
olmakta ve bu durum Siber mağduriyet olarak ifade edilmektedir (Arıcak vd., 2012). Bununla birlikte siber 
mağduriyet kişilerin kendilerini kötü hissetmelerine neden olabilmektedir (Hunter, 2012: 7).
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Sporda Siber Mağduriyet

Spor; başarı ve başarısızlık, insanlar arası ilişki, ilgi çekici bir seyir olanağı ve sosyal içeriği nedeniyle büyük 
bir dünya oluşturmaktadır (Aşkın, 1989). Sporun bu özelliği ile toplumsal yapıdan etkilenmesinin yanında, 
toplumsal yapıyıda etkilediği, değişimlere açılabileceği günümüzün göz ardı edilemez bir gerçeğidir (İnel ve 
Barut, 1994).

Bilgi teknolojileri alanında kullanılan  pek çok araç farklı problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu araç-
gereçlerin kötüye kullanımı insanları ve toplumları sosyal ve psikolojik açıdan tehdit eder duruma gelmektedir. 
Günümüzde duymaya alışık hale geldiğimiz siber mağduriyet ve siber zorbalık kavramları bu tehlikeleri ortaya 
koyan kavramlardır. Bu tehdit unsurlarının görüldüğü alanlardan biri de hiç kuşkusuz spordur.      

Kitleleri peşinden götürebilen en ilgi çeken sporlardan biri olan futbol, seyirlik olması ve çeşitli sebeplerden 
dolayı diğer branşlardan ayrılmaktadır (Var, 2008). Spor müsabakalarında, özellikle de  “Çağın oyunu” olarak 
ifade edilen (Karadağ ve Kutlu, 2006) futbol karşılaşmalarında yaşanan şiddet olayları; sporun, sevgi, barış ve 
kardeşlik gibi evrensel değerleri, birleştirici ve bütünleştirici özellikleri üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır 
(Talimciler, 1998).

İnsanların büyük ilgi duyduğu spor alanlarından biri olan futbolu oynayan amatör veya profesyonel futbolcular 
da siber zorbalığa maruz kalan mağdurlar arasındadır. Buradan hareketle çalışmamızda çeşitli değişkenlere 
göre, amatör ve profesyonel futbolcuların siber mağduriyetleri ve farkındalıklarına ilişkin tutumlarının ince-
lenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmamız “Betimsel tarama modeli” niteliğindedir. Verilerin elde edilmesinde 3 bölümden oluşan bir anket 
formu kullanılmıştır. Araştırma evrenini Elazığ ili’ndeki amatör ve profesyonel futbol kulüplerinde oynayan 
futbolculardan 450 futbolcu oluşturmaktadır. Örneklemi ise rastgele seçimle belirlenmiş 334 kişi oluşturmuştur. 

Veri Toplama Aracı

Anket formları 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 24 maddelik “Siber mağduriyet Ölçeği” ile “14 mad-
delik “Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği” formlarıdır. Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından 2012 yılında 
geliştirilen 24 maddelik “Siber mağduriyet Ölçeği” ile  birlikte yine Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından 2013 
yılında  geliştirilen 14 maddelik “Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği” kullanılmışır. Ölçeklerden elde 
edilecek puanın yüksekliği siber mağduriyet ve duyarlılığın arttığına işaret etmektedir.

İstatistiki Değerlendirmeler

Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Analiz kapsamında frekans ve yüzde dağılımları 
ve futbolculara ilişkin bazı bağımsız değişkenlere göre  farklılığının tespitinde nonparametrik testlerde Mann-
Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmış ve elde edilen bulgular tablolarla desteklenerek yorumlanmıştır. 
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BULGULAR

Tablo 1.Futbolculara İlişkin Betimleyici İstatistikler

Sayı (N) (% )

Yaş 16-20 87 26,0

21-25 202 60,5

26-30 40 12,0

31 + 5 1,5

Toplam 334 100,0

Medeni durum Bekar 294 88,0

Evli 40 12,0

Toplam 334 100,0

Futbola başlama yılı 1-3 Yıl 40 12,0

4-7 Yıl 202 60,5

8-11 Yıl 67 20,1

12-15 Yıl 20 6,0

15 Ve Üzere 5 1,5

Toplam 334 100,0

Araştırmamıza katılan futbolcuların tamamı erkektir. Bu futbolcuların çoğunluğunun (%60,5) 21-25 yaş ara-
lığında, %88,0 oranında bekar, %60,5’inin  4-7 yıl arası %6,0’ının 12-15 yıl ve %1,5’inin 15+üzeri yıl futbol 
geçmişleri oldukları görülmüştür. 

Futbolcuların SZİDÖ ve SMÖ Ölçeğinde Aldıkları Puanlara İlişkin İstatistikler

Tablo 2. Futbolcuların SZİDÖ ve SMÖ Aldıkları Puanların analizi

N X Ss Sıra No Min Max

SZİDÖ 334 32,90 6,273 28,00 14,00 42,00

SMÖ 334 37,99 4,757 23,00 25,00 48,00
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Yukarıdaki Tablo 2’de araştırmaya katılan futbolcuların siber zorbalık  ölçeğinden aldıkları ortalama puan ( X
SZİDÖ=32.90±6.46) ve siber mağduriyet ölçeğinden aldıkları ortalama puan ( X SMÖ=37.99±4.75) görülmektedir.

Futbolcuların SZİDÖ Ölçeğine ilişkin İstatistiki Analiz Sonuçları 

Tablo 3. Futbolcuların Medeni drum değişkenine göre SZİDÖ Puanların analizi

Medeni 
durum

N Sıra 
ort 
(SO)

Sıra top Mann-
Whitney U

Z p

SZİDÖ Bekar 294 165,92 48779,50 5414,500 -,814 ,416

Evli 40 179,14 7165,50

Toplam 334

Tablo incelendiğinde medeni durum değişkenine göre futbolcuların Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılık-
larında anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. (MWU:5414,50; z:-0,814, p: 0,416)

Tablo 4. Futbolcuların yaş değişkenine göre SZİDÖ Puanların analizi

Yaş N Sıra ort 
(SO)

 sd p Farktlılık 
Kaynağı

SZİDÖ a16-20 87 156,92 5,428 2 b-a
b21-25 202 209,54 ,041* b-c
c26-30 45 169,82

Toplam 334

*p<0,05

Tablo 4’de araştırmaya katılan futbolcuların yaş değişkenine göre siber zorbalık ölçeğinden aldıkları sıra orta-
lama puanlarına göre 16-20 yaş futbolcuların  (SOSZİDÖ=156.92) puan, 21-25 yaş (SOSZİDÖ= 209,54) puan, 26-
30 yaş (SOSZİDÖ= 169,82) puan, aldıkları görülmüştür. 21-25 yaş aralığındaki futbolcuların Siber (Sanal) Zor-
balığa İlişkin Duyarlılıklarının daha yüksek olduğu ve anlamlı bir farklılaşma olduğu bulunmuştur (:5,42; 
sd:2, p:0,041). 

Futbolcuların SMÖ Ölçeğine ilişkin İstatistiki Analiz Sonuçları 
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Tablo 5. Futbolcuların Medeni durum değişkenine göre SMÖ Puanların analizi

Medeni durum N Sıra ort 
(SO)

Sıra top Mann-
Whitney U

z p

SMÖ Bekar 294 192,85 50231,00 4894,000 -1,726 ,024*

Evli 40 142,85 5714,00

Toplam 334

*p<0,05

Tabloda araştırmaya katılan futbolcuların medeni durum değişkenine göre siber mağduriyet ölçeğine ilişkin 
anlamlı bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur. Siber mağduriyet ölçeğine göre bekar futbolcuların sıra orta-
lama puanı (SOSMÖ= 192,85) daha yüksektir. Medeni durum değişkenine göre bekar futbolcuların daha fazla 
siber mağduriyet yaşadıkları tespit edilmiştir.

Tablo 6. Futbolcuların yaş değişkenine göre SMÖ Puanların analizi

Yaş N Sıra ort (SO)  sd p Farklılık 

SMÖ a16-20 87 189,32 7,573 2 0.023 a-b

21-25 202 163,40
b26> 45 143,74

Toplam 334

Not : a (16-20) yaş grubu internet kullanıcıları, b(26’dan büyük) yaş grubu

Tabloda araştırmaya katılan futbolcuların yaş değişkenine göre siber mağduriyet ölçeğinden aldıkları sıra or-
talama puanlarına göre 16-20 yaş futbolcuların  (SOSMÖ=189.32) en yüksek puanı, 26-> yaş futbolcuların ise 
(SOSM= 143,74) en düşük puanı aldıkları görülmüştür. Futbolcuların yaş değişkenine göre siber mağduriyet 
ölçeğine ilişkin anlamlı farklılık oluşturduğu ve bu farklılığın ise 16-20 ve 26> grupları arasında olduğu bu-
lunmuştur. 16-20 yaş grubu futbolcuların sanal mağduriyetleri daha yüksektir.  
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Tablo 7. Futbolcuların Futbola başlama yılı değişkenine göre SMÖ Puanların analizi

Futbola 
başlama 
yılı

N Sıra ort 
(SO)

 sd p

SMÖ 1-3 yıl 40 180,24 2,879 3 ,411

4-7 yıl 202 181,01

8-11 yıl 67 164,30

12-15 yıl 25 153,08

Toplam 334

Tablo incelendiğinde futbolcuların futbola başlama yılı değişkenine göre siber mağduriyet ölçeğine ilişkin 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

TARTIŞMA

Araştırmaya katılan futbolcuların Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarından aldıkları ortalama puan (
X SZİDÖ=32.90±6.46) ve siber mağduriyet ölçeğinden aldıkları ortalama puan  ( X SM=37.99±4.75) göz önüne 

alındığında futbolcuların Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının yüksek olduğu ve  Siber mağduriyet 
yaşadıkları söylenebilir.

SZİDÖ ölçeği sonuçları;

Araştırmaya katılan futbolcuların medeni durum değişkenine göre Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılık-
larında anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. 

Siber zorbalık ile ilgili araştırmaların bir çoğunda yaşın önemli bir belirleyici olup olmadığı yaygın olarak 
araştırılmış ve farklı sonuçlar elde edilmiştir (Aksaray, 2011). Araştırmaya katılan 21-25  yaş grubu futbol-
cuların Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarını daha yüksek olduğu ve diğer gruplara göre farklılık 
gösterdiği görülmüştür. Slonje ve ark. (2012) araştırmalarında yaş değişkeni ile siber zorbalık davranışları ara-
sında anlamlı yönde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Mesch (2009) ve Kowalski ve Limber (2007) yaptıkları 
araştırmada siber zorbalık ve yaş ilişkisini önemli bir etken olarak bulmuşlardır. 

SMÖ ölçeği sonuçları

Araştırmaya katılan futbolcuların medeni durum değişkenine göre bekar futbolcuların lehine siber mağduriyet 
ölçeğine ilişkin puanın daha yüksek olduğu ve evli olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
oluşturduğu bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan futbolcuların yaş değişkenine göre 16-20 yaş grubu futbolcuların siber mağduriyet daha 
yüksek olduğu ve anlamlı bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur. Süslü ve Oktay (2018) benzer bir çalışmada 
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siber mağduriyet açısından anlamlı bir fark olmadığını bildirmişlerdir. 16-20 yaş grubunun internette daha 
fazla zaman geçirdiği söylenebilir. 

Yaşın ilerlemesiyle birlikte İnternet üzerinde fotoğraf ve video paylaşımı da giderek artmaktadır. Bu oran 
16-17 yaş arasında  %95’e ulaşmaktadır (https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/pzp5z.pdf, 15.05.2020). Çiftçi 
(2018) öğrenciler üzerinde yaptığı çalışmada öğrencilerin yaşı ilerledikçe mağduriyetlerinde de artış olduğunu 
saptamıştır. 

SONUÇ ve  ÖNERİLER

Araştırmaya katılan futbolcuların Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarından aldıkları ortalama puan 
32.90’  ortalamanın üstünde  ve siber mağduriyet ölçeğinden aldıkları ortalama puan 37.99 yüksek olduğu 
görülmüştür. 

Medeni durumun ve futbola başlama yaşının Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarında bir etkisi gö-
rülmemiştir.  21-25 yaş aralığıdaki futbolcuların Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının daha yüksek 
olduğudur. Bu yaş grubu internete daha fazla zaman geçirdiği bu alanda duyarlılıkları geliştiği düşünülebilir.  

Teknolojide gelişmeler ve bilgi  iletişim  teknolojilerine yaygın erişim olanakları siber zorbalıktan etkilenecek 
kişi sayısını her geçen gün artırabilir. Bu nedenle  siber  zorbalığın  küresel bir  mesele olduğu,  birçok  ülkenin  
bununla  başa  çıkmak  için çözüm  yolları aradığı  ve  çeşitli düzenlemeler  yaptığı  söylenebilir.  Siber  zorba-
lıkla  ilişkili  olan faktörlere bakmak bu konuda yapılacak önleme ve müdahale çalışmalarına katkıda buluna-
caktır. Ayrıca Milli Eğitim müfredatı içerisinde sanal mağduriyet ve sanal zorbalıkla ilgi konuların yer alması 
ve öğrencilerde algı oluşturulması sağlanmalı, konu ile ilgili  kanuni ve ahlaki ceza ve surumluluklar hakkında 
bilgiler verilmeli, ayrıca Tv, internet ve yazılı basında Kamu spotu ve uyarıcı bilgiler verilmesi sağlanmalıdır.   
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OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİSEL GELİŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Caner SÖNMEZ1, Püren AKÇAY2

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, İstanbul / Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Bireyin kendi gelişiminin sorumluluğunu alarak, kendi arzu ve gayretleriyle mevcut potansiyelini daha iyi 
bir hale getirmesi, ortaya çıkan değişimlere uyum sağlaması, tüm yönleriyle bir bütün olarak yaşam boyu ge-
lişim çabası içinde olması kişisel gelişimi ifade etmektedir. Kişisel gelişim bütün bireyler için önemli olmakla 
birlikte, bazı görev ve rollere sahip bireyler için çok daha fazla önem arz etmektedir. Bu araştırmada okul 
müdürlerinin kişisel gelişimin mesleki boyutuna ilişkin görüşlerinin ve eğilimlerinin tespit edilmesi amaçlan-
mıştır. Okulların, toplumun gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde; okulun lideri olan okul 
müdürünün kişisel gelişime bakış açısının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın; araştırmacılar, alan uz-
manları ve uygulayıcılar için önemli bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir. Nitel araştırma modeli kullanılan 
araştırmanının çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde bulunan 
devlet ortaokullarda görev yapan okul müdürlerinden, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile ulaşılarak yüz 
yüze görüşme yapılabilen ve verilerin geçerli olduğu 10 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiş olup, verilerin analizinde betimsel analiz tekniği 
kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, kişisel gelişimin mesleki boyutunda okul müdürlerinin büyük 
çoğunluğu kendilerini yeterli olarak görmekte ve daha iyiye ulamak için çaba gösterdiklerini düşünmekte-
dirler. Okul müdürlerinin büyük çoğunluğu iş yaşamlarında kendilerini demokratik, işbirlikçi, yeniliklere ve 
gelişime açık olarak görmektedirler. Mesleki alanlarda eksiklerinin olduğu, fark etmedikleri eksiklerinin ola-
bileceği; fark ettikleri eksiklerini gidermeye yönelik çaba harcadıkları, daha önce karşılaşmadıkları durumlara 
ilişkin eksiklerini ise tecrübe ettikçe giderdikleri görülmektedir. Meslekleri ile ilgili hizmet içi eğitimlere katıl-
dıkları, çoğunluğunun eğitimlere katılırken istekli ve gönüllü olduğu, bunun yanı sıra iş yoğunluğunun hizmet 
içi eğitimlere katılımı ve eğitimlerin verimini olumsuz etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kişisel gelişim, kendini geliştirme, mesleki gelişim, okul müdürü.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Bireyin az iyi olduğu bir durumdan daha iyi olduğu bir duruma gelmesi ve bu değişimi kendi güç ve arzusu 
ile sağlaması kişisel gelişimdir. Kişisel gelişimde birey kendi gelişiminden kendi sorumludur. İçindeki cevheri 
ortaya çıkarmak bireyin kendi sorumluluğundadır. Birey amaçları ve hedefleri doğrultusunda kendi yöntemini 
belirleyerek, kendi istek ve arzusuyla hareket ederek yol alır (Özkan, 2004: 2-3). Birey sosyal bir varlık olarak, 
sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyini geliştirerek, bu bilgi ve becerilere yenilerini ekleyerek kendini geliştirir. 
Kişisel gelişiminde bireyin kendi kapasitesi, bireysel özellikleri ve çevre koşulları etkilidir. Bireylerin kişisel 
gelişimi kendilerine has doğal bir süreç şeklinde ilerler. Kişinin yakın ve uzak yaşam alanında ortaya çıkan 
değişimlere uyum sağlama çabalarını kapsayan bir sürecidir. Bireyin kendini gözden geçirmesi, sorgulaması, 
değerlendirmesi, hayata sürekli yeni bir gözle bakarak kendini olumlu yönde değiştirme gayretinde olmasıdır 
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(Fındıkçı, 1996: 66-68).  Kişisel gelişimi bireysel boyut ve toplumsal boyut olmak üzere iki boyutta ele almak 
mümkündür. Bireysel boyut zihinsel, bedensel, duygusal-sosyal ve manevi yaşam olmak üzere dört alt boyut-
ta; toplumsal boyut ise aile boyutu, mesleki boyut ve sosyal sorumluluk boyutu olmak üzere üç alt boyutta 
sınıflandırılabilir (Fındıkçı, 1996: 92). Bu çalışmada ise kişisel gelişimin mesleki boyutu incelenmiştir.

Kişisel gelişiminde birey için işi, mesleği büyük önem taşır. Bunun nedeni bireyin toplum içinde işiyle bir 
yer elde etmesidir. Birey için mesleği kendini geliştirebilmesi, yeteneklerini sergileyebilmesi için önemli bir 
fırsattır (Torun, 1996: 51-52). İş hayatında diğer insanlara göre öne çıkmak, bireysel olarak diğerlerine göre 
fark yaratmak isteyen kişiler, farklılıklarını öne çıkaracak şekilde kişisel gelişim çabasına girerler. Bireyler iş 
yaşamlarında çeşitli kurslar, seminerler, atölyeler, seyahatler, yeni fırsatlar, yeni deneyimler ile kişisel gelişim-
lerini arttırma çabasına girerler (Barutçugil, 2005: 14).

Dünyadaki değişme ve gelişmelerle birlikte öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeterlikler de değiş-
mektedir. Eğitim sistemleri de bu ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmeli ve gelişmelidir. Bu değişmelerle bir-
likte okul yöneticilerinden beklenenler de değişmektedir (Gedikoğlu, 2015: 132). Okulun gelişmesi için insan 
kaynağının gelişmesi gerekir. Burada da okul yöneticilerinin tutumları büyük önem kazanmaktadır. Kendi 
gelişimlerini sağlayan, bu yönde çaba gösteren okul yöneticilerinin bunu okul iklimine ve kültürüne yansı-
tabilmeleri okulun gelişimi açısından çok önemlidir. Bu şekilde öğretmenlerin gelişimlerini de teşvik etmiş 
olacaklardır (Polat, Uğurlu ve Aksu, 2018: 207). Okul yöneticisi okulunu öğrenen ve öğreten bir örgüt haline 
getirebilmek için öğrenen lider olmalıdır. Bu amacı yerine getirmek için özendirici olmalıdır. Okul yöneticisi 
meslek olarak öğretmenlikten gelmekle birlikte kendisi sürekli öğrenen bir öğrenci olmalıdır. Bu öğrenmeden 
kastedilen; yaşam boyu öğrenme alışkanlığı, sürekli kendini geliştirme zorunluluğudur. Sürekli mükemmel-
liğe ulaşmayı hem kişisel olarak hem de örgütte amaç haline getirmelidir. Okul yöneticisinin öğrenen lider 
olmasıyla, öğrenen öğretmen, öğrenen öğrenci ve öğrenen okulun oluşmasına yönelik katkı sağlanabilecektir 
(Çelik, 2013: 270-272).

AMAÇ

Bu çalışmada, okul müdürlerinin kişisel gelişimin mesleki boyutuna ilişkin görüşlerinin ve eğilimlerinin tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda okul müdürlerinin iş yaşamlarında; mesleki gelişimleri takip 
etme düzeyleri, yeniliklere açık olma düzeyleri, mesleki yeterlilikleri, iletişim ve insan ilişkilerinde genel tu-
tumları belirlenmeye çalışılmıştır.

KAPSAM

Araştırmanın çalışma grubu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde bulunan dev-
let ortaokullarda görev yapan okul müdürlerinden oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel gelişiminin mesleki 
boyutu ayrıntılı şekilde incelenmiştir.  

YÖNTEM

Bu araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma, insanların deneyimlerine hangi anlam-
ları yükledikleri, deneyimlerini nasıl yorumladıkları, dünyalarını nasıl kurdukları, bir olgunun onlar için ne 
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anlama geldiği ile ilgilidir (Merriam, 2015: 5). Araştırmada amaçlı örnekleme tekniklerinden hızlı ve pratik 
olması, katılımcılara erişilmesinin kolay olması nedeniyle kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 141). Araştırmanının çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekirdağ 
ili Çerkezköy ilçesinde bulunan devlet ortaokullarda görev yapan okul müdürlerinden kolay ulaşılabilir durum 
örneklemesi ile ulaşılarak yüz yüze görüşme yapılabilen ve verilerin geçerli olduğu 10 okul müdürü oluştur-
maktadır. Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu teknik ile hem 
sabit seçenekli cevaplama hem de ilgili alanda derinlemesine bilgi toplama birleştirilir (Büyüköztürk, Çak-
mak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2019: 159). Yarı yapılandırılmış görüşme formunda araştırmanın amaç ve 
alt amaçlarına uygun olarak, müdürlerinin kişisel gelişimin mesleki boyuta ilişkin görüşlerini, deneyimlerini, 
değerlendirmelerini içeren sorular bulunmaktadır. Görüşmeler randevu alınarak, araştırmaya katılmayı kabul 
eden okul müdürlerinin kendi kurumlarında boş bir odada yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde 
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analizde temalar daha önceden belirlenerek veriler bu tema-
lara göre özetlenerek yorumlanır. Bunun yanı sıra görüşmelerde ortaya çıkan sorular ve boyutlar da dikkate 
alınabilir. Betimsel analizde katılımcılardan doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Bu şekilde katılımcıların 
görüşlerine dikkat çekilir. Betimsel analizde amaç bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış olarak okuyucuya 
anlaşılır bir şekilde sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256).  Bu çalışmada literatür araştırması yapılarak 
yarı yapılandırılmış görüşme formu ve yapılan görüşmeler doğrultusunda temalar ve kategoriler belirlenmiştir. 
Araştırmada güvenilirliği sağlamak amacıyla ölçme değerlendirme alanında bir uzman ile araştırmacı görüş-
me verilerini ayrı ayrı incelemiş olup; kodlara ölçme değerlendirme uzmanı ve araştırmacının kabulü ile son 
hali verilmiştir. Kodlar belirlenen kategori ve temalar altında değerlendirmiştir. Katılımcıların kimliğini gizli 
tutmak amacıyla katılımcılara K1 (Katılımcı 1), K2 (Katılımcı 2) şeklinde kodlar verilmiştir. Bulgular bölüm-
lerinde katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılarak güvenilirlik sağlanmaya çalışılmıştır.

BULGULAR

1. Mesleki gelişmeleri takip etmeye ilişkin bulgular

“Mesleğinizle ilgili, yurtiçindeki ve yurtdışındaki değişiklikleri takip ediyor musunuz?” sorusuna katılımcıla-
rın tamamı yurt içindeki değişiklikleri takip ettiğini belirtmiştir. “Mesleğinizle ilgili teknolojik yenilikleri takip 
ediyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların büyük çoğunluğu teknolojik yenilikleri takip ettiğini (f:9), biri 
ise nadiren baktığını/incelediğini belirtmiştir. Teknolojik yenilikleri takip ettiğini belirten katılımcıların dördü 
bakanlığın uygulamaları düzeyinde takip ettiğini (f:4) belirtmiştir.

“Ediyorum. Genellikle mesleğimle ilgili gelişmeleri takip ederim. Çoğunlukla sabahları mevzuat değişiklikle-
rini kontrol eder, takip ederim.” (K4)

“Akıllı tahta kullanımı veya EBA kullanımı hakkında bizim bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Öğretmenlerden 
etkin kullanmalarını istiyoruz. Öğretmen takıldığı bir noktada bizden yardım isterse bunu bilmiyor olmamız 
hoş olmaz. Dolayısıyla öğretmenlerin yapacağı ve yapmaları gereken her şeye hakim olmamız gerekir.” (K5)

Katılımcıların büyük çoğunluğunun yurtdışındaki gelişmeleri sürekli ve düzenli olarak takip etmediği be-
lirlenmiştir. Katılımcıların bir kısmı yurtdışındaki gelişmeleri karşılaştığında baktığını/incelediğini (f:3), bir 
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kısmı yurtdışındaki gelişmeleri takip ettiğini (f:3), biri yurtdışındaki gelişmeleri nadiren takip ettiğini (f:1) 
belirtmiştir.

“Açıkçası internet ve sosyal medyada karşımıza çıkan örneklerden gördüğüm kadarıyla takip ediyorum. Dü-
zenli takip ediyorum diyemem.” (K1)

2. Yeniliklere açık olmaya ilişkin bulgular

“Mesleğiniz ilgili yeni araç ve gereçleri kullanmayı öğrenmede istekli misiniz?” sorusuna katılımcıların büyük 
çoğunluğu yeni araç ve gereçleri kullanmada istekli olduğunu (f:8), biri istekli olmak zorunda hissettiğini (f:1), 
biri ise öğrenmeye ihtiyaç duyduğunda istekli olduğunu belirtmiştir. “Mesleğinizle ilgili değişikliklere uyum 
sağlayabiliyor musunuz? Uyum sağlamak için bir çabanız var mı?” sorusuna ise katılımcıların büyük çoğun-
luğu kolay uyum sağladığını/zorlanmadığını (f:8), biri başta zorlansa da uyum sağladığını (f:1), biri is kısmen 
uyum sağlayabildiğini/bazen zorlandığını (f:1) belirtmiştir.

“Yeni araç ve gereçleri kullanmakta istekliyimdir. Yenilikle ilgili bir konuda herhangi bir hizmetçi eğitim 
veya bir faaliyet varsa katılırım. Yeni ortaya çıkmış bir şey varsa uzmanı kişilerden bilgi almaya çalışırım. 
Bir eğitim, etkinlik, seminer varsa ilk katılanlardan olurum. Gönüllü olarak başvururum. Fayda sağlayacağını 
düşünüyorsam sistem olur, yöntem olur, teknik olur, araç olur onu araştırır öğrenmeye gayret ederim.” (K4)

“Ben genelde değişikliklere kolay uyum sağlıyorum. Neticede bir altyapının üstüne yeni bir şeyler inşa edili-
yor ve ben ona kolay uyum sağlıyorum.” (K1)

“Kurum içi problemler için yeni çözüm yolları dener misiniz?” sorusuna katılımcıların tamamına yakını yeni/
farklı çözüm yolları denemeye açık olduğunu (f:9), biri ise her problemin kendine has çözümü olduğunu (f:1) 
ifade etmiştir. Katılımcıların yarısı mevcut çözüm yolu geçerliliğini kaybetmişse/sonuca ulaşmamışsa yeni 
yolları denediğini (f:5), bir kısmı paydaşlarla fikir alışverişi yaparak yeni yollar bulmaya çabaladığını (f:3), bir 
kısmı yeni çözüm yolları için araştırma yaptığını (f:2), bir kısmı gerektiğinde uzman yardımına başvurabile-
ceğini (f:2) ifade etmiştir.

“Yeni yöntem ve uygulamaları tabi ki denerim. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumaz derler. Eski bil-
gilerle de bugünün problemleri çözülmeyebilir. Yeni yöntemler de ararız tabi.” (K3)

3. Mesleki yeterliliğe ilişkin bulgular

“Mesleki anlamda eksik olduğunuzu düşündüğünüz alanlar var mı? Varsa eksikliklerinizi gidermeye yönelik 
bir çabanız var mı?” sorusuna katılımcıların tamamı mesleğini icra etme yeterliliğine sahip olduklarını an-
cak mesleki alanda eksiklerinin olduğunu/olabileceğini (f:10) belirtmektedir. Katılımcıların tamamına yakını 
eksikleri gidermek için çaba harcadığını (f:9) düşünmektedir. Katılımcıların üçü tecrübe ile edinilen/karşılaş-
tıkça öğrenilen konularda eksikleri olduğunu (f:3), ikisi yabancı dil konusunda eksikleri olduğunu (f:2), biri 
bilimsel yayın takip etme konusunda eksiği olduğunu (f:1), biri yetki devri konusunda eksik olduğunu (f:1), 
biri değişiklikleri takip etmede eksikler olduğunu (f:1), biri ise kodlama ve yazılım öğrenmek istediğini (f:1) 
belirtmiştir.
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“Beklediğim alanlarda, eksiğim olduğunu bildiğim alanlarda mutlaka kendimi hazırlıyorum, yetiştiriyorum. 
Mesleki anlamda yeterlilik olarak eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Ancak tecrübe noktasında karşılaşmadı-
ğımız durumlar, ilk defa karşılaşacağımız şeyler olabilir. Bunlar o durumlarla, olaylarla karşılaştıkça öğrenilen 
şeyler. Tecrübe ettikçe öğreneceğimi düşünüyorum.” (K4)

“İşinizde verimli olduğunuzu düşünüyor musunuz? Daha fazla verimli olabilmek için çaba sarf ediyor musu-
nuz?” sorusuna katılımcıların tamamı işinde verimli olduğunu, verimi arttırmak için çaba gösterdiğini (f:10) 
belirtmiştir. Verimliliği arttırmaya yönelik olarak katılımcıların ikisi araştırma/düşünme yaptığını (f:2), ikisi 
farklı uygulama ve yenilikleri takip ettiğini (f:2), ikisi deneyimli yöneticilere danıştığını (f:2), ikisi paydaş-
lardan fikir aldığını (f:2) belirtmiştir. Katılımcılardan biri okulun maddi kaynak ve fiziki donanımı ile ilgili 
görevlerin eğitim öğretimde verimi olumsuz etkilediğini (f:1) belirtmiştir.

“Evet bu noktada verimli olduğumu düşünüyorum. Öğrencilerin rahat öğrenebileceği bir ortamı hazırladığımı, 
öğretmenlerimin dolu dolu dersi işlediğini bizzat derslerini denetleyerek görüyorum. Verimliliği arttırmak 
için çaba gösteriyorum. Genelde gittiğim yörelerde okulları ziyaret ediyorum farklı bir şey yapılmışsa onları 
görmeye, incelemeye çalışıyorum. O yenilikleri bize uyarlayabilir miyiz diye imkanları araştırıyorum. İnternet 
ortamında okullarda yapılan farklı uygulamaları tarıyorum.” (K3)

“Mesleğinizle ilgili hizmet içi eğitimlere katılıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların tamamı mesleği ile ilgili 
hizmet içi eğitimlere katıldığını (f:10) belirtmiştir. Katılımcıların yarısından fazlası hizmet içi eğitimlere istekli 
ve gönüllü olarak katıldığını (f:6) ifade etmiştir. Katılımcılardan ikisi iş yoğunluğunun hizmet içi eğitimlere 
katılımı/verimi olumsuz etkilediğini (f:2), biri bakanlık çapında yeterli sayıda eğitim düzenlenmediğini (f:1), 
ifade etmiştir. “Kurum dışında mesleğinize yönelik kurs, seminer vb. etkinliklere katılıyor musunuz?” soru-
suna ise katılımcıların çoğunluğu kurum dışındaki hizmet içi eğitimlere fırsat ve imkan buldukça katıldığını 
(f:7), katılanların üçü ise imkan ve zaman bulmakta zorlandıklarını (f:3) belirtmiştir. Katılımcıların üçü kurum 
dışındaki hizmet içi eğitimlere katılmadığını (f:3), katılmayanların ikisi katılmak istediğini (f:2) belirtmiştir. 

“Hizmet içi eğitimlere istekli katılıyorum. Yeni gelişen birtakım şeyleri öğrenebilmek için katılıyorum. Bir de 
değişen eğitim sistemi içinde öğretmenin ve idarenin yeri konusundaki eğitimlere katılmak istiyorum. Bunun 
için müracaatlarda buluyorum amacım kendimi yetiştirmek, geliştirmek, okula daha yararlı olmak istiyorum.” 
(K2)

“Zamanlama ve iş yoğunluğu noktasında bazen problem olabiliyor. Kurumda olmamız gerekirken eğitimlere 
katılıyoruz. Bu da verimi düşürüyor. Çünkü aklımızın bir köşesinde okul işleri oluyor.” (K9)

“Nasıl bir yönetici olduğunuzu düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların çoğunluğu demokratik ve işbirlikçi 
olduğunu (f:9), yarısı yeni fikir ve projelere açık olduğunu/desteklediğini (f:5), bir kısmı insancıl olduğunu 
(f:4), bir kısmı ortak vizyon/ kurum kültürü ve iklimi oluşturmaya önem verdiğini (f:4), bir kısmı yerine göre 
otoriter olduğunu (f:4), bir kısmı karizmatik olduğunu (f:4), bir kısmı öğrenmeye açık olduğunu (f:2), bir kısmı 
duruma/konuya göre hareket ettiğini (f:2) ifade etmiştir.
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“Otoriter değilim. Gayet demokratik, insanları dinleyen, insanları anlamaya çalışan, insancıl bir yöneticiyim. 
Onlara da söz hakkı veren biriyim. Karar alırken birkaç yere kişiye danışırım. Fikir alışverişinde bulunurum. 
Doğruluğunu tartar ondan sonra uygulamaya koyarım. İlla benim dediğim olacak diye de diretmem. Farklı 
görüşlere de saygı duyarım. İşbirliğine önem veririm, arkadaşları da işin içine katarım. Onların da çorbada 
tuzu olması için uğraşırım.” (K3) 

4. İletişim ve insan ilişkilerine ilişkin bulgular

“Birlikte çalıştığınız öğretmenleri etkin dinlediğinizi düşünüyor musunuz?” ve “Birlikte çalıştığınız öğret-
menlere karşı kendinizi yeterince doğru ifade edebildiğinizi düşünüyor musunuz? sorularına katılımcıların 
tamamı öğretmenleri genellikle yeterince etkili dinlediğini ve kendilerini yeterince doğru ifade edebildiklerini 
(f:10) belirtmiştir. Katılımcılardan biri nadiren de olsa olumsuz bir durumda dinlemeyi yarıda kestiğini (f:1) 
belirtmiştir. Katılımcılardan ikisi sıklıkla öğretmenler odasında öğretmenleri dinlediğini (f:2) ifade etmiştir” 
sorusuna katılımcıların tamamı öğretmenlere kendini yeterince doğru ifade edebildiğini (f:10) belirtmiştir.

“Öğretmenlerimi yeterince ilgili dinlediğimi düşünüyorum. Öğretmenlerimle karşılaştığımda bana yüzleri gü-
lerek selam veriyorlar. Öğretmen arkadaşlarım okul içerisinde boş vakitleri olduğunda yanıma sohbet etmeye, 
çay içmeye geliyorlar. Birlikte dışarıda görüşebiliyoruz. Sıkıntılarını, sorunlarını benimle paylaşabiliyorlar. 
Sonuçta hepimiz insanız.” (K9)

“Kendimi doğru ifade edebildiğimi düşünüyorum. Kısa bir sürede yaptım oldu şeklinde karar almak yerine; 
onlara karar ile ilgili kendi düşündüklerimi, uygulamak istediklerimi söylüyorum. Onlar da fikirlerini belir-
tiyorlar. Yanlış varsa söylüyorlar. Bu şekilde doğruyu buluyoruz. Yanlış anlaşılma veya yanlış ifade etmenin 
önüne geçiyoruz.” (K4)

“Birlikte çalıştığınız öğretmenlere karşı yeterince hoşgörülü olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna ka-
tılımcıların tamamı öğretmenlere karşı yeterince hoşgörülü olduğunu (f:10), ifade etmiştir. Katılımcıların üçü 
insani durumlar dışında/görevini kasıtlı olarak ihmal eden öğretmenlere karşı hoşgörülü olmadığını (f:4) ifade 
etmiştir. “Birlikte çalıştığınız öğretmenlerden gelen eleştirilere açık olduğunuzu düşünüyor musunuz?” soru-
suna ise katılımcıların tamamı iyi niyetli/yapıcı ve uygun dille ifade edilen eleştirilere yeterince açık olduğunu 
ifade etmektedir. Katılımcıların bir kısmı dedikodu/karalama/yıpratma niyeti gördüğü eleştirileri hoş görmedi-
ğini (f:4), biri eleştiri yapandan çözüm önerisi beklediğini (f:1), biri bireysel konuları ilgilendiren eleştirilerin 
yüz yüze yapılmasını beklediğini (f:1) ifade etmiştir.

“Öğretmen arkadaşlarıma görmüş oldukları bir sorunu ve varsa eleştirilerini açık bir şekilde, rahatlıkla bana 
iletmelerini her seferinde bütün toplantılarda dile getiriyorum. Eleştiriye açığım. Eleştiri art niyetli olmadıkça 
her türlü ortamdaki eleştiriye açığım…” (K1)

“Genel çerçevede görevlilerin yapılmasını aksatmayacak şekilde hoşgörülüyümdür. Hastalık olabilir, ailevi 
durumlar olabilir bu tür insani durumlarda hoşgörülüyüm. Önemli olan samimiyet ve açıklık olması. Gizli 
saklı derse geç girmeye çalışmak, bugün fark edilmedi bir daha yaparım diye düşünmek hoş olmaz, hoş gör-
mem.” (K5) 
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SONUÇ

Araştırmaya katılan okul müdürlerinin meslekleri ile ilgili; yurtiçindeki gelişmeleri ve teknoloji ile ilgili yeni-
likleri yeterli düzeyde takip ettikleri ancak yurt dışındaki gelişmeleri yeterli düzeyde takip etmedikleri görül-
mektedir. Mevzuata ilişkin değişikliklerin (Çoruk, 2007) ve bakanlığın uygulamalarındaki yeniliklerin; mesle-
ğinin icrasını direkt olarak etkilemesi nedeniyle yurt içindeki gelişmeleri takip ettikleri düşünülmektedir. Yurt 
dışı mesleki gelişmeleri yeterli düzeyde takip etmemelerinde; mesleğinin icrasını direkt olarak etkilemediğini 
düşünmeleri nedeniyle, takip etmeye ihtiyaç duymadıkları belirlenmiştir. Teknolojik yenilikleri takip ettiğini 
düşünen katılımcıların önemli bir kısmının bakanlığın uygulamaya koyduğu ya da planlamasını yaptığı tekno-
lojik yeniliklerde eksiklik yaşamamak için takip ettikleri görülmektedir. Benzer şekilde Banoğlu, Vanderline 
ve Çetin (2016)’de okul müdürlerinin yarısından çoğunun ileri düzey teknoloji liderliği faaliyetleri gösterdiği-
ni, fatih projesi kapsamındaki teknolojiye yapılan yatırımların, bu yatırımların yapıldığı okulların müdürleri-
nin teknoloji liderliği faaliyetlerini, teknoloji yatırımlarını yönetebilme kapasitesini olumlu yönde etkilediğini 
belirtmektedir. 

Araştırmaya katılan okul müdürleri yeniliklere açık olduklarını düşünmektedirler. Katılımcıların doğru ve fay-
dalı olduğunu, mevcut olandan daha iyi olduğunu düşündüklerinde yeniliği uygulamaya koydukları görülmek-
tedir. Yıldırım (2011)’da okul müdürlerinin yenilikçi dengeyi kullandığını belirtmektedir. Yöneticiler sorun-
ların çözümünde statik yapıyı sürdürmekten ziyade, dinamik bir yapıya hizmet etmektedir. Yıldızoğlu (2013) 
okul yöneticilerinin baskın olan özelliklerinden birinin gelişime açıklık olduğunu belirtmektedir. 

Mesleki yeterliliğe ilişkin katılımcılar işlerinde verimi olduklarını, paydaşların beklentilerinin büyük çoğunlu-
ğunu karşılayabildiklerini ve bunları daha iyi hale getirmek için çaba gösterdiklerini belirtmektedirler. Çoruk 
(2007)’a göre de okul müdürleri mesleki boyutta kendilerini geliştirdiklerini düşünmektedirler. Eldeki araş-
tırmada katılımcılar mesleki anlamda eksiklerinin olduğunu ya da fark etmedikleri eksiklerinin olabileceğini 
düşünmektedirler. Fark ettikleri eksiklerini gidermeye yönelik çaba harcadıklarını, daha önce karşılaşmadıkla-
rı durumlara ilişkin eksiklerini ise tecrübe ettikçe giderdiklerini belirtmiştirler. Katılımcıların eğitim yönetimi 
alanında lisansüstü eğitim almadıkları, yönetici olmadan önce teorik veya uygulamalı olarak kapsamlı bir 
yöneticilik eğitimi almadıkları için, çoğunlukla durumlarla karşılaştıkça eksiklerini gördükleri ve görevlerini 
layıkıyla yapabilmek için öğrenme ihtiyacı hissettikleri görülmektedir. Özdemir, Çoban ve Bozkurt (2020)’a 
göre de Türkiye’de yöneticilik, çoğunlukla gözlem yoluyla ve deneyimleyerek öğrenilmektedir. Araştırmaya 
katılan okul müdürlerinin tamamı meslekleri ile ilgili hizmet içi eğitimlere katıldıklarını (eğitimler resen veril-
mektedir), çoğunluğu ise bu eğitimlere katılırken istekli ve gönüllü olduklarını belirtmiştirler. Bunun yanı sıra 
iş yoğunluğunun hizmet içi eğitimlere katılımı ve eğitimlerin verimini olumsuz etkilediğini belirten katılım-
cılar da bulunmaktadır. Bu durumun; katılımcılar eğitimde oldukları esnada resmi olarak sorumlu olmasalar 
dahi, okulun tüm iş ve işlemleriyle ilgili kendilerini sorumlu hissetmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Hizmet içi eğitimlerde; okul iş ve işlemlerinin yoğun olmadığı dönemlerde, yöneticilerin eğitimlere dönü-
şümlü alınarak, planlama yapılmasının verimi arttırmada faydalı olacağı düşünülmektedir. Aksu (2013)’da 
buna ilişkin hizmet içi eğitimlerin uygun zamanlarda yapılmaması, eğitimlere katılım için teşvik edilmemesi, 
ihtiyaç olan konularda eğitimlerin verilmemesi, dönütlerin değerlendirilmemesi gibi faktörlerin eğitimlerin 
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işlevselliğini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Araştırmada bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarının düzen-
lediklerinin dışında meslekleriyle ilgili kurs, seminer vb. etkinliklere katılımcıların yarısından çoğu imkan ve 
fırsat buldukça katıldıklarını belirtmiştir. Buna karşılık imkan ve fırsat bulmakta zorlandıklarını; daha önce 
katılmadıklarını belirten katılımcılar da bulunmaktadır. Altun ve Vural (2012)’a göre de öğretmenler ve yöne-
ticiler kendilerine sunulan mesleki gelişim fırsatları yetersiz görmektedirler. Mesleki gelişime yönelik disip-
linler arası çalışmaların yapılması gerektiği, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişime özendirilmesi gerek-
tiği belirtilmektedir. Wiyono, Maisyaroh, Burhanuddin ve Rasyad (2020) araştırmalarında yöneticilerin hem 
kişisel hem de mesleki becerilerinin; değişime uygun olacak şekilde düzenli olarak geliştirmeleri gerektiğini 
belirtmiştir. Araştırmada okul müdürlerinin tamamına yakını kullandıkları yönetim yaklaşımını “demokratik 
ve işbirlikçi” olarak tanımlamıştır. Araştırmamızda yönetim yaklaşımlarına ilişkin ikinci sırada ön plana çıkan 
özellikler ise; “yeni fikir ve projelere açık olma/destekleme”, “insancıl olma”, “ortak vizyon/kurum kültürü 
oluşturma”, “duruma göre otoriterlik”, “karizmatik olma” şeklindedir. Sarıer (2013)’e göre okul çıktılarını en 
fazla olumlu etkileyen liderlik yaklaşımlarının ortak özelliğinin, insanı merkeze almaları olduğuna ulaşılmıştır. 
İletişim ve insan ilişkileri alt temasında araştırmaya katılan okul müdürlerinin tamamı birlikte çalıştıkları öğ-
retmenlerle ilişkilerinde kendilerini yeterli görmektedir. Fletcher (2009)’a göre okul müdürlerinin çalışanlarla 
olumlu ilişkiler kurması çalışanların ve okulun gelişiminde önem göstermektedir. Araştırmada okul müdürleri 
birlikte çalıştığı öğretmenlere karşı hoşgörülü olduklarını, onları etkili dinlediklerini, onlara karşı kendilerini 
doğru ifade edebildiklerini, onlardan gelen eleştirilere yeterince açık olduklarını düşünmektedirler. Katılımcı-
ların öğretmenlerle ilişkilerinde belirli kriterlere göre hareket ettikleri görülmektedir. Görevini kasıtlı olarak 
ihmal eden öğretmenlere karşı hoşgörü göstermediklerini, dedikodu/karalama/yıpratma amacı olan eleştirilere 
açık olmadıklarını belirten katılımcılar bulunmaktadır. 
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1980 SONRASI İSTANBUL’DA KÜLTÜR VE SANAT’A BİR BAKIŞ

Aysun CANÇAT

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: 1980’ler İstanbul’un, kentsel dönüşüm bağlamında, bir dünya kenti haline getirme projesi adına ilk atı-
lımın ve desteğin olduğu yıllardır. Tüm alanlardaki yenilik, değişimler ve özellikle de teknoloji alanındaki 
ilerlemeler iletişim, etkileşim ve ulaşımı hızlandırmış; bu hızlanma, kültür-sanat alanlarını oldukça etkilemiş-
tir. Bunlar sanatın, sanatçıların ve sanat eserlerinin sınırları aşarak dünya çapında hareketini kolaylaştırmıştır. 
Bu hareket, özellikle uluslararası çapta yapılan festival ve bienal gibi sanat etkinliklerine giden yolda önemli 
olmuşlardır. Ülkemizde 1973’te festival, 1987’de bienal etkinlikleri gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bununla 
birlikte, bu tarihlerde yeni müzelerin ve galerilerin açılması, koleksiyonculuk alanının gelişmesi sanatı canlı 
tutmuştur. Müzecilik, koleksiyonerlik gibi alanlarda 2000’li yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Kültürel 
ve sanatsal bu hareketlilik ile birlikte İstanbul’un 2010 yılında ‘Avrupa Kültür Başkenti’ seçilmesi ilgi çekici-
dir. Türk kültür-sanat ortamı, özellikle, 1980’li yıllarda düzenlenmeye başlayan ve hala yapılmaya devam eden 
bienal etkinlikleri ile birlikte önemli bir değişim sürecine girmiştir. Çünkü, bu gibi sanat etkinlikleri ülkemizin 
pek çok tarihi mekânında gerçekleştirilmiştir. Buradaki önemli nokta, bu etkinlikler aracılığıyla tarihi mekan-
ların çağdaş bir yorumla ele alınmasıdır. Diğer önemli nokta da sanatın yönetimsel boyutunun öne çıkmasıdır. 
Büyük organizasyonlar şeklinde olan bu etkinliklerle; yönetim kurulları, küratörlük gibi alanların gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler İstanbul’daki kültür sanat ortamına, geleneksel anlayışın dışında çağdaş, 
yeni ve dinamik bir sanat ortamını sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Kültür, Sanat, Bienal

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Eşsiz bir coğrafya üzerinde, eşsiz bir tarihe tanıklık etmiş olan İstanbul, günümüze kadar, geçirdiği evrimlerle 
büyük bir mega şehir olarak karşımıza çıkmakta ve bize kaynaklık etmektedir. Arkeolojik çalışmalar, şehrin 
kurulduğu tarihi yarımadanın binyıllardır insan yerleşimlerine mekân olduğunu gösteriyorsa da 1453’ten itiba-
ren şehir dokusundaki en baskın unsurlar Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu mirasına aittir. İstanbul, İsa’dan 
yedi yüzyıl önce Megaralılar tarafından kurulduğu kabul edilen, Doğu Roma gibi büyük imparatorluklardan 
sonra, Osmanlılara başkentlik etmiştir.

İstanbul; Anadolu içlerinden, Uzak Asya’dan, Arabistan’dan, Roma’dan, Trakya’dan, Avrupa’nın dört bir 
yanından kervanların gelip geçtiği; Karadeniz’den, Akdeniz’den, Tuna’dan ticaretin yapıldığı; Hint’ten 
Yemen’den, dünyanın dört bucağından en değerli ürünlerinin limanına boşaltıldığı bir kentti. Asya kıtasını 
Avrupa’ya birleştiren köprü, hilafetin son merkezi, Türkiye’nin en büyük kenti, Türk edebiyatının en çok adı 
geçen efsanevi kenti, ressamların fırçalarına her asırda konu olmuş olan İstanbul’un asırlar süren çok eski bir 
tarihi vardır (Bayrak,2003,s.207) İstanbul’un bu eşsiz konumu, kentin dünya kültürü ve siyaseti açısından 
önemli olan rolünü de belirlemiştir. 
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Resim 1. Tarihi yarımada İstanbul

Geçmişten bu yana birçok Avrupalı sanatçının şehre gelmesi, sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirmesi, bizim 
sanatçılarımızdan da pek çok sanatçının Avrupa’ya gönderilmesi  izlenmekte olan süreçlerdir. Bu anlamda 
İstanbul, geçmişten bu yana kültürel faaliyetlerin yapıldığı dinamik bir yer olarak canlılığını korumakla kal-
mayan, arttıran bir yapıdadır. Bu, 1980 sonrası dönemde de böyle olmuştur.

AMAÇ

Bu çalışma, oldukça köklü bir geçmişe sahip olan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul kentinin, 
1980 yılı ve sonrasındaki kültür-sanat alanlarındaki gelişmelerini genel olarak değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

KAPSAM

Çalışma; 1980 yılı ve sonraki kültür-sanat alanlarındaki gelişmelerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

YÖNTEM

Bu araştırmada, çeşitli dokümanların analizi ile gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik 
olarak nitel bir araştırma süreci izlenmiştir.

BULGULAR

1980’ler, ülke olarak değerlendirildiğinde; ülkenin devlet odaklı kültür endüstrisi, liberal kapitalizme geçiş, 
uluslararası iletişim, etkileşim ağlarının etkisi ve diğer toplumsal siyasal etmenlerin etkisiyle gücünde azalma 
gözlenmişti. 1980’lerdeki askeri müdahaleye ve anti-demokratik anayasaya rağmen, sanat ve kültür üretiminin 
giderek özgürleşmesi, bağımsızlaşması ve heterojenleşmesi ilginçtir (Madra,2010,s.16)

1950-1980 yılları arasında yoğun olarak Anadolu’dan büyük şehirlere yaşanan göç ile kentleşme başlamış ve 
önemli dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Sanatçılar, sorunlara kentlileşme bilinciyle, farklı kültür alanları 
ve sanat ilişkisini, hem birey hem de kimlik bağlamında çoğulcu bir yaklaşımla ele almış ve bu yönde üretimler 
gerçekleştirmişlerdir. Bu durum; sanatla ile politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gibi alanlar arasındaki 
ayrımın yumuşadığı ve disiplinlerarası yeni bir sanatsal dilinin oluştuğunu göstermektedir.  Teknik ve malze-
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me olarak da dönüşüm yaşayan sanatçılar; klasik uygulamaların yanında hazır nesne, enstelasyon, interaktif, 
dijital gibi çağdaş uygulamalarla yeni sanatsal biçimlere girişmişlerdir. 

Gittikçe artan kentli nüfusun; sınıfsal, kültürel ve yaşantısal çeşitliliği, ulusal kültürün sökümüne ve yerel 
öğelerin küresel pazara eklemlenebilmesine olanak tanımaktadır. Bu dönüşümün bir parçası olan festivaller, 
Batı ile kültürel bütünleşme yolunda atılan adımların en önemlilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu bağ-
lamda, İstanbul’da bienal ve festival sayılarında özellikle 1990 yılından sonra meydana gelen artış bu inançtan 
kaynaklanmaktadır (Yardımcı,2005,s.11-12)

Festivaller ve bienaller yalnızca sanat etkinlikleri olarak değil, küreselleşmenin ve ekonomik canlanmanın 
motorlarından biri olarak görülmüştür. Kültürel mekân ve kimliklerin yeniden kurulmasında önemli rol oyna-
maktadır. 

İstanbul’da festival düzenlemenin amaçları şöyle sıralanabilir (Mirze,2006,s.36-37): 

- Sanat aracılığıyla uluslararası bir iletişim platformu yaratarak toplumların, farklı kültürlerin birbirlerini 
tanımalarına olanak sağlamak, 

-  Farklı kültürlerden gelen sanatçılar arasında esin ve deneyim paylaşımını sağlamak, 

-  Benzer yurtdışı kültür ve sanat kuruluşlarıyla ortak yapımlar çerçevesinde işbirliği yaparak Türk sanatçı-
larının uluslararası projelerde yer almasına olanak sağlamak, 

-  Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerle karşılıklı kültürel programlar düzenleyerek, o ülkelerde Türk kültürü-
nün tanınmasına katkıda bulunmak, 

-  Uluslararası sanatçıları, atölye çalışmaları ve lisansüstü çalışmalar için İstanbul’a davet ederek sanat pro-
fesyonellerinin eğitimine katkıda bulunmak,                                                

-  Festival ve Bienal sırasında düzenlenen sempozyumlar ve söyleşiler aracılığıyla ‘sanat’ kavramını toplu-
mun gündemine getirmek ve sanat bilincinin yayılmasına katkıda bulunmak, 

-  Yerel ve uluslararası medyanın yaygın kullanımını sağlayarak sanat etkinliklerinin geniş kitleler tarafın-
dan paylaşımını sağlamak, İstanbul’un ve Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmak, 

-  Etkinlikler için farklı tarihi mekânları kullanarak kültür mirası bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak. 

İstanbul’da uluslararası bir sanat festivali için ilk adım, 1968’de atılmıştır. Bu ilk sanat festivalinin düzenleme-
si için planlanan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), 1973’te kurulmuştur. Aynı yıl düzenlenen bu ilk festi-
val, İstanbul Festivali adıyla düzenlenen bir müzik festivalidir. 1973’ten bu yana yereli ve küreseli, geçmişi ve 
bugünü aynı potada eriten müşterek bir platform oluşturan İstanbul Festivalleri ve Bienalleri; ırk, etnik köken, 
din veya inanç ayrımı gözetmeksizin tüm toplumlar ve kültürler arasındaki diyaloğu ve işbirliğini güçlendir-
mek; kültürel zenginlikler, ifade özgürlüğü gibi değerleri sergilemek ve pekiştirmek için çaba sarf etmektedir.



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

157

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

  

Resim 2. 1973 İstanbul Festivali’ne dair görüntüler

İlk festivalden bu yana geçen ve Türkiye’nin ekonomik, toplumsal kırılmalar yaşadığı dönemde, Uluslararası 
İstanbul Festivali; siyasi strateji ve ekonomik beklentilerden, kentsel dönüşüm projelerinden ve küresel sanat 
piyasası ağlarından bağımsız olarak düşünülemez. Bu bakış açısıyla, İstanbul Festivali’nin hedef kitlesi en 
başından beri, Türkiye’yi tanıtmayı amaçladığı dünya kamuoyudur. Buna rağmen, özellikle ilk dönemlerde, 
program daha çok yerel izleyicinin ilgi alanları dikkate alınarak hazırlanmıştır (Yardımcı, 2005,s.8-67).

1973’te başlayan süreç, sonrasında sanatın pek çok alanında, etkinlikler şeklinde programlanmıştır. 1986’dan 
itibaren film, bienal, tiyatro ve caz gibi sanat alanları, ayrı festivaller haline dönüşmüştür. Bu programlar İKSV 
tarafından; Uluslararası İstanbul Film Festivali, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali, Uluslararası İstanbul 
Müzik Festivali, Uluslararası İstanbul Caz Festivali ve Uluslararası İstanbul Bienali gibi her biri uluslararası 
alanda marka olmuş saygın etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmektedir.  Avrupa Festivalleri Birliği üyesi olan 
ve festivalleri organize eden İKSV, etkinliklerin gerçekleştirileceği yerler olarak da özel yer ve konumları 
seçmektedir: Aya İrini Kilisesi, Bulgar Kilisesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı vs gibi. Böylece, 
etkinliğe gelen halk, mekânı da yakından görmüş, tanımış ve etkinlikle mekânın birleştiği farklı bir kombinas-
yonu yaşamış olmaktadır.

Bienal, bir ülkenin çağdaş düşünce potansiyelinin sanat yapıtlarıyla gösterilmesi anlamını taşımaktadır. Bu 
çağdaş düşünce potansiyeli, o ülkeye ait çağdaş düşünce bütünlüğünü yansıtan sanatçıları ve yapıtları göster-
mek gibi bir seçim içermektedir (Madra,2003,s.71). Bienaller, diğer sanat faaliyetlerden farklıdır. Bu fark-
lardan biri, sıradan kültür ve eğlenceyi aşan bir prestije sahip olması ve evrensele işaret etmesi; diğeri ise 
küreselleşmenin erdemlerini somutlaştırmakla kalmayıp, fiilen bu erdemlerin propagandasını da yapmasıdır 
(Stallabrass,2009,s.43).

Bienaller ise, iki yılda bir organizasyonlar şeklinde yapılan kültür ve sanat etkinlikleridir. Bienallerle beraber, 
birbirinden uzak sanat ortamları arasındaki iletişim tetiklenmiş, düşünce ve proje alışverişi canlanmış, farklı 
şartlarda öne çıkması mümkün olmayan genç kuşak sanatçılara ve sanat uzmanlarına küresel üretime zama-
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nında katılma imkânı sağlamıştır. İzleyici ise bienalleri, kitlesel eğitim, yaşam biçimi, tinsel zenginleşme bağ-
lamında benimsemiştir (Madra, 2003.s.212). Bu anlamda, İKSV’nin 1987’den bu yana düzenlenen İstanbul 
Bienalleri, sadece bir sanat organizasyonu değil ülkemizde gerçekleşen, fakat uluslararası bir boyutta önemli 
buluşmalara olanak tanıyan bir ortaklık kurmaktadır. Bienaller ile, ülkemizin pek çok güncel sanatçısı ve farklı 
pek çok ülkeden sanatçının buluştuğu bir platform yaratılmış olmaktadır. Bu anlamda festivaller gibi bienaller 
de çağdaş Türk sanat ortamında önemli bir yere sahiplerdir.

     

Resim 3. 16. İstanbul Bienali ve bir görüntü

İstanbul Bienalleri, uluslararası kültür endüstrisine ve ana sanat akımlarına giden yolu açmış ve sanat üretimi-
nin özerkliğini teşvik etmiştir. Liberal ekonomi, İstanbul ve diğer büyük kentlere yığınsal göçler, uluslararası 
iletişim ve ulaşım olanakları dolayısıyla yaşanan toplumsal, siyasal ve kültürel değişimler de sanat kavram-
ları, estetik ve sanat yapma biçimlerini etkileyerek popüler ve kitlesel kültürü, tüketimi, reklam kültürünü ve 
günlük yaşam koşullarını biçimlendirmiştir. Bienallerin başladıktan sonra (1987), takip eden yıllardaki sanat 
ortamı; sosyal konuların gündeme geldiği, dışavurumcu ve tepkili bir sürecin başladığı yıllar olmuştur. Su yü-
züne çıkmayan bazı mitler bizzat ortaya çıkarılmış, sergilenmiştir. Sanatçılar dünyayı dolaşmaya başlamışlar-
dır. Türk sanatçılar dünyadaki olup biteni gördükçe kendine daha da güven duymuş ve sorgulayıcı olmuşladır 
(Madra,2010,s.15).

Resim 4. Agnieszka Kurant, “Dönüştürmeler” #1, 2019 
Bakır levha üzerine sıvı kristal mürekkep, Peltier soğutucu, Arduino, özel programlama, transistörler 

125 × 94 cm
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16. İstanbul Bieanali’ne katılan sanatçılardan Agnieszka Kurant’ın sosyal içerikli çalışması örnek verile-
bilir. Dünyadaki protesto hareketlerine bağlı olarak sosyal medya hesaplarının duygulara göre sürekli 
değişim gösteren görünümlerini kendine özgü bir dille yorumlamıştır. 

Uluslararası sanat platformunda varlık gösterme amacıyla başlatılan ve hala yapılmaya devam eden bienal et-
kinlikleri için de festivaller de olduğu gibi tarihi mekanlar çağdaş bir yorumla ele alınmış, sanatın yönetimsel 
boyutu, küratörlük ve kavramsal anlayışta gelenekselliğin dışında çağdaş yeni bir sanat ortamı oluşturulmuştur. 

Bienaller ve festival gibi kültür ve sanat alanlarında önemli katkılar sağlayan diğer bir gelişme de müzecilik 
alanındadır. Müzecilik alanında, 1980 yılında, Vehbi Koç Vakfı tarafından, Türkiye’nin ilk özel müzesi olan 
Sadberk Hanım Müzesi kurulmuştur. 2000’li yıllardan itibaren ise bu alanda bir patlama yaşanmıştır. 2001 
yılında Güncel Sanat Müzesi adıyla, Proje 4L sergiler düzenlemiştir. Ardından yeni bir koleksiyon politikası 
ile Pera Müzesi devreye girmiştir. 2002’de kurulmasına rağmen görünürlüğünü yurt dışından getirdiği büyük 
bütçeli sergiler ile sağlayan Sabancı Müzesi’nin kuruluşu önemli bir gelişmedir. Modern ve çağdaş sanatı-
mızı düzenli ve kalıcı olarak sergileyen, ilk müze olan İstanbul Modern 2004’te açılmıştır. Eczacıbaşı’nın bu 
mekâna, Venedik Bienali gibi köklü, çağdaş hareketlerini getirmesinin büyük kazanç olduğu belirtilmektedir. 
Müze ve çağdaş sanat kurumu arasında yepyeni bir yapısallık sergileyen Santral İstanbul’un 2007’de hayata 
geçmesi gibi açılımlar, sanat ortamımızın iyiden iyiye yerleşmesine neden olmuştur. İstatistiki olarak bakıldı-
ğında, 2006 verilerine göre, Türkiye’de bulunan müzelerin yüzde 10’undan fazlası İstanbul sınırları içindedir. 
Türkiye’de 194 tiyatronun yüzde 10’dan fazlası İstanbul’dadır. Ülkedeki sinema salonlarının yüzde 26’sı da 
yine İstanbul’dadır. Artık farklı kesimlerde ve bölgelerde de projelerin, etkinliklerin, yeni müze arayışlarının 
olduğu olumlu gelişmelerin olduğu görülmektedir. Ayrıca müzelerin başka bir kimliği ortaya çıkmıştır. Mü-
zeler, sadece malzeme biriktiren bir kurum değil, bunları geleceğe, daha sonra yapılacak olan büyük sergilere 
aktaran kurumlar olmuştur (Çalıkoğlu,2009,s.15-61).                                                

Değişen ve gelişen sanat anlayışı içerisinde, sanata katkıda bulunan farklı kurumların açıldığı görülmektedir. 
Bunlardan biri de galerilerdir. 1970 ortalarında ortaya çıkan ve 1980 başlarında güçlenen galericilik olgusu ile 
beraber özellikle kavramsal ve küratörlü sergiler öne çıkmaya başlamıştır.

Galeri Lebriz (1980), Galeri Nev (1984), Mine Sanat Galerisi (1987), Tem Sanat Galerisi (1986), Teşvikiye 
Sanat Galerisi (1985) gibi bu yıllarda kurulan galerilerde pek çok karma sergi düzenlenmiştir. Resim sanatı 
çoğunlukta olup; heykel, seramik, fotoğraf, özgün baskı, performans, enstalasyon, grafik, hat gibi alanlarda da 
sergiler gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde çeşitli kurumlar galericiliğe prestij açısından da bakmaktadır. Sanat galerilerinin bir bölümü ban-
kalara, belediye ve devlete özetle kamuya ait olmakla beraber, büyük bir bölümü özel sektöründür. Açılan 
sanat galerileri arasına banka galerileri de katılmıştır. Artık devlet bankalarının özel koleksiyonları mevcuttur. 
Bu durum, kurumsal bir geleneği oluşturması bakımından önemlidir (Giray,2005,s.43). Ayrıca, çeşitli kurum-
ların, sanatı hem prestij açısından değerlendirdiğini hem de önemini kavrandığını açıkça göstermektedir.  
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Liberalleşme ve serbest piyasa ekonomisinin etkisiyle resmin bir meta ve yatırım aracına dönüşmesi, sanat 
yapıtına etkileri bugüne uzanan yeni bir kültürel boyut kazandırmıştır. 1980’li yıllara kadar modernizmin çö-
zümlemeci, karşı konulmaz şekilde değerli ve üstün özelliklerine sahip yapıtları yerini; düzenlemeye yönelik, 
kurulduktan sonra kaldırılabilecek, provokatif ve kimi zaman anti-estetik bir yapıya bırakmıştır. Dolayısıyla 
1990’ların dili, salt estetik kapalı bir dilin ötesine geçerek sosyolojiye, felsefeye, popüler kültüre, sinemaya, 
teknolojiye yönelmiştir. Resim sanatında, 1977 tarihinde düzenlenen “Yeni Eğilimler”, “Günümüz Sanatçıları” 
(1980) ve “Öncü Türk Sanatından Bir Kesit” (1984) gibi sergiler değişimin, gelişimin ve yeniliklerin önemli 
örnekleri arasında yer almıştır (Çalıkoğlu, http://www.sanalmuze.org/paneller/Mtskm/03kb.htm).  Bu geliş-
meler, yeni, çağdaş bir Türk sanatının oluşmasında öncü olmuş, festival ve bienal ortamlarının oluşmasında 
zemin hazırlamıştır.

Bu yıllardaki diğer önemli gelişme de koleksiyoncuk alanındadır. Türkiye, çok önemli mimari ve tarihi mirasa 
sahip olduğundan Koleksiyonculuk da çok eski tarihlere dayanmaktadır. Koleksiyonculuğun gelişimi, sanat 
eserinin bir piyasasının oluşması ve ekonomik yapıyla paralel giden bir olgudur. 1970’lerde sanat eserine çok 
küçük bir yatırım yapılmıştır. 1980’ler Türkiye’nin değişim yılları olmuştur. O dönemdeki siyasi istikrarsızlık, 
1980 ihtilaliyle durulmuştur. Yine o dönemde oluşan siyasi güvenle sanat eseri satışı artmıştır. 1990’lı yıllara 
kadar klasik eser alımı belli bir doyuma ulaşmıştır (Baraz,2005,s.31). Müzayedelerde eski eserler toplayanlar, 
şimdilerde çağdaş eser almak istemektedirler. Günümüzde müzayedeye olan yoğun ilginin ve özellikle de bun-
ların arasına genç, yeni koleksiyoncuların girmiş olması Çağdaş Türk sanatı için önemli bir gelişimdir.  

SONUÇ

İstanbul; şehir dokusu, doğal güzellikleri, tarihi, uygarlıkların kaynaşmasıyla oluşan kültür çeşitliliği, kıtaların 
birleştiren konumu gibi pek çok özelliği ile dünyada eşsiz bir yere sahiptir. İstanbul’un geçmişi ile kurduğu 
ilişkinin öğeleri üzerinden somutluk kazanan kültürel mirası, kültür ve sanat etkinliklerindeki değişim ve ge-
lişimi günümüzdeki durumuna gelmesinde önem arz etmektedir. 1980’lere giden süreçte, kırsaldan büyük 
şehirlere yoğun olarak yaşandığı göçler, siyasi, ekonomik anlamda yaşadığı olaylara rağmen, kültür ve sanat 
alanında yaşanan dönüşüm ve özgürleşme ilgi çekicidir.  Festival, bienal, müzecilik, galericilik, koleksiyoner-
lik gibi alanlarda bir dinamizm kazanan kentte, sadece yerel olmayan uluslarararası anlamda kendini gösteren 
pek çok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte artık, kentin günümüz kültür-sanat ortamı; sanat yapıtı, 
sanatçı, küratör, sanat yöneticisi ve sponsor gibi dinamiklerle iç içedir. Etkinlik sayısı olduğu kadar, kurum ve 
mekân sayılarındaki artış, İstanbul’un niteliksel ve niceliksel açılardan Avrupa kentleri ile karşılaştırıldığında 
hiç de küçümsenmeyecek bir seviyede olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm bu gelişim ve değişimlerle İstanbul, 
sadece biçimsel olmayan, çok katmanlı ve çok sesli ruhu ile korunması ve geleceğe en iyi şartlarda aktarılmayı 
fazlasıyla hak etmektedir.
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AMERİKA, SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM SİSTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Wafa ALTUWIRQI1, Doç. Dr. Salih ÇAKMAK2

1 Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü, Ankara\ Türkiye
2 Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim, Görme Engellilerin Eğitimi, Ankara\ Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde özel eğitim sistemin-
deki benzerlik ve farklılıkları belirlemektir. Bu araştırma betimsel bir çalışma olduğundan, yöntem olarak 
tarama yöntemi kullanılmıştır. Suudi Arabistan, Türkiye ve Amerika özel eğitim sistemlerinin tanılama, yer-
leştirme, yasal düzenlemeler ve özel eğitim öğretmenlerin eğitimi bakımından karşılaştırılmıştır. Sonuçlara 
göre; Suudi Arabistan ve Türkiye’deki eğitim sistemi, merkezi bir sisteme sahip olması bakımından benzer-
dir. Aksine Amerika’nın federatif yapısından dolayı eğitim işlerindeki yetkiler Federal Devlet ile eyaletler 
arasında paylaşılmıştır. Buna bağlı olarak, Suudi Arabistan ve Türkiye’deki özel eğitim sistemi benzerdir ve 
birkaç farklı yönü vardır. Aksine, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki özel eğitim sistemi birçok açıdan Suudi 
Arabistan ve Türkiye ile farklılık göstermektedir ve çok az yönü paylaşmaktadır. Üç ülkede eğitsel değerlen-
dirme ve tanı, bireyin özelliklerine uygun ölçüm araçlarıyla, disiplinli bir ekip tarafından, uygun bir ortamda 
yürütülmesine benzerlik göstermektedir. Ancak, eğitsel değerlendirme prosedürlerinin, Suudi destek hizmet-
leri merkezlerinde, Amerika’da eğitim kurumları ve okullarda, Türkiye’de ise RAM’larda yürütülmektedir. 
Değerlendirme sürecinin sonunda çocuğun mevcut seviyesine göre, en az sınırlandırılmış eğitim ortamında 
kendisine özel eğitim hizmetleri verilmektedir. Üç ülke, çocuğun yerleştirme kararını alınırken daha az sınır-
landırılmış eğitim ortamına yerleştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika 
değerlendirme sonuçlarını aldıktan sonra bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamakla ilgilenmektedir. Üç 
ülkedeki bireyselleştirilmiş eğitim programının adımlarının ve unsurlarının benzerlik göstermektedir. Özel 
eğitim yasaları göz önüne alındığında, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın özel eğitim alanındaki ilgilerine Ame-
rika Birleşik Devletleri’ne kıyasla geç başladığını görünmektedir. Ancak Suudi Arabistan’da 2001 yılı, özel 
eğitim alanında, özel ihtiyaçları olan kişilerin haklarının korunmasına katkıda bulunan yasalar çıkarıldığından, 
nitel bir değişim olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ise, 2006 yılında yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakan-
lığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, özel ihtiyaçları olan kişilerin hak ve hizmetlerine yönelik birincil 
referans olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Özel eğitim öğretmenleri yetiştirme yönü göz önüne 
alındığında, ilk olarak Amerika, Suudi Arabistan ve Türkiye’de özel ihtiyaçları olan kişilere öğretebilmek için 
Özel Eğitim alanında lisans derecesi alınması şarttır. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri eğitim alanındaki 
öğretmen adayları, tipik olarak bir İkamet Öğretim Sertifikası kazanması gerekmektedir. Genel olarak eğitim 
sistemlerindeki ve özellikle özel eğitim sistemlerindeki benzerlikler ve farklılıklar, ülkelerin toplumun kültü-
rüne ve ihtiyaçlarına uygun çok farklı eğitim sistemlerine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim Sistemi, Türkiye’de Özel Eğitim Sistemi, Suudi Arabistan’da Özel Eğitim 
Sistemi, Amerika Birleşik Devletinde Özel Eğitim Sistemi
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GİRİŞ 

Karşılaştırmalı eğitim, iki farklı ülkedeki eğitim sistemlerinin benzer ve farklı yönlerinin belirlenmesine yar-
dımcı olarak eğitim hakkında faydalı öneriler sağlayan bir sistemdir. Eğitimde başarılı olmak ve sorunlarla 
başa çıkmak, alternatif bir kalkınma kültürü oluşturmak için yeni bilgiler diğer kültürlerle karşılaştırılmalı ve 
analiz edilmelidir. Karşılaştırmalı eğitim alanında etkili sonuçlara ve değerlendirmelere ulaşmak ve benzerlik 
ve farklılıkları tanımlamak için karşılaştırmalı eğitimin amaçlarını bilmek gerekmektedir (Naldan, 2019). Bu 
bağlamda, bu araştırmada Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki özel eğitime muhtaç 
çocukların tanılama, yerleştirme, yasal düzenlemeler ve özel eğitim öğretmenlerin eğitimi süreçlerini karşılaş-
tırmayı amaçlamaktadır.

Yöntem

Nitel bir araştırma olan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan doküman incelemesi yöntemi 
birincil veri toplama yöntemi olarak kullanılmıştır. Araştırma örneklemini oluşturan ülkelerin özel eğitim sis-
temlerinin ilişkin ulaşılan yazılı, görsel, basılı ya da sanal ortamdaki kaynakların doküman incelemesi yapıla-
rak veriler toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren 
yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Bulgular

Bir ülkenin eğitim sisteminin şekillenmesinde birçok faktör rol oynar. Bu faktörler, Ülkelerin yönetimindeki 
bu farklılıklar doğrudan eğitim sistemlerine yansımaktadır. Örnek ülkelerin eğitim sistemlerine bakıldığında, 
Suudi Arabistan’daki eğitim sistemi Türkiye’dekine merkezi bir yapıya sahip olduğunu benzerdir. Aksine, 
Amerika’da eğitim sisteminin yapısı Türkiye ve Suudi Arabistan eğitim sisteminin yapısına göre daha karma-
şıktır. Amerika’nın federatif yapısından dolayı eğitim işlerindeki yetkiler Federal Devlet ile 50 eyaletler ara-
sında paylaşılmıştır. Böylece, her eyalet kendi koşullarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak kendi eğitim sistemini 
oluşturmaktadır.

Değerlendirme kabaca, bir kişinin durumuna uygun bir karar vermek için belirli yöntemleri kullanarak bilgi 
toplama sürecidir ve bu süreç farklı amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir. Bu amaçlar, engelli öğrencilerin 
belirlenmesi ve sınıflandırılması, bireyselleştirilmiş bir eğitim programı hazırlanması, uygun eğitim hedefle-
rinin seçilmesi, öğrenme stratejilerinin belirlenmesi ve program sonucunda gelişimi değerlendirmek olarak 
özetlenebilir (Alsartawi, 2013). Türkiye ve Suudi Arabistan’da Tıbbi tanılama sistemlerine bakıldığında, her 
iki ülkede hemen hemen aynı prosedürler uygulandığına görülmektedir. Çocuğun değerlendirilmesi için ge-
rekli sağlık ekibi oluşturulur ve engelliliği tespit etmek için gerekli testler yapılır. Çocuğun ihtiyaç duyduğu 
raporları, önerileri, tıbbi ve tedavi edici prosedürleri yazılır. Gerekli sağlık ve tıbbi rehabilitasyon hizmetleri-
nin sağlanması için ilgili kurumlara yönlendirilir. Buna ek olarak, Suudi Arabistan’da Sağlık Bakanlığı hasta-
neleri, bakanlık hastanelerinin tüm bölümlerinde engelliliği önlemek için Yeni Doğan Erken Teşhis Programını 
uygulamasıyla ayrıt edilir. Program, ilk 24-72 saatteki tüm yeni doğanları, erken tespit amacıyla programın 
kapsadığı hastalıklar açısından incelemeyi ve daha sonra mümkün olan en kısa sürede gerekli tıbbi bakımı 
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sağlamayı amaçlar (Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, 2017). Üç ülkede eğitsel değerlendirme ve tanı, bi-
reyin özelliklerine uygun ölçüm araçlarıyla, disiplinli bir ekip tarafından, uygun bir ortamda yürütülmesine 
benzerlik göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuğu değerlendirmek için kullanılan testler ve 
diğer değerlendirme materyallerini seçerken ve uygularken, bunları mümkün olduğunda çocuğun ana dilinde 
veya başka bir iletişim tarzında sağlayıp uygulanır. Ancak nüfus çeşitliliğine ve çok sayıda mülteciye rağmen, 
bu tür uygulamalar Suudi Arabistan ve Türkiye’de görülmemektedir. Değerlendirme sonucuna göre çocuğun 
özel eğitim hizmetlerine uygunluğunu gösteren bir rapor hazırlanır. Çocuğun raporuna göre bireysel bir eğitim 
programı belirlenir ve çocuk en uygun öğrenme ortamına yönlendirilir.

Değerlendirme sürecinin sonunda çocuğun mevcut seviyesine göre, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazır-
lanarak en az sınırlandırılmış eğitim ortamında kendisine özel eğitim hizmetleri verilmektedir. Düzenli okul, 
özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için eğitimsel, sosyal ve psikolojik olarak doğal ortamdır. Ancak, en 
az sınırlandırılmış ortamı dikkate alınarak özürlülüğün türü ve derecesi ile öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına 
göre özel eğitim hizmetleri verilebilir. Üç ülke, çocuğun yerleştirme kararını alınırken daha az sınırlandırılmış 
eğitim ortamına yerleştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Üç ülkede özel eğitim hizmetlerinin sunulduğu 
ortamlar benzerdir. Buna ek olarak, Türkiye ve Amerika’nın gerektiğinde evlerde ve hastanelerde özel ihtiya-
cı olan çocuklar için özel eğitim hizmetleri verdiğini görülmektedir. Suudi Arabistan’da böyle bir uygulama 
görülmemektedir.

Aile, özel ihtiyaçları olan çocukların yetiştirilmesinde ve eğitilmesinde önemli bir rol oynadığından, uzmanlar 
özel ihtiyaçları olan çocukların ailelerini dahil etmeden kendi kararlarını veremezler. Bu temelde, Suudi Arabis-
tan ve Türkiye, ebeveynleri çocuğun yerleştirme kararını alınırken dahil etmeye önem vermektedir. Amerika 
ise, çocuğun yerleştirme kararı her eyalet kendini ait şartlarda uygulanır. Washington eyaleti her okul, özel 
eğitim almaya uygun her öğrencinin ebeveyninin, öğrencinin eğitimine yerleştirilmesi konusunda karar veren 
ekibin üyesi olmasını sağlamalıdır. Okul, ebeveynin karara katılımını sağlayamazsa, bir anne-baba katılımı 
olmayan bir ekip tarafından yerleştirme kararı verilebilir. Bu durumda, okul ebeveyn katılımlarını sağlama 
girişimlerinin bir kaydını tutmalıdır (Washington Office of Superintendent of Public Instruction). Ancak, Ari-
zona eyaletinde yerleştirme kararı farklı bir şartla uygulanır, okul bölgesi veya özel eğitimden sorumlu olarak 
belirlenen kişi, (İDEA) kanununa göre çocuğu Bireysel Eğitim Programı ekibinin tavsiyesine olarak yerleştirir, 
ancak çocuğun ebeveynlerinin yazılı izni olmadan özel eğitim programına yerleştirme kararı verilmez (Arizo-
na Department of Education).

Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel ihtiyaçları olan çocukların eğitimindeki temel unsurlardan biridir. 
Bireyselleştirilmiş eğitim programı engelli çocukların yetiştirilmesinde oynadığı rolün önemi nedeniyle, bazı 
ülkelerde özel eğitim mevzuatı, özel eğitim hizmetleri verilen her çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim progra-
mı hazırlama gereğini şart koşmuştur. Bireyselleştirilmiş eğitim programının, özel ihtiyaçları olan çocukların 
bireysel farklılıklarını dikkate almanın, eğitim ihtiyaçlarını, güçlü ve zıayıf yönlerini belirlemenin önemini 
vurguladığı yerlerde. Bu nedenle, özel eğitim sistemine en iyi seviyeye ulaşmak için, ülkeler özel ihtiyaç-
ları olan çocuklar için bireyselleştirilmiş eğitim programını uygulamakla ilgilenmektedir . Bu açıdan Türki-
ye, Suudi Arabistan ve Amerika değerlendirme sonuçlarını aldıktan sonra bireyselleştirilmiş eğitim programı 
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hazırlamakla ilgilenmektedir. Üç ülkedeki bireyselleştirilmiş eğitim programının adımlarının ve unsurlarının 
benzerlik göstermektedir.

Özel eğitim ile ilgili yasal düzenlemelere bakıldığında, ilk özel eğitim kanunu Amerika’da 1973’te, Türkiye’de 
1983’te ve Suudi Arabistan’da 1987’de çıkmıştır. Amerika’da, özel gereksinimi olan çocukların eğitimi için bi-
reyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ilk kez 1990 yılında uygulamaya başlamıştır. (BEP) yasası Türkiye’de 
1990 yılında, Suudi Arabistan’da 2001 yılında çıkarılmıştır. Amerika’da, 1975 yılında “Özürlü Bireyler Yasa-
sı” ilk defa engelli çocukların en az kısıtlayıcı ortamda (LRE) ücretsiz ve uygun bir eğitim almaları gerektiğini 
zorunlu kılmaktadır. Türkiye’de 1983 yılında, çıkarılan 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanu-
nunda, özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren akranları ile birlikte eğitim almalarını sağlayan 
kaynaştırma eğitimine yer verilmiştir. Bununla birlikte, 2006 yılında yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı 
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde, özel ihtiyaçları olan çocukların en az kısıtlayıcı eğitim ortamına 
yerleştirmesini kararı alınmıştır. Suudi Arabistan’ın Millî Eğitim Bakanlığı, 2001 tarihli ve 1647/27 sayılı 
Bakanlar Kararı ile Özel Eğitim Programları Yönetmeliği vermiştir ve bu kurallar, düzenli okulların engelli 
bireylerin eğitimi için doğal bir ortam olduğunu belirtir ve özel ihtiyaçları olan çocukların normal akranlarıyla 
en az kısıtlayıcı ortamda bütünleştirilmesi gerektiğini belirmiştir. Özel eğitim yasaları göz önüne alındığında, 
Türkiye ve Suudi Arabistan’ın özel eğitim alanındaki ilgilerine Amerika Birleşik Devletleri’ne kıyasla geç 
başladığını görünmektedir. Ancak Suudi Arabistan’da 2001 yılı, özel eğitim alanında, özel ihtiyaçları olan 
kişilerin haklarının korunmasına katkıda bulunan yasalar çıkarıldığından, nitel bir değişim olarak kabul edil-
mektedir. Türkiye’de ise, 2006 yılında yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yö-
netmeliği, özel ihtiyaçları olan kişilerin hak ve hizmetlerine yönelik birincil referans olması nedeniyle büyük 
önem taşımaktadır.

Dünyanın tanık olduğu muazzam teknolojik ilerlemeyle, geleceğe ayak uydurabilecek nesillere olan ihtiyaç 
oranları artmış, bu nedenle öğretmeni bu gelişime ayak uydurması ve eğitim sürecini ilerletmesi için iyi ha-
zırlaması acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Özel eğitim öğretmenleri yetiştirme yönü göz önüne alındığında, ilk 
olarak Amerika, Suudi Arabistan ve Türkiye’de özel ihtiyaçları olan kişilere öğretebilmek için Özel Eğitim 
alanında lisans derecesi alınması şarttır. Ancak, Suudi Arabistan özel eğitim diplomasına sahip olanlara özel 
eğitim alanında öğretme imkânı vermektedir. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri eğitim alanında-
ki öğretmen adayları, tipik olarak bir İkamet Öğretim Sertifikası kazanması gerekir. Türkiye’de özel eğitim 
öğretmeni yetiştirme çalışması 1952-1953 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde bulunan Özel Eğitim 
Şubesinde başlamıştır. Türkiye’de, 2015 yılında YÖK tarafından Zihinsel Engelliler, İşitme Engelliler, Görme 
Engelliler ve Üstün Zekâlılar Öğretmenliği olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimlerinin birleştirilip, öğrenme 
güçlüğü ve otizm spektrum bozukluğu alanlarının da eklenmesiyle “Özel Eğitim Öğretmenliği” adı altın-
da yeni ve tek bir lisans programı olmasına karar verilmiştir. Suudi Arabistan’ın özel eğitim öğretmenlerin 
eğitimine bakıldığında, ilk özel eğitim bölümü (1983-1984) yılında Kral Saud Üniversitesi’nde kurulmuştur. 
Suudi Arabistan üniversitelerindeki özel eğitim programları zihinsel engelli, görme engelli, işitme engelli, 
öğrenme güçlüğü, otizm ve davranış bozuklukları ve diğer özel eğitim öğretmenliği bölümlerini ayrı olarak 
lisans derecesini vermektedir. Amerika’nın üniversitelerindeki özel eğitim programları zihinsel engelli, görme 
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engelli, işitme engelli, öğrenme güçlüğü, otizm ve diğer özel eğitim bölümlerini öğretmek için ayrı olarak bir 
lisans derecesi sunmaktadır. Türkiye’de özel eğitim bölümü 4 yıllık bir programdır. Bu program ilk 3 yılında 
teorik temelli olup son sene öğretmen adaylarının yoğun biçimde uygulama yapmasıyla tamamlanmakta olan 
bir programdır. Ancak, Suudi Arabistan üniversitelerinde özel eğitim lisans programları 7 dönem örgün eği-
timden ve 1 dönem stajdan oluşmaktadır. Amerika’da Arizona Üniversitesi Özel Eğitim programı 4 akademik 
yıldan oluşmaktadır. Öğrenciler, programın son döneminde 15 hafta boyunca özel ihtiyaçları olan öğrencile-
re öğretmek için kapsamlı eğitim alırlar. Bunu göz önüne alındığında, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin üniversitedeki özel eğitim sisteminde benzer olduğunu görünmektedir.

SONUÇ

Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika’daki özel eğitim sistemlerinin karşılaştırıldığı bu araştırmada elde edilen 
bulgular doğrultusunda bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika’daki farklı toplum 
kültürlerine göre, genel olarak eğitim sisteminde bazı farklılıklar olduğu belirtilmektedir. Buna bağlı olarak, 
üç ülkedeki özel eğitim sistemi de farklı engellilik oranı ve toplumun engellilik bilinci derecesi de dahil olmak 
üzere birçok nedenden dolayı farklılık göstermektedir. Suudi Arabistan ve Türkiye’deki eğitim sistemi, mer-
kezi bir sisteme sahip olması bakımından benzerdir. Aksine Amerika’nın federatif yapısından dolayı eğitim 
işlerindeki yetkiler Federal Devlet ile eyaletler arasında paylaşılmıştır. Buna bağlı olarak, Suudi Arabistan ve 
Türkiye’deki özel eğitim sistemi benzerdir ve birkaç farklı yönü vardır. Aksine, Amerika Birleşik Devletle-
ri’ndeki özel eğitim sistemi birçok açıdan Suudi Arabistan ve Türkiye ile farklılık göstermektedir. Genel ola-
rak, ülkelerin toplumun kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun çok farklı eğitim sistemlerine sahip olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN 
SPOR TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Barış Utku ÖZDEMİR1, Ali Serdar YÜCEL2

1Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye, Yüksek Lisans Mezunu
2Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye

Öz: Bu araştırma Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hayatımızda giderek popüler hale gelen spor turizmi-
ne yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Spor 
Bilimleri eğitimi gören öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumlarını incelemek amacıyla Kardaş ve Sadık 
(2018) tarafından geliştirilen Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği (STYTÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın 
evrenini; Elazığ İli Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 
Örneklemini ise basit tesadüfi örneklem seçimi kullanılarak seçilen 1091 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen 
veriler SPSS 22.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama, 
standart sapma, one-wayAnova, independent t-testi kullanılmıştır. Yapılan bu araştırmanın sonucuna göre Fırat 
Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumlarının olum-
lu düzeyde olduğu tespit edilmiştir (p<.05).  İş olanağı ve ekonomik katkı boyutlarında 21-24 yaş aralığındaki 
öğrencilerin diğer yaş aralığındaki öğrencilere göre tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<.05). 
Bölüm değişkeninde organizasyon boyutunda spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilere 
göre tutumlarının daha yüksek olduğu (p<.05),  iş olanağı ve ekonomik katkı boyutlarında ise beden eğitimi 
ve spor öğretmenliği bölümü  öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine göre tutumlarının daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir (p<.05). Sınıf düzeyi değişkenine göre spor turizmine yönelik tutumlarında ise kişisel katkı, 
iş olanağı, ekonomik katkı boyutlarının 4.sınıf’ta eğitim gören öğrencilerin diğer sınıflardaki öğrencilere göre 
tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Çalışma sonucunda öğrencilerin spor turizmine yö-
nelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu ve ölçeğe ilişkin alt boyutlara göre yaş, sınıf ve bölüm değişkenleri 
açısından anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Spor, Turizm, Fırat Üniversitesi, Spor Turizmi Tutum Ölçeği

GİRİŞ

Dünya Turizm Örgütünün tanımına göre turizm; insanların dinlenme, eğlenme, çalışma ve diğer gayelerle sabit 
kaldıkları mekânların ötesine kazanç sağlama amacı içindeki eylemlere bağlı olmaksızın ve 1 yıldan fazla uzun 
sürmeyecek biçimde gezintiye çıkmalarından ve konaklamalarından meydana gelen etkinliklerdir (Çuhadar, 
2006).

Turizm özellikle genç nüfusa sahip ülkelerde istihdam alanı yaratmış, yerli ve yabancı turistlere sunduğu cazip 
tekliflerle ülke ekonomisine kayda değer katkılar sunmuş ve sunmaya devam etmektedir (Turgut, 2019).

Gelişmiş ülkelerde insanların serbest zaman etkinliklerinin artması ve bu zamanı verimli bir şekilde geçirmek 
istemeleri sporun popüler olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda sporun insanların sosyal, kültürel yönden 
birbirlerini anlamalarında ve kaynaşmalarında ki etkisi ise yadsınamaz bir gerçektir (Can vd., 2000).



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

169

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Spor ve Turizm kavramları birbirleri ile yakın ilişkileri olan iki ayrı sektördür. Ayrı sahalarda faaliyet gösterse-
ler de birbirlerinin ilerlemesinde pozitif katkıları olduğu da bilinen bir gerçektir. Spor ve turizm etkinliklerinin 
gayelerinin farklı fakat sektörel anlamda büyümelerinde karşılıklı paylarının olduğu söylenebilir. İki alanla 
ilgili kayda değer bilimsel çalışmalar ar-ge çalışmaları bulunmaktadır. Her iki alanda toplumsal yaşantımızın 
her evresinde bulunmaktadırlar. İnsanların fiziksel ve zihinsel olarak iyi hissetmek, eğlenmek ve hoşça vakit 
geçirmek için spor ve turizm etkinliklerine olan talepleri artarak devam edecektir (Şebin, 2018).

Spor Turizmi aktiviteleri gerçekleştiği mekanlara göre değişik özellikler içermesinden dolayı esas olarak ka-
rada, havada, suda gerçekleşen faaliyetler olarak değerlendirilebilir. Ayrıca çok fazla teçhizat gerektirmeyen  
masrafı az ve tabiatta bulunan olanaklardan faydalanarak gerçekleşen aktivitelerin çok olması gibi sebeplerden 
ötürü bilhassa karada gerçekleşen faaliyetler spor turizmine daha çok öncülük etmektedir  (Yeşil, 2015).

Dünya’da spor turizmi giderek gelişmektedir. Bu nedenle özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler son 
yıllarda spor turizmini geliştirme ve yaygınlaştırma çabasına girmişlerdir. Bunun en önemli nedeni ise spor 
amaçlı turizm gelirinin artması olarak değerlendirilmektedir. Tatil için gelen 3 turistin bıraktığı parayı spor 
amaçlı gelen 1 turist bırakmaktadır (https://turkishnews.com.tr./ 18.03.2020.).

Türkiye göreceli ve mutlak konumu itibarıyla turizm potansiyeli açısından önemli özelliklere sahiptir. 
Türkiye’nin ılıman kuşakta yer alması, güneşli gün sayısının çokluğu ve üç tarafının denizlerle çevrili oluşu 
kıyı turizmini geliştirmiştir (https://dunyaatlasi.com/turkiyenin-turizm-potansiyeli-ve-varliklari/ 18.03.2020.). 
Son yıllarda sporun tüm branşlarına gereken değerin verilmesi ve her branşa ait spor tesislerinin inşa edil-
mesiyle birlikte spor turizm sektöründe ciddi bir talep yoğunluğu yaşanmaya başlanmıştır. Özellikle futbol, 
basketbol, voleybol, golf, tenis, yüzme, doğa sporları gibi spor branşlarıyla ilgili uluslararası organizasyonlar 
düzenlenmekte böylece Türkiye’nin tanıtımına ekonomik kalkınmasına, toplumsal paylaşımların artmasına ve 
politik ilişkilerin iyileşmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Amacı ve Modeli

Bu tez çalışmasının temel amacı spor bilimleri lisans öğrencilerinin spor turizmine yönelik tutumlarının ince-
lenmesidir. Bu araştırma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Çalışmada anket (survey) tekniği kullanılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Elazığ İli Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 2019-2020 döneminde eğitim 
gören (n= 1535) öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise random yöntemiyle seçilmiş 1091 öğrenci oluş-
turmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Spor Bilimleri eğitimi gören öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumlarını incelemek amacıyla Kardaş ve 
Sadık (2018) tarafından geliştirilen Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği (STYTÖ) kullanılmıştır. 
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Verilerin İstatistiksel Analizi

Araştırmada istatistiksel analizler için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 
verilerin normal dağılıma uyduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerin 
incelenmesinde sayı, ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımı gibi ölçüler kullanılmıştır. Araştır-
mada t-testi ve Anova analizi kullanılmıştır. 

BULGULAR

Bu bölümde, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin demografik özelliklerine 
ilişkin bulgulara ve spor turizmine ilişkin tutumlarına yönelik analizler değerlendirilerek veriler tablolaştırıl-
mıştır.

Tablo 1. Öğrencilerin Bireysel Nitelikleriyle İlgili Tanımlayıcı Bilgilerin Yayılımı

Değişkenler Alt Değişkenler f %

Yaş 17-20 485 44,5

21-24 512 46,9

25 ve üzeri 94 8,6

Toplam 1091 100,0

Bölüm Öğretmenlik 106 9,7

Spor Yöneticiliği 444 40,7

Antrenörlük 254 23,3

Rekreasyon 287 26,3

Toplam 1091 100,0

Sınıf 1 306 28,0

2 274 25,1

3 248 22,7

4 263 24,1

Toplam 1091 100,0

Tablo 1’deki sonuçlar göz önüne alındığında çalışmaya dahil olan öğrencilerin çoğunluğunun % 46,9’u (512 
kişi) 21-24 yaş grubunda olduğu, % 40,7’sinin (444 kişi) spor yöneticiliği bölümünde, % 28,0’ının (306 kişi) 
1.sınıf olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Spor Turizmine Yönelik Tutumlarının Yaş Grubuyla İlişkili Anova Sonuçları

Değişkenler Gruplar N % Ort SS VK KT SD KO F P Anlamlı 
Fark

Organizasyon 17-20 485 44,5 3,65 1,08 Gruplar 
Arası

4,644 2 2,322 1,957 ,142 -

21-24 512 46,9 3,54 1,07 Grup İçi 1291,083 1088 1,187

25 ve 
üzeri

94 8,6 3,46 1,15

Toplam 1091 100,0 3,58 1,09 Toplam 1295,728 1090

Kişisel Katkı 17-20 485 44,5 3,74 1,06 Gruplar 
Arası

3,701 2 1,851 1,811 ,164 -

21-24 512 46,9 3,86 ,95 Grup İçi 1112,129 1088 1,022

25 ve 
üzeri

94 8,6 3,74 1,02

Toplam 1091 100,0 3,80 1,01 Toplam 1115,831 1090

İş Olanağı 17-20a 485 44,5 3,78 1,16 Gruplar 
Arası

11,157 2 5,578 4,592 ,010 a-b

21-24b 512 46,9 3,99 1,01 Grup İçi 1321,709 1088 1,215

25 ve 
üzeri

94 8,6 3,94 1,22

Toplam 1091 100,0 3,89 1,10 Toplam 1332,865 1090

Ekonomik 
Katkı

17-20a 485 44,5 3,73 1,17 Gruplar 
Arası

8,451 2 4,225 3,430 ,033 a-b

21-24b 512 46,9 3,92 1,02 Grup İçi 1340,125 1088 1,232

25 ve 
üzeri

94 8,6 3,85 1,19

Toplam 1091 100,0 3,83 1,11 Toplam 1348,576 1090

Tablo 2’de öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumları “yaş” değişkenine göre incelenmiş ve “iş olanağı” 
ve “ekonomik katkı” boyutu haricinde anlamlı  fark tespit edilmemiştir (p>.05). Öğrencilerin iş olanağı boyu-
tuna yönelik en düşük puan ortalamasının 17-20 yaş grubu öğrencilere ait olduğu (ort=3,78), en yüksek puan 
ortalamasının 21-24 yaş grubu öğrencilere ait olduğu (ort=3,99) görülmektedir. Öğrencilerin ekonomik katkı 
boyutuyla ilişkili en düşük puan ortalamasının 17-20 yaş grubu öğrencilere ait olduğu (ort=3,73), en yüksek 
puan ortalamasının 21-24 yaş grubu öğrencilerine ait olduğu (ort=3,92) görülmektedir.
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Tablo 3. Öğrencilerin Spor Turizmine Yönelik Tutumlarının Bölüm Düzeyi İle İlişkili Anova Sonuçları

Değişkenler Gruplar N % Ort SS VK KT SD KO F P Anlamlı
Fark

Organizasyon Öğretmenlik 106 9,7 3,55 ,96 Gruplar
Arası

16,410 3 5,470 4,648 ,003 a-b

Spor
Yöneticiliğia

444 40,7 3,68 1,06 Grup
İçi

1279,318 1087 1,177

Antrenörlük 254 23,3 3,64 1,07

Rekreasyonb 287 26,3 3,39 1,17

Toplam 1091 100,0 3,58 1,09 Toplam 1295,728 1090

Kişisel Katkı Öğretmenlik 106 9,7 3,90 ,87 Gruplar
Arası

7,259 3 2,473 2,376 ,069 -

Spor
Yöneticiliği

444 40,7 3,83 ,97 Grup
İçi

1108,561 1087 1,020

Antrenörlük 254 23,3 3,84 1,04

Rekreasyon 287 26,3 3,67 1,07

Toplam 1091 100,0 3,80 1,01 Toplam 1115,831 1090

İş Olanağı Öğretmenlikc 106 9,7 4,07 ,99 Gruplar
Arası

11,919 3 3,973 3,269 ,021 b-c

Spor 
Yöneticiliği

444 40,7 3,95 1,11 Grup
İçi

1320,947 1087 1,215

Antrenörlük 254 23,3 3,89 1,11

Rekreasyonb 287 26,3 3,74 1,10

Toplam 1091 100,0 3,89 1,10 Toplam 1332,865 1090

Ekonomik 
Katkı

Öğretmenlikc 106 9,7 3,96 ,87 Gruplar
Arası

13,878 3 4,626 3,767 ,010 a-b
b-c

Spor 
Yöneticiliğia

444 40,7 3,89 1,11 Grup İçi 1334,699 1087 1,228

Antrenörlük 254 23,3 3,87 1,12

Rekreasyonb 287 26,3 3,64 1,15

Toplam 1091 100,0 3,83 1,11 Toplam 1348,576 1090
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Tablo 3’te öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumları “bölüm” değişkenine göre incelenmiş sadece “kişisel 
katkı” faktöründe anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>.05). Öğrencilerin organizasyon boyutuyla ilişkili en 
düşük puan ortalamasının rekreasyon bölümünde eğitim gören öğrencilere ait olduğu (ort=3,39), en yüksek 
puan ortalamasının spor yöneticiliği bölümünde eğitim gören öğrencilere ait olduğu (ort=3,68) görülmektedir. 
Öğrencilerin iş olanağı boyutuyla ilişkili en düşük puan ortalamasının rekreasyon bölümünde eğitim gören 
öğrencilere ait olduğu (ort=3,74), en yüksek puan ortalamasının beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölü-
münde eğitim gören öğrencilere ait olduğu (ort=4,07) görülmektedir. Öğrencilerin ekonomik katkı boyutuyla 
ilişkili en düşük puan ortalamasının rekreasyon bölümünde eğitim gören öğrencilere ait olduğu (ort=3,64), en 
yüksek puan ortalamasının beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilere ait olduğu 
(ort=3,96) görülmektedir.
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Tablo 4. Öğrencilerin Spor Turizmine Yönelik Tutumlarının Sınıf Düzeyi İle İlişkili Anova Sonuçları

Değişkenler Gruplar N % Ort SS VK KT SD KO F P Anlamlı
Fark

Organizasyon 1 306 28,0 3,64 1,10 Gruplar
Arası

5,369 3 1,790 1,508 ,211 -

2 274 25,1 3,47 1,14 Grup
İçi

1290,359 1087 1,187

3 248 22,7 3,64 1,09

4 263 24,1 3,58 1,00

Toplam 1091 100,0 3,58 1,09 Toplam 1295,728 1090

Kişisel Katkı 1a 306 28,0 3,73 1,10 Gruplar
Arası

16,616 3 5,539 5,477 ,001 a-d,b-c
b-d

2b 274 25,1 3,65 1,06 Grup
İçi

1099,214 1087 1,011

3c 248 22,7 3,89 ,96

4d 263 24,1 3,96 ,85

Toplam 1091 100,0 3,80 1,01 Toplam 1115,831 1090

İş Olanağı 1a 306 28,0 3,73 1,19 Gruplar
Arası

36,133 3 12,044 10,096 ,000 a-c,a-d
b-c,b-d

2b 274 25,1 3,72 1,17 Grup
İçi

1296,732 1087 1,193

3c 248 22,7 4,01 1,02

4d 263 24,1 4,15 ,93

Toplam 1091 100,0 3,89 1,10 Toplam 1332,865 1090

Ekonomik 
Katkı

1a 306 28,0 3,67 1,20 Gruplar
Arası

30,373 3 10,124 8,349 ,000 a-c,a-d
b-c,b-d

2b 274 25,1 3,67 1,19 Grup
İçi

1318,203 1087 1,213

3c 248 22,7 3,99 1,00

4d 263 24,1 4,02 ,94

Toplam 1091 100,0 3,83 1,11 Toplam 1348,576 1090

Tablo 4’de öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumları “sınıf düzeyi” değişkenine göre incelenmiş sadece 
“organizasyon” faktöründe anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>.05). Öğrencilerin kişisel katkı boyutuyla iliş-
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kili en düşük puan ortalamasının 2. sınıf öğrencilerine ait olduğu (ort=3,65), en yüksek puan ortalamasının 4. 
sınıf  öğrencilere ait olduğu (ort=3,96) görülmektedir. Öğrencilerin iş olanağı boyutuyla ilişkili en düşük puan 
ortalamasının 2. sınıf öğrencilerine ait olduğu (ort=3,72), en yüksek puan ortalamasının 4.sınıf öğrencilerini 
kapsadığı  (ort=4,15) tespit edilmiştir. Öğrencilerin ekonomik katkı boyutuyla ilişkili en düşük puan ortalama-
sının 1. ve 2. sınıf öğrencilerine ait olduğu (ort=3,67), en yüksek puan ortalamasının 4.sınıf öğrencilerine ait 
olduğu (ort=4,02) görülmektedir.

TARTIŞMA

Çalışmada yapılan anova testi sonuçlarına göre “iş olanağı” ve “ekonomik katkı” boyutları ile “yaş” arasında 
anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır. 21-24 yaş aralığında olan üniversite öğrencilerinin diğer yaş aralı-
ğında olan üniversite öğrencilerine göre alt boyutlarda tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunun 
nedeninin 21-24 yaş aralığında ki öğrencilerin spor turizmi alanında işe yönelme ilgilerinin daha fazla olma-
sından kaynaklandığı düşünülmektedir. Turgut (2019); Turizm eğitimi ile Spor bilimleri eğitimi lisans öğrenci-
lerinin spor turizmine yönelik tutumlarının incelenmesi (Düzce Üniversitesi) adlı çalışmasında “spor bilimleri 
öğrencileri” arasında “kişisel katkı” ve “iş olanağı” boyutları ile yaş arasında anlamlı fark olduğu, 18-20 yaş 
aralığındaki öğrencilerin diğer yaş aralığındaki öğrencilere göre alt boyutlarda tutumlarının daha yüksek ol-
duğu belirtilmiştir. Bunun nedeninin düzce üniversitesi spor bilimleri öğrencilerinin spor turizmine yönelik 
daha erken yaşta kendilerini geliştirme ve işe yönelme ilgilerinin olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çalışmada yapılan anova testi sonuçlarına göre organizasyon, iş olanağı, ekonomik katkı boyutları ile “bö-
lüm” arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır. “Organizasyon” boyutunda “spor yöneticiliği” bö-
lümünde eğitim gören öğrencilerin diğer bölümdeki öğrencilere göre tutumlarının daha yüksek olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Bunun nedeninin spor yöneticiliği bölümünde yönetim ve organizasyon dersinin olması ve 
öğrencilerin gerekli donanıma ve bakış açısına sahip olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. “İş olanağı 
ve Ekonomik katkı” boyutunda ise beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin 
diğer bölümlerdeki öğrencilere göre tutumlarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun nedeninin 
öğretmenlik bölümünde okuyan öğrencilerin meslek olarak sadece öğretmenliğe odaklanmayıp spor ve turizm 
sektörüne de ilgi duymaları ve kendilerini bu konuda geliştirmek istemelerinden kaynaklandığı düşünülmek-
tedir. Turgut (2019); çalışmasında Öğretmenlik, Spor yöneticiliği ve Antrenörlükte eğitim gören öğrencilerin 
katıldığı “bölüm” değişkenine spor turizmine yönelik alt boyutlarda tutum düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı 
belirtilmiştir. Araştırmamızla karşılaştırdığımızda sonuçlarda farklılık görülmektedir. 

Çalışmada yapılan anova testi sonuçlarına göre kişisel katkı, iş olanağı, ekonomik katkı boyutları ile “sınıf 
düzeyi” arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır. 4.sınıfta eğitim gören öğrencilerin diğer sınıf 
düzeylerinde eğitim gören öğrencilere göre bu alt boyutlarda tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Bunun nedeninin lisans eğitim hayatlarının son aşamasına gelmelerinden dolayı bu zamana kadar spor ve 
turizm sektörüne yönelik bilgi birikimlerinin ve mesleğe karşı bakış açılarının gelişmiş olmasından kaynak-
landığı düşünülmektedir. Turgut (2019); çalışmasında “sınıf düzeyleri” ile spor turizmine yönelik tutumları 
arasında anlamlı bir fark olduğunu belirtmiştir. Organizasyon boyutunda 2. Sınıfların, kişisel katkı boyutunda 
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4.sınıfların, iş olanağı boyutunda ise 1. Sınıfların diğer sınıflarda eğitim gören öğrencilere göre tutumları daha 
yüksek çıkmıştır. 

Sonuç olarak; yapılan bu araştırmanın sonucuna göre Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim 
gören öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu ve  yaş, bölüm ve sınıf düzeyi 
değişkenleri açısından çeşitli alt boyutlarda farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.
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INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL VOLLEYBALL PLAYERS’ PERCEPTION OF COACH 
BEHAVIORS: ELAZIG PROVINCE EXAMPLE 

Ayad Tariq ISMAEL, Ali Serdar YÜCEL

Turkey

Abstract: This study aims to investigate the perception of high school volleyball players’ coach behaviors. 
Also, it will be evaluated whether there is a difference in perception level of coach behaviors according to 
some demographic characteristics of athletes. The population of the study will consist of 30 teams who will 
participate in high school volleyball competitions in Elazig province. 360 players will be selected randomly 
from the participants of these competitions. Approximately 70% (252 students (male and female)) of the total 
population (252) will be the sample population. They must have a modified version of the (CBS-S) scale that 
contains 47 paragraphs or 7 sub-dimensions. Each element is categorized into 7 Likert type points. The ques-
tionnaire consists of 7 sub-dimensions the data obtained from the research will be analyzed using (SPSS) pro-
gram. For the interpretation of the data, the analysis of the (T-Test), the analysis of the differences between the 
two groups, (ANOVA). Necessary permissions will be obtained from the relevant units for the implementation 
of the survey was trained in the high school teams in the city of Elazig for the randomly selected 2020 season. 
In the study, mental preparation according to gender variable and goal setting according to the trainer gender 
variable, age variable, income status, years of doing sports, active sports time, licensed sports activity, mother 
and father education It was revealed that there are significant differences in all sub-dimensions according to the 
situation. At the end of the study, it was concluded that the level of perception of coaching behaviors of vol-
leyball players studying in high school was positive and their perception levels differed significantly according 
to some demographic characteristics.

Keywords: Coach Behaviors, High School, Perception, Volleyball
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PREVENTING CHILDREN ABUSE

Addison WATSON

Ireland

Abstract: High school pregnancy is a social issue that has since a long time ago concerned American residents, 
strategy producers, and social researchers. Regardless of that worry and despite the bunch negative outcomes of 
an early impromptu pregnancy for youthful moms and fathers, for their kids, and for society, little advancement 
has been made to comprehend the social and conduct starting points of high school pregnancy. Increasingly sig-
nificant, professionals and scientists have been woefully delinquent in finding demonstrated, replicable, and so-
cially satisfactory approaches to enable American youngsters to maintain a strategic distance from undesirable 
pregnancies. Beginning information, be that as it may, have started to reveal exact insight not just on the funda-
mental reasons for pregnancy among young people, yet additionally on procedures for diminishing the dangers 
of spontaneous high school pregnancy. By growing that exploration and by making an interpretation of examina-
tion information into training insight, social researchers can propel the reason for young adult pregnancy avoid-
ance. In this manner, we will properly address one of America’s generally squeezing and dismissed social issues.  
 
Keywords: Teenage, Pregnancy, Avoidance 



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

180

ÖZET SÖZEL METİNLER

THE ROLE OF COMMUNITY OF INQUIRY MODEL VS. ACADEMIC COMMUNITIES OF 
ENGAGEMENT IN ONLINE LEARNING

Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU

Turkey

Abstract: This theoretical paper aims to discuss the role of two on-line learning community frameworks, 
namely, the Community of Inquiry (CoI) Model and Academic Communities of Engagement Model. The ratio-
nale for the study is that there is a growing interest in on-line learning by the Covid-19 Pandemic and instruc-
tional designers look for better and more effective on-line learning designs. Here, online learning communities 
(OLC) or virtual learning communities or networked learning communities are known for playing a key role in 
increasing connectivity, establishing online connections and interactions between peers. OLCs can be defined 
as peer to peer learning that occurs over the Internet. One of the most cited OLC models is CoI which is a con-
structivism-based model for online learning communities in which discussion, creation and construction are 
among main learning activities. CoI Model is the intersection of teaching and technology philosophies to foster 
connection across online learning communities. On the other hand, CoI has an alternative model, namely the 
Academic Communities of Engagement (ACE) framework which claims that CoI has some limitations. ACE 
model focuses on increasing student engagement with the help of personal and course-provided communities. 
Both models are constructivism-based however suggest different elements in an OLC for facilitating the knowl-
edge-creation process of learners. Based on related literature, the similarities, and differences between the CoI 
and ACE models are discussed for creating and facilitating on-line learning communities in distance education.  
 
Keywords: Distance Education, Online Learning Communities, Community of Inquiry Model, Academic 
Communities of Engagement 
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ONLINE AND BLENDED TEACHING READINESS OF FACULTY: A REVIEW OF RECENT 
LITERATURE 

Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU, Murat KILIÇ

Turkey

Abstract: Online and blended learning are among the most learning-teaching form especially in post-Cov-
id education. Institutions prefer them due to their advantages over traditional face-to-face instruction. On-
line learning can take place synchronously and/or asynchronously via the Internet while blended learning 
commonly refers to the fusion of online and face-to-face learning with the decrease in face-to-face ses-
sions. The related literature suggests that many variables such as motivation, student readiness, digital lit-
eracy, etc. need to be considered for both online and blended learning-based designs. Although the readi-
ness of faculty is among these variables, the amount of publications on this subject is scarce compared to 
other variables. Therefore, in this descriptive study document analysis is conducted for examining recent 
publications in the literature about the readiness of faculties for online and blended learning and teaching. 
The scope of the literature review consists of studies published in journals with SSCI or SCI-E index be-
tween 2010-2020. The authors conducted a web search for the study by using the keywords as “faculty on-
line teaching readiness”, “blended teaching readiness”, “distance teaching readiness” and accessed 18 stud-
ies in which nine of them measure readiness level of instructors; four of them investigate factors influenc-
ing teacher/faculty readiness; another four of them present an instrument/model and the other is a literature 
review. The findings are considered to help especially the researchers at instructional technology support 
units and interested in professional development of faculty for effective online and/or blended instruction.  
 
Keywords: Faculty Online Teaching Readiness, Blended Teaching Readiness, Distance Education 
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ADOLESCENTS AND HOMELESS YOUTH SERVICES

Amanda SANHUEZA

Chile

Abstract: The motivation behind this underlying investigation was to distinguish connections among results 
and sociodemographic factors for rampant and destitute young people rewarded in network offices. Result 
classes included clinical status, working, life fulfillment, and government assistance and wellbeing. Sev-
enty young people were talked with a quarter of a year after release from three governmentally supported 
organizations serving runaway and destitute youth in the more prominent St. Louis region. Investigations 
among results uncovered an assortment of critical connections; most predominately, an example developed 
uncovering that coming back to parental homes post-release was related with an assortment of other posi-
tive results. The discoveries bolster the strategic organizations and government commands for planning ad-
ministrations to this populace; adolescents that are minors ought to be supported, where practical, to come 
back to parental homes. Albeit restricted in extension and examination techniques, the present exploratory 
investigation gives a proper beginning spot from which to put together future exploration with respect to this.  
 
Keywords: Homeless and Runaway Young People, Teenagers, Results, Post-Release Area, Families 
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DRINKING BEHAVIOUR IN YOUNG GENERATION

Armagan DELİKTAŞ

Kosova

Abstract: The utilization/maltreatment of liquor prompting impeded driving, mishaps and even fatalities is 
a significant social concern. National informational collections exhibit that understudies misuse liquor. This 
exploration paper traces a program intended to diminish levels of drinking and presents an organization for 
assessing its viability. A test study (n = 55) was led to look at drinking designs among full-time undergrads at 
four-year establishments to see whether introduction to a customized criticism leaflet would lessen the mea-
sure of liquor utilization between a treatment and nontreatment control gathering. The posttreatment drink-
ing, as characterized by the times each week members devoured at least five beverages for every setting, 
between bunches was not measurably huge. Nonetheless, posttreatment drinking, as characterized by the nor-
mal number of beverages devoured in a sitting, between bunches was huge. While the treatment bunch ex-
hibited a more noteworthy abatement in the quantity of subscales, this distinction was not measurably huge.  
 
Keywords: Drinking Decrease, Input, Youthful Grown-Ups 
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1980 SONRASI İSTANBUL’DA KÜLTÜR VE SANAT’A BİR BAKIŞ

Aysun CANÇAT

Türkiye

Öz: 1980’ler İstanbul’un, kentsel dönüşüm bağlamında, bir dünya kenti haline getirme projesi adına 
ilk atılımın ve desteğin olduğu yıllardır. Tüm alanlardaki yenilik, değişimler ve özellikle de teknoloji 
alanındaki ilerlemeler iletişim, etkileşim ve ulaşımı hızlandırmış; bu hızlanma, kültür-sanat alanlarını old-
ukça etkilemiştir. Bunlar sanatın, sanatçıların ve sanat eserlerinin sınırları aşarak dünya çapında hareketini 
kolaylaştırmıştır. Bu hareket, özellikle uluslararası çapta yapılan festival ve bienal gibi sanat etkinliklerine 
giden yolda önemli olmuşlardır. Ülkemizde 1973’te festival, 1987’de bienal etkinlikleri gerçekleştirilmeye 
başlamıştır. Bununla birlikte, bu tarihlerde yeni müzelerin ve galerilerin açılması, koleksiyonculuk alanının 
gelişmesi sanatı canlı tutmuştur. Müzecilik, koleksiyonerlik gibi alanlarda 2000’li yıllarda büyük gelişmeler 
kaydedilmiştir. Kültürel ve sanatsal bu hareketlilik ile birlikte İstanbul’un 2010 yılında ‘Avrupa Kül-
tür Başkenti’ seçilmesi ilgi çekicidir. Türk kültür-sanat ortamı, özellikle, 1980’li yıllarda düzenlenmeye 
başlayan ve hala yapılmaya devam eden bienal etkinlikleri ile birlikte önemli bir değişim sürecine girmiştir. 
Çünkü, bu gibi sanat etkinlikleri ülkemizin pek çok tarihi mekânında gerçekleştirilmiştir. Buradaki önem-
li nokta, bu etkinlikler aracılığıyla tarihi mekanların çağdaş bir yorumla ele alınmasıdır. Diğer önemli nok-
ta da sanatın yönetimsel boyutunun öne çıkmasıdır. Büyük organizasyonlar şeklinde olan bu etkinliklerle; 
yönetim kurulları, küratörlük gibi alanların gerekliliği ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler İstanbul’daki 
kültür sanat ortamına, geleneksel anlayışın dışında çağdaş, yeni ve dinamik bir sanat ortamını sunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Kültür, Sanat, Bienal 
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İLKOKUL YETİŞTIRME PROGRAMI (İYEP) KAPSAMINDA AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU 
ANLAMA BECERILERI İLE İLGILI ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI

Ayşenur KULOĞLU, Vahdet KARABEKMEZ

Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin İYEP (ilkokul yetiştirme programı ) süresince öğrencilerinin 
Türkçe dersinde yaşamış oldukları akıcı okuma ve okuduğunu anlama güçlüklerine, yaptıkları uygulama-
lara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 
Adıyaman ilinde yer alan ilkokullarda İYEP doğrultusunda Türkçe modüllerinde ders veren sınıf öğretmenleri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları belirlenirken, amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan ölçüt 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenleri arasında bulunan olgu bilim deseni 
kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre İYEP’ e katılan sınıf öğretmenlerine göre en 
sık karşılaşılan durumun okurken ses veya hece yutarak okuma olduğu, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının 
olmadığı, Türkçeyi tam anlamıyla bilmemeleri, aile desteğinin az olması görülmüştür. İYEP doğrultusunda 
ders veren öğretmenlerin okuduğunu anlama ile ilgili en fazla soru cevap yöntemini kullandıklarını, akıcı 
okuma ile ilgili uyguladıkları etkinliklerde sesli okuma ve örnek okumayı, tekrarlı okumayı kullandıklarını 
belirtmişlerdir. İYEP’ i akıcı okuma ve okuduğunu anlama noktasında yararlı bulduklarını ve bu süreçte akıcı 
okuma ve okuduğunu anlama noktasında eksik olan öğrencilerle daha çok ilgilendiklerini belirtmişlerdir. İYEP’ 
in daha verimli olması amacıyla, nitel çalışmanın yanında nicel çalışmalar da uygulanabilir. Ayrıca İYEP ‘ e 
ilişkin öğretmen, öğrenci, idarecilerin ve velilerin görüşleri doğrultusunda programda düzenlemeler yapılabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: İyep, Okuduğunu Anlama,  Akıcı Okuma, Sınıf Öğretmenleri 
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EĞİTSEL ROBOT EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN KABUL, HİZMETİÇİ EĞİTİME DÖNÜK 
TUTUM VE BT KULLANIMI ÖZ-YETERLİLİKLERİNE ETKİSİ1

Bahadır ACAR2, Özgen KORKMAZ

Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, eğitsel robotlarla blok tabanlı kodlama kursu hizmet içi eğitimine katılan 
öğretmenlerin hizmet içi eğitime yönelik tutum düzeylerini, eğitimde bilgi teknolojileri kullanımı öz-yeter-
lilik düzeylerini ve sınıf içi eğitsel robot kullanımı kabul düzeylerini belirlemektir. Araştırmada karma de-
senlerden gömülü (içe yerleşik) desen kullanılmıştır. Bu desen, toplanan nicel verilerin nitel veriler ile 
desteklenmesi amacıyla seçilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunu öntest sontest kontrol gruplu yarı deney-
sel desen oluşturmaktadır. Nitel boyutunu ise içerik analizi oluşturmaktadır. Çalışma grubunu 2018-2019 
akademik yılı bahar döneminde Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen temel robotik 
hizmet içi eğitimine katılan farklı branşlardan öğretmenler oluşturmaktadır. Amaçlı örneklem yöntemi ile 
oluşturulan örneklemin deney grubunda 48 ve kontrol grubunda 25 öğretmen bulunmaktadır. Nicel ver-
ileri toplamak için Çelen, Kösterelioğlu ve Akın Kösterelioğlu (2016) tarafından geliştirilen “Hizmet İçi 
Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği”, Deniz ve Algan (2007) tarafından geliştirilen “Eğitimde Bilgi Teknolo-
jileri Kullanımı Öz-Yeterliliği Öğretmen Değerlendirme Formu”, Acar ve Korkmaz (2019) tarafından 
geliştirilen “Sınıf İçi Eğitsel Robot Kullanımı Kabul Ölçeği” kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına ön-
test uygulanmış ve ardından 2 haftalık kursa tabi tutulmuşlardır. Kurs süresi hafta içi her gün 2 saat, toplamda 
20 saat olarak planlanmıştır. Deney grubuna ilk hafta Lego Mindstorms Ev3, ikinci hafta ise mBot ürün-
leri üzerinde eğitim verilmiştir. Kontrol grubuna ise Scratch ile blok tabanlı programlama eğitimi verilmiştir. 
Kurs süresi sonunda gruplara sontest uygulanarak öntest ve sontest verileri SPSS programına girilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Eğitsel Robot, Hizmet İçi Eğitim, BT Öz-Yeterlilik 

1 Bu araştırma birinci yazarın Eğitsel Robot Eğitiminin Öğretmenlerin Kabul, Hizmetiçi Eğitime Dönük Tutum ve BT Kullanımı 
Öz-yeterliliklerine Etkisi başlıklı Yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir.

2 Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
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IMPACT OF PERSONAL ASPECTS ON VIOLENCE

Bambus ISMAELSSON

Iceland

Öz: This article considers the ongoing examination did to allocate duty to the significance of heredi-
tary qualities as contrasted and natural impacts and different perspectives, for example, neurological harm 
to a person, which makes them defenseless to criminal kind conduct. While there is as of now no quali-
ty straightforwardly connected to culpability, there are qualities that are answerable for such capacities as 
forcefulness and imprudence somewhat. The zone is right now experiencing extensive impact and exami-
nation with research being done in trying to manage such infections as disease and an assortment of psy-
chological sicknesses. It is at present difficult to dole out significant obligation regarding criminal conduct 
and those attributes prompting criminal conduct through either hereditary qualities or nature since both 
seem, by all accounts, to be included. Neurological harm, pre-natal and post-natal, just as mishaps which 
influence the mind tissue and numerous different variables are probably going to incline certain people to 
criminal conduct. Every one of these components communicate with each other in an assortment of stages.  
 
Keywords: Genetics, Criminology, Violenge, Personal 
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN 
SPOR TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Barış Utku ÖZDEMİR, A. Serdar YÜCEL

Türkiye

Öz: Bu araştırma Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hayatımızda giderek popüler hale gelen spor turizmine 
yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma betimsel tarama modeli niteliğindedir. Spor 
Bilimleri eğitimi gören öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumlarını incelemek amacıyla Kardaş ve Sadık 
(2018) tarafından geliştirilen Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği (STYTÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın 
evrenini; Elazığ İli Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 
Örneklemini ise basit tesadüfi örneklem seçimi kullanılarak seçilen 1091 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen 
veriler SPSS 22.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama, 
standart sapma, one-wayAnova, independent t-testi kullanılmıştır. Yapılan bu araştırmanın sonucuna göre Fırat 
Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin spor turizmine yönelik tutumlarının olum-
lu düzeyde olduğu tespit edilmiştir (p<.05).  İş olanağı ve ekonomik katkı boyutlarında 21-24 yaş aralığındaki 
öğrencilerin diğer yaş aralığındaki öğrencilere göre tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<.05). 
Bölüm değişkeninde organizasyon boyutunda spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilere 
göre tutumlarının daha yüksek olduğu (p<.05),  iş olanağı ve ekonomik katkı boyutlarında ise beden eğitimi 
ve spor öğretmenliği bölümü  öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine göre tutumlarının daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir (p<.05). Sınıf düzeyi değişkenine göre spor turizmine yönelik tutumlarında ise kişisel katkı, 
iş olanağı, ekonomik katkı boyutlarının 4.sınıf’ta eğitim gören öğrencilerin diğer sınıflardaki öğrencilere göre 
tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<.05) Çalışma sonucunda öğrencilerin spor turizmine yöne-
lik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu ve ölçeğe ilişkin alt boyutlara göre yaş, sınıf ve bölüm değişkenleri 
açısından anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Turizm, Fırat Üniversitesi, Spor Turizmi Tutum Ölçeği
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SOSYOLOJİK BOYUTUYLA EĞİTİMDE YABANCILAŞMA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Belgin ARSLAN CANSEVER

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, eğitimde yabancılaşma kavramını sosyolojik boyutuyla inceleyerek 
değerlendirmektir. Bu kavram, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren önce kuramsal daha sonra da ampirik 
çalışmalarla alanyazındaki yerini almıştır. Bu çalışmalar içinde Amerikalı sosyolog Seeman’ın araştırmaları, 
yabancılaşmanın bir kavram olarak ortaya konulması, daha iyi anlaşılması ve boyutlandırılması bakımından 
son derece önemlidir. Yabancılaşma için alanyazında farklı araştırmacılar tarafından da kabul gören bu 
boyutlar, Güçsüzlük (Powerlessness), Anlamsızlık (Meaninglessness), Normsuzluk/ Kuralsızlık (Normless-
ness), Yalıtılmışlık (Isolation) ve Kendine Yabancılaşmadır (Self-estrangement). Bu boyutlar, yabancılaşma 
kavramının anlaşılırlığını ve kapsamını da görünür hale getirmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte üretim biçimi 
farklılaşmış, üretim ilişkileri yeniden şekillenmiş ve işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu süreçte eğitim kurumundan 
beklenen, sistemi özümseyip, devam ettirecek nitelikte bireyler yetiştirmesidir. Eğitimin araç olarak görüldüğü 
bu bakış açısı, bireyin sistemin bir parçası olarak tanımlanmasına ve dolayısıyla da bireyin, nesne durumuna 
dönüşmesine yol açmıştır. Bireyin nesne durumuna dönüşmesiyle de birlikte eğitimde yabancılaşma kavramı 
ortaya çıkmıştır. Özne ve nesne algıları arasındaki ilişkilerin bölünmüşlüğü, bireyleri içine doğduğu toplumdan, 
bu çalışmanın amacı çerçevesinde ise eğitim kurumlarında yakın çevresinden ve ortamdan uzaklaştırmaktadır. 
Eğitim kurumlarında öğrencilerin okul örgütlerine yabancılaşması üzerine yapılan çalışmalar genel olarak, 
eğitim sisteminin yapısı, ailenin sosyo-demografik yapısı, okul kültürü ve iklimi, bireyin özellikleri ile 
medyayı da kapsayan çevre üzerinde odaklanmaktadır. Öğretmenlerin yabancılaşmasına yönelik ise eko-
nomik yapı, kültürel yapı, teknolojik yapı, politik ve hukuki yapı ile kentleşme olmak üzere çevresel; yönetim 
biçimi, örgütün büyüklüğü, üretim biçimi ve çalışma koşulları olmak üzere ise örgütsel etmenler üzerinde 
durulmaktadır. Bu çalışmada bu etmenlerin tümü sosyolojik bakış açısı çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Eğitim Kurumu, Yabancılaşma, Yabancılaşmanın Boyutları 
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İLKOKUL SOSYAL B İLGİLER DERSİNDE İÇERİK FARKLILAŞTIRMA ARACI OLARAK 
RESFEBELERİN KULLANIMI

Belgin ARSLAN CANSEVER

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, ilkokul Sosyal Bilgiler dersinde resfebe (rebus) kullanımının önemi üzerine 
kuramsal bir bakış açısı ortaya koymaktır. Çalışmanın içeriği, ilkokul programında yer alan Sosyal Bilg-
iler dersinin kapsamı ile içerik zenginleştirme aracı olarak resfebe ve resfebenin Sosyal Bilgiler dersinde 
kullanımının yararlarından oluşmaktadır. İlkokul, çocukların aile ortamından sonra daha geniş bir sosyal 
dünyaya girmesiyle birlikte, ikincil toplumsallaşma sürecinin başladığı bir dönemdir. Ailede geçen birin-
cil toplumsallaşma sürecinin üzerine inşa edilen bu dönem, kültürün unsurlarının öğrenilmesinde merkezi 
bir rol oynamaktadır. Toplumsal yaşama özgü tutum, davranış, norm, davranış kalıpları ve değerlerin 
kazandırılmasına yönelik amaçlı ve planlı etkinlikler, bu dönemi önemli kılmaktadır. Çocuk bu dönemde 
toplumsal farkındalık kazanmanın yanı sıra akademik bakımdan temel bilgi ve becerileri edinmekte, ayrıca 
gerek doğa gerekse sosyal bilimlere ilişkin temel algıları da yine bu dönemde oluşmaya başlamaktadır. İlkokul 
programları, akademik anlamdaki bu temel bilgileri biçimlendirmeye yönelik olarak yapılandırılmaktadır. Bu 
bağlamda Sosyal Bilgiler dersi de 4. sınıftan itibaren programda yer verilen derslerden biridir. Sosyal Bilg-
iler dersinin içeriğini, antropoloji, coğrafya, sosyoloji, tarih, vb. birçok disiplin oluşturmaktadır. Günümüzde 
yaşanan teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumsal yaşam ile eğitim kurumlarını biçimlendirmesi, 
yeni kuşak tanımlamalarını da beraberinde getirmiştir. Farklı adlandırmaların yapıldığı bu yeni kuşakların 
eğitim gereksinimlerine bakıldığında, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi ve farklılaştırılmasına yöne-
lik eğilimlerin olduğu görülmektedir. Bu çerçevede resfebelerin Sosyal Bilgiler ders içeriğini zenginleştirme, 
çeşitlendirme ve farklılaştırmada kullanılabilecek, öğretim materyalleri olduğu söylenebilir. Resfebel-
er Sosyal Bilgiler dersine ilişkin kavramların öğretiminde etkili, ilgi çekici ve merak uyandırıcı olabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Sosyal Bilgiler, İçerik Farklılaştırma, Resfebe 
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MODEL MINORITY DEMYSTIFIED 

Blake THOMAS

Britain

Abstract: This populace based examination researched the pervasiveness of abusive behavior at home and 
different kinds of relational exploitation among an irregular example of ladies of Japanese plummet (settlers 
from Japan and Japanese Americans) in Los Angeles. This investigation found a high commonness of abusive 
behavior at home, just as different kinds of savagery, executed by non-underwear. Contrasts by nation of birth 
were found in a few, yet not all, sorts of exploitation; a bigger extent of Japan-conceived respondents announced 
encountering contact and no-contact sexual viciousness executed by non-hint and seeing their dads’ savagery 
against their moms. The seriousness of aggressive behavior at home experienced during the respondents’ life-
times was altogether connected with a further extent of mental trouble. Discoveries question the normally as-
sumed picture of the model minority and call for expanded endeavors to evaluate the historical backdrop of abu-
sive behavior at home and different kinds of relational exploitation when working with ladies of Japanese drop.  
 
Keywords: Domestic Brutality, Sexual Viciousness, Ladies Misuse, Emotional Well-Being, Japanese American 
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OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİSEL GELİŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Caner SÖNMEZ, Püren AKÇAY

Türkiye

Öz: Bireyin kendi gelişiminin sorumluluğunu alarak, kendi arzu ve gayretleriyle mevcut potansiyeli-
ni daha iyi bir hale getirmesi, ortaya çıkan değişimlere uyum sağlaması, tüm yönleriyle bir bütün olarak 
yaşam boyu gelişim çabası içinde olması kişisel gelişimi ifade etmektedir. Kişisel gelişim bütün birey-
ler için önemli olmakla birlikte, bazı görev ve rollere sahip bireyler için çok daha fazla önem arz etmek-
tedir. Bu araştırmada okul müdürlerinin kişisel gelişime ilişkin görüşlerinin ve eğilimlerinin tespit edilme-
si amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında kişisel gelişim kavramının toplumsal boyutu ele alınmıştır. Bu 
bağlamda kişisel gelişimin aile boyutuna, mesleki boyutuna ve sosyal sorumluluk boyutuna ilişkin okul 
müdürlerinin görüşlerinin ve eğilimlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Okulların, toplumun gelişiminde 
önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde; okulun lideri olan okul müdürünün kişisel gelişime bakış 
açısının önemi ortaya çıkmaktadır. Alanyazında ortaokul müdürlerinin kişisel gelişimin toplumsal boyutu-
na ilişkin görüşlerini ele alan çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu araştırmada ulaşılan sonuçların alanyazına 
kaynak olarak katkı sağlayacağı; araştırmacılar, alan uzmanları ve uygulayıcılar için önemli bir bilgi kaynağı 
olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış olup, araştırmanının evrenini 
2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde bulunan devlet ortaokullarda görev yapan 
okul müdürleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile ulaşılarak 
yüz yüze görüşme yapılabilen ve verilerin geçerli olduğu 10 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmanın ver-
ileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiş olup, verilerin analizinde betimsel analiz 
tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, kişisel gelişimin aile ve mesleki boyutunda okul müdür-
lerinin büyük çoğunluğu kendilerini yeterli olarak görmekte ve daha iyiye ulamak için çaba gösterdiklerini 
düşünmektedirler. Okul müdürlerinin hem aile yaşamlarında hem de iş yaşamlarında kendilerini demokratik, 
yeniliklere ve gelişime açık olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Mesleki alanlarda eksiklerinin olduğu, fark 
etmedikleri eksiklerinin olabileceği; fark ettikleri eksiklerini gidermeye yönelik çaba harcadıkları, daha önce 
karşılaşmadıkları durumlara ilişkin eksiklerini ise tecrübe ettikçe giderdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Meslekleri 
ile ilgili hizmet içi eğitimlere katıldıkları, büyük çoğunluğunun eğitimlere katılırken istekli ve gönüllü oldukları, 
bunun yanı sıra iş yoğunluğunun hizmet içi eğitimlere katılımı ve eğitimlerin verimini olumsuz etkilediği; 
okul müdürlerinin bir kısmının iş-aile yaşam dengesini kurmada zorlandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Okul 
müdürlerinin gerek yakın çevresine gerek ülkesine gerekse dünyaya karşı sorumluluk hissettikleri; rahatsızlık 
duydukları sorunların çözümüne yönelik etki alanları düzeyinde çaba gösterdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kişisel Gelişim, Kendini Geliştirme, Aile Boyutunda Gelişim, Mesleki Gelişim, Sosyal 
Sorumluluk, Okul Müdürü
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNE İLİŞKİN DİJİTAL OKURYAZARLIK 
ALGILARI

Duygu DOĞAN, Özden DEMİRKAN

Türkiye

Öz: Dijital okuryazarlık; bireyin bilgi iletişim teknolojilerini etkin öğrenmesini kapsarken bu teknolojilerle 
hayatın herhangi bir bağlamında sorunlarına çözüm bulacak, teknolojilerin bilinçli, güvenli, yasal ve ahlaki 
kullanımıyla ilgili yeterliklerini ifade eder. Bu konudaki ön yargı ise eğitimde bilgisayar ve diğer teknolojik 
aletlere ayrılan zaman nedeniyle bunların, öğrencilerin sosyal becerilerini zayıflatabileceği düşüncesidir. Bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günlük yaşamda dijital teknoloji kullanımı ihtiyacını artırmış, aynı 
zamanda dijital okuryazar olmayı zorunlu hale getirmiştir. Özellikle günümüzde yaşanan salgın hastalığın 
da etkisiyle uzaktan eğitim, uzaktan eğitimin geliştirilmesi, kullanımı, dijital okuryazar olma konusu önem 
kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı ise üniversite öğrencilerinin kendilerine ilişkin dijital okuryazarlık algıları 
incelemektir. Çalışmanın verileri 6 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 
toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan, 
amacına uygun olarak belirlenmiş 10 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen nitel verilerin analiz-
inde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrenciler dijital okury-
azar olmak için arama motoru kullanabilme, bilgiye erişebilme, veri aktarabilme, bilgiyi paylaşabilme, bilg-
inin doğruluğunu kontrol edebilme, bilgiyi kullanabilme, dijital araçlarla iletişim kurabilme, gibi teknik 
becerilere; yeniliklere açık olma, ilgi duyma, bilinçli olma gibi duyuşsal becerilere sahip olmak gerektiğini 
belirtmişlerdir. Dijital araçların bağlamsal kullanımı ile ilgili en çok şunların vurgulandığı belirlenmiştir; 
eğitim için kullanım, sosyal medya kullanımı, yeni bilgiler edinmek için kullanım, iletişim amaçlı kullanım. 
Çevrimiçi ortamlara güvenli katılım ile ilgili görüşler incelendiğinde öğrencilerin %90’ı bu ortamların güvenli 
olmadığını belirttikleri saptanmıştır. Güvensiz bulunmasına sebep olarak ise yanlış bilgi edinimi, kullanıcıların 
bilinçsizliği, kimlik doğrulamasının olmaması, her yaş grubunun çoğu şeye ulaşabilmesi belirtilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okuryazarlık, Dijital Okuryazarlık, Dijital Teknoloji 
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YÜZÜCÜLERİN ZİHİNSEL ANTRENMAN İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN İL ÖRNEĞİ)

Ebru ORHAN, Ali Serdar YÜCEL

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı yüzücülerin zihinsel antrenman ile kişilik özelliklerini farklı değişkenler (cinsiyet, 
yaş, spor yapma yılı vb.) açısından incelemektir. Araştırma, betimsel nitelikte genel bir tarama modelidir. 
Araştırmanın evrenini Adıyaman il merkezi Belediye kapalı yüzme havuzuna katılım sağlayan yaz döneminde-
ki (2019-2020) sporcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise random yöntemiyle seçilen 10-20 yaş aralığında zi-
hinsel antrenmana uyumlu 95’i kadın, 138’i erkek olmak üzere toplam 233 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada 
Sporda Zihinsel Antrenman Testi ve Kişilik Testi olmak üzere iki ayrı ölçek formu uygulanmıştır. Verile-
rin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklerde t-testi ve Anova testi 
kullanmıştır. Araştırma bulgularına göre yüzücülerin zihinsel antrenmanın cinsiyet ve yaş ile arasındaki fark 
anlamlı, Kişilik özelliği ile de yaş arasındaki fark anlamlı iken cinsiyet arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. 
Zihinsel antrenmanın kişilik alt boyutlarına (deneyime açık, yumuşak başlı, duygusal dengeli, sorumluluk ve 
dışa dönük) göre yaş değişkeni açısından deneyime açık, yumuşak başlı ve dışa dönük anlamlı iken, sorum-
luluk ve duygusal denge yaş değişkeni açısından anlamlı bulunmamıştır.  Sonuç olarak zihinsel antrenman 
ve kişilik özelliklerinin yaş ve cinsiyete ilişkin anlamlı farklılıklar gösterdiği ve önemli rol oynadığı kanısına 
varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüzme, Zihinsel Antrenman, İmgeleme, Kişilik Özellikleri, Kişilik Özellikleri ve spor
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MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI VE MİLLİYETÇİLİĞİN TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ

Enver Emre ÖCAL

Türkiye

Öz: Modernist kurama göre Milliyetçilik modernizmin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre, milletler 
ve milliyetçilik tarihin belli bir anından sonra, özellikle de sanayileşmenin ortaya çıkışı ile birlikte gündeme 
gelmeye başlamış ve zamanla bugünkü önem düzeyine ulaşmıştır. Marksist düşünürler de söz konusu modern-
ist görüşü kabul eder ve milliyetçiliği, XIII. yüzyılda batıda ortaya çıkan burjuva sınıfının ideolojisi olarak 
kabul ederler. Milliyetçilik ideolojisini kuramsal açıdan bu perspektiften değerlendirmeyen, ilkçi bir yaklaşım 
tarzı da bulunmaktadır. Bu yaklaşım milletleri, çok eski devirlerden itibaren var olan “doğal” yapılar olarak 
tanımakta ve modern çağın üretimi olarak görmemektedir. Yine milliyetçilik kuramlarından etno-sembol-
cü perspektife göre ise milliyetçilik, modernizm sonrasında oluşmuş bir ideolojidir ve fakat tarihi çok eski 
zamanlara uzanan etnik gruplarla da sıkı bağları bulunmaktadır. Kısacası bu yaklaşım, ilkçilikle modern-
ist yaklaşım arası bir yerde konumlanmakta ve bahse konu ideolojiyi bu cihetten değerlendirmektedir. Bu-
nun dışında, laikliği milliyetçiliğin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden Fransız tipi milliyetçilik anlayışı; 
Nazilerin saldırgan ve ırkçı milliyetçilikleri ile daha çok sosyalistlerin kavramsallaştırdığı ezilen milletler-
in milliyetçiliği (ulusalcılık) gibi farklı milliyetçi yönelimler de bulunmaktadır. Bunlar kuramsallıktan zi-
yade hayatın pratiği ile sınanmış kılgısal yönelimlerdir. Bu çalışmada, öncelikle milliyetçiliğin tarihsel 
kökenleri ve bir ideoloji olarak belirmeye başladığı süreç ele alınmıştır. İkincil olarak millet ve milliyetçi-
lik kavramlarının muhtevasına yönelik farklı düşünürlerin ileri sürdükleri görüşler irdelenmiştir. Sonrasında 
ise yukarıda bahse konu edilen kuramsal yaklaşımlar ve pratiğe dönüşmüş milliyetçilik anlayışları ele 
alınmış ve detaylandırılmıştır. Özellikle geç Osmanlı döneminde nüveleşmeye başlayan ve erken Cumhuri-
yet dönemi ile birlikte devletin asli ideolojisi haline bürünen Türk milliyetçiliği olgusunun tarihsel süreçleri 
incelenmiştir. Söz konusu gelişim süreci içerisinde çeşitli kollara ayrılan Türk milliyetçiliğinin ne tür bölün-
meler yaşadığı, hangi kollara dağıldığı ve her bir farklılaşmanın nasıl bir muhteviyata sahip olduğu ortaya 
konulmuştur. Bu bağlamda, erken Cumhuriyet döneminden itibaren paradigmatik bir yer elde ettiği açıkça 
gözlemlenen Atatürk milliyetçiliği olgusunun da kuramsal bir tahliline ve tarihsel açıdan gelişim sürecine 
yer verilmiştir. Atatürk milliyetçiliğinin modernist yönü ve irredentist olmayan ulusalcı yaklaşımı detaylı 
şekilde irdelenmiştir. Söz konusu yaklaşımın erken dönem Sovyetler yönetimi esnasında gelişen Galiyevci 
ulusalcılıkla ilişkisi, kendisi de bir ulusalcı olan Attila İlhan’ın tezleri bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın 
aydınlığa kavuşturmayı hedeflediği ana sorunsal ise milliyetçilik ideolojisinin, Türkiye’de geçirdiği tarihsel 
aşamalar içinde yaşadığı algısal ve kılgısal transformasyona rağmen, XXI. yüzyılın ürünü olarak ortaya çıkan 
ve son tahlilde milliyetçiliğin alternatifi olarak gelişen küreselleşme olgusuna karşı ayakta kalma potansi-
yelini taşıyıp taşımadığıdır. Bu bağlamda, milliyetçiliğin ulusal ve uluslararası planda, bilhassa da Türkiye 
özelinde hamasetten uzak bir düzlemde yeniden ele alınması gerektiğine ve ancak hakiki bilgi ile pekiştirildiği 
taktirde alternatif teşkil edebileceği sonucuna varılmıştır. Küreselleşmenin sosyal, iktisadi ve kültürel alanda 
yoğun olarak hissedildiği ve post-modern paradigmanın küreselleşme ile birlikte monist ve bütüncül siyasi 
yapılara; bunun uzantısı olarak da merkezi ulus-devletlere karşıt retorikler geliştirdiği XXI. yüzyılda mil-
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liyetçilik ideolojisinin bir kez daha, ancak bu sefer farklı bir bakış açısı ile irdelenmesinin, dahası yukarıda 
da belirtildiği gibi yeni bir perspektifle gündeme getirilmesinin tarihsel açıdan önemli neticeler vereceği 
değerlendirilmiştir. Bu neticelerden bir tanesinin de milliyetçilik ideolojisinin küreselleşme olgusu karşısında 
hangi istikamete yönelmesi gerektiğinin nesnel olarak ortaya konulması olduğu hususiyetle belirtilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Küreselleşme, Modernizm, Milliyetçilik Kuramları 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: BEŞ ÖĞRETMENİN 
YOLCULUĞU

Erdi ERDOĞAN, Büket ŞEREFLİ

Türkiye

Öz: Teknolojinin eğitim süreçlerine dâhil olması öğretmenlerin yeterliklerinin farklı bir açıdan incelen-
mesine neden olmuştur. Bu nedenle, öğretmenlerin öğretim teknolojisini nasıl kullandıkları ve derslerine 
nasıl dâhil ettikleri incelenmesi gereken önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Fakat bu yeterlilik 
birçok deneyim ekseninde şekillendiği için öğretmen yaşantılarının derinlemesine incelenmesini gerek-
li kılmaktadır. Bunu sağlamak için öğretmenlerin öğretim teknolojisi deneyimleri kronolojik sıraya uygun 
bir biçimde ortaya konulmalı ve bütünsel bir biçimde değerlendirilmelidir. Bu çalışmanın amacı da sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin kişisel deneyimlerinin öğretim sürecinde teknoloji kullanımına yönelik etkisini in-
celemektir. Çalışma nitel araştırma modellerinden anlatı araştırması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya beş sosyal bilgiler öğretmeni 
dâhil edilmiştir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma verile-
rinin toplanmasında üç oturum süren görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde ise katılımcıların 
hikâyelerini oluşturmak için “Üç Boyutlu Anlatı Araştırması Çerçevesi” ve katılımcı hikâyelerinden elde edi-
len bulguları sistematik olarak sunmak için tematik analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilg-
iler öğretmenlerinin öğrenim süreçlerinde teknolojik imkânlarının kısıtlı olduğu, lisans öğrenimleri sürecinde 
yeterli donanıma erişim sağlayamadıkları ancak bu kısıtlı imkânlara rağmen mesleki hayata başladıktan son-
ra kendi ilgi ve merakları doğrultusunda teknoloji kullanım becerilerini geliştirebilecekleri ortaya çıkmıştır. 
Mesleki deneyim yılı fazla olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin eksikliklerini fark etme, giderme ve işbirliği 
yapmada istekli oldukları böylece öğretim teknolojilerini daha etkili kullandıkları ulaşılan bir başka sonuçtur.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Anlatı Araştırması, Öğretim Teknolojisi 
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BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZELİNDE TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİNİN 
SINIRLANMASI

Erkan EREN

Türkiye

Öz: Ticari hayatın gerekleri nedeniyle ticari işlere uygulanacak hükümler kimi zaman adi işlere uygulanacak 
hükümlerden farklılık arz eder. Bu farklılığın söz konusu olduğu hallerden birisi de ticari işlere uygulanacak faiz 
hükümlerine ilişkindir. Konusu belirli bir tutarda para olan borçlarda, para alacağından belirli bir süre mahrum 
kalınması sebebiyle ödenen bedele “faiz” denilmektedir. Faiz, konusu bir miktar para olan borçlarda söz konusu 
olup, konusu para alacağı olmayan borçlarda ise faiz alacağı gündeme gelmemektedir. Faiz gerek doktrinde ve 
gerekse uygulamada çeşitli açılardan sınıflandırmakta ve ticari nitelikte olmayan işlerde uygulanacak faize “adi 
faiz”, ticari nitelikte olan işlere uygulanacak faize ise “ticari işlerde faiz” denilmektedir. Mevzuatımızda genel 
olarak ticari işlerde faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin olarak herhangi bir sınırlama bulunmaması nedeni-
yle, uygulamada temerrüt faiz oranlarının oldukça yüksek belirlenmiş olduğu durumlarla karşılaşılabilmektedir. 
Benzer şekilde, bankacılık uygulamasında da bu konuda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Oysa ki, 
şirketlerin yaşamaya devam etmesi, istihdam yaratarak, ihracat yaparak ve vergi ödeyerek başarılı şekilde 
büyümesi, dünya ölçeğinde rekabet etmesi ülkemiz ekonomisi açısından son derece önem arz etmektedir. 
Bu çerçevede, bankacılık sektörüne ilişkin olarak ticari işlerde temerrüt halinde uygulanacak faiz oranının 
sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı konusunun taraflarca bilinmesi ve ticari iş ve işlemlerin buna göre tesis 
edilmesi uygun olacaktır. Bu çalışmada, konuya ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine yer verilerek, ticari işlerde 
temerrüt faiz oranının sınırlandırılması konusunda doktrin ve yargı kararları incelenmekte ve bankaların ticari 
işlerde faiz oranını belirleme serbestisinin yasal sınırları hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Ticari İş, Faiz, Temerrüt Faizi, Temerrüt Faizinin Sınırlandırılması, Oran Serbestisi
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EĞİTİMDE YARATICI DÜŞÜNME

Etem YEŞİLYURT

Türkiye

Öz: İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en temel yönlerinden birisi olan yaratıcı düşünme becerisi, ilkçağ 
düşünür ve felsefecilerinden günümüz bilim insanlarına kadar her dönemde ilgi gören ve gizemini koruyan bir 
konudur. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme önceleri mimarlık, reklamcılık, sanat gibi alanlarda kendini göstermiş 
olsa bile yirminci ve yirmi birinci yüzyılda eğitimden ekonomiye, sağlıktan teknolojiye kadar birçok alanın 
gelişmesinde anahtar kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 
gelişmekte olan ülkeler de yaratıcılık, yaratıcı düşünme konusu ve eğitimi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış 
ve yaratıcı düşünmeyi eğitimin temel amaçlarından biri olarak ele almaya başlamışlardır. Ortak bir tanımı 
olmamasına karşın üst düzey bilişsel becerilerden biri olan yaratıcı düşünme, ürün ortaya koyma, buluş yap-
ma, yapılan bu buluşun nasıl olduğunu gösterme, varsayma, oluşturma, hayal etme, özgün düşüncelerin or-
taya çıkmasını sağlama, farklı durumlarda neler olabileceğini öngörme becerilerini kapsamaktadır. Derleme 
niteliği taşıyan bu çalışma, yaratıcı düşünmeyle ilgili alanyazında yer alan ve ulaşılan kaynaklardaki bilg-
ileri derleyerek bir çalışma içerisinde sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle düşünce 
ve düşünme kavramlarına yer verilmiş daha sonra üst düzey düşünme becerilerinden olan yaratıcı düşünme 
hakkında bilgi sunulmuştur. Bunlara ilaveten yaratıcı düşünmenin gelişimini kolaylaştıran yollara, öğrenme-
öğretme ortamlarına, öğretmen özelliklerine değinilmiş, yaratıcılığı geliştirmek ve desteklemek için ebev-
eyn ve çevreye düşen görevler açıklanmıştır. Yaratıcı düşünme konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığı bu 
çalışmanın başta öğretmenler, öğrenciler ve veliler olmak üzere eğitimin paydaşlarına ve alanyazına katkı 
sağlaması beklenmektedir.

 
Anahtar Kelimeler: Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Üst Düzey Düşünme 

Bu bildiri, sunucu tarafından yazılan, “OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi”nde 
yayımlanan “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme: Tüm Boyut ve Paydaşlarıyla Kapsayıcı Bir Derleme 
Çalışması” başlığını taşıyan makaleden üretilmiştir.
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EĞİTİMDE YARATICILIK

Etem YEŞİLYURT

Türkiye

Öz: Günümüzde toplumları veya devletleri, diğer toplum ve devletlerden ayıran temel kavramlar, gelişim ve 
kalkınmadır. Başta ekonomik, insani, sosyal, teknolojik vb. olmak üzere gelişim ve kalkınmanın birçok boyutu 
vardır. Elbette ki her çeşit kalınmanın temel besin kaynağı, eğitimdir. Eğitim ve eğitim sistemlerinin bu rolleri 
yerine getirmesi bilgi, düşünce, ürün vb. konularda yaratıcı olan ve düşünen bireyler yetiştirmesiyle yakından il-
gilidir. Yaratıcılık, bugünkü bilimsel gelişmelere rağmen tanımlanması ve ortak bir anlayışla ele alınması zor olan 
kavramlardan birisidir. Çok boyutlu bir fenomen olan yaratıcılık kavramı, araştırmacılar tarafından disiplinlere, 
ekollere, yaklaşımlara ve ilgili disiplinin özelliklerine göre farklı açılardan ele alınmakta ve alanyazında farklı 
şekillerde tanımlanmaktadır. Sözlük anlamıyla yaratıcılık, “yaratıcı olma durumu; her bireyde var olduğu ka-
bul edilen, bir şeyi yaratmaya iten farazi yatkınlık” olarak tanımlanmaktadır. Farklılıklar sergilemesine rağmen 
alanyazında yer alan ilgili tanımlar daha çok yaratıcılığın karmaşık bir düşünme biçimi olduğu yönündedir. 
Derleme niteliği taşıyan bu çalışmada, yaratıcılıkla ilgili ulaşılan farklı kaynaklarda yer alan bilgi, fikir ve 
yaklaşımlar uygun konu başlıkları şeklinde derlenerek anlamlı bir bütün hâline getirilmiş ve bir çalışma içerisinde 
sunulmuştur. Bu bağlamda öncelikle yaratıcılığın ne olduğu açıklanmış daha sonra yaratıcılık yaklaşımları, 
yaratıcı bireyin özellikleri, yaratıcılıkla ilgili yanlış anlaşılmalar, yaratıcılığın boyutları, yaratıcılığın aşamaları, 
yaratıcılıkla anlamlı ilişkisi olan faktörler ile yaratıcılığı engelleyen faktörler açıklanmıştır. Yaratıcılığı 
kuramsal temelleri bağlamında tüm boyutlarıyla kapsayıcı bir şekilde ele alan bu çalışmanın alanyazına, 
başta öğretmenler, öğrenciler ve veliler olmak üzere eğitimin paydaşlarına katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Yaratıcılığın Boyutları, Yaratıcılıkla İlişkili Faktörler 

(Bu bildiri, sunucu tarafından yazılan, “OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi”nde 
yayımlanan “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme: Tüm Boyut ve Paydaşlarıyla Kapsayıcı Bir Derleme 
Çalışması” başlığını taşıyan makaleden üretilmiştir.)
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COVID-19 VE ZENOFOBİ

Faruk BOZDAĞ

Türkiye

Öz: COVID-19 pandemisi, toplumlarda çeşitli alanlarda sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Pandemi-
nin özellikle sağlık ve ekonomi üzerindeki etkileri, önemli noktalara ulaşmış ve bu alanlardaki çalışmalar 
yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte pandeminin insanlarda psikososyal sorunlara yol açtığı da bilinen bir ger-
çektir. Hastalığın yayılması ve yaşam koşullarındaki değişimler, insanlar arasında olumsuz tutumların 
artmasına neden olmuştur. Yabancılara karşı korku, nefret ve önyargı şeklinde tanımlanan zenofobik tutum-
lar, pandemi sürecinde yaygınlaşmıştır. Toplumlarda yabancı olarak değerlendirilenlerin genelde göçmen-
ler, azınlık grupları ve farklı etnisiteye mensup bireylerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Söz konusu grupların 
maruz kaldığı sosyal ve ekonomik eşitsizlikler pandemi sürecinde daha belirgin bir hal almıştır. Sosyal me-
dya başta olmak üzere birçok farklı alanda göçmenlere yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı söylemlerin ve ge-
nel anlamda zenofobik tutumların arttığı görülmüştür. Pandemi sürecinin başından bu yana ABD’de 1500’ye 
yakın ayrımcı ve zenofobik olayın yaşandığı bildirilmektedir. Benzer şekilde birçok ülkede yaşanan ze-
nofobik olaylar, göçmenlerin menşei ülkelerine dönmek zorunda kaldıklarını göstermiştir. Bu olum-
suz tutumların temel nedeni ise göçmenlere yönelik yanlış algıların ve asılsız bilgilerin servis edilmesidir. 
Pandemi sürecinde zenofobik tutumların önüne geçmek toplumda sosyal uyumu sağlamak adına önem 
taşımaktadır. Bu doğrultuda toplumda göçmenlere dair asılsız bilgilerin ve önyargıların önüne geçilmesi için 
gerekli adımlar atılmalıdır. Göçmenlerin yaşadığı sosyal ve ekonomik eşitsizlikler giderilmelidir. Toplum-
daki sosyal ve adli kurumlara, eğitim ve sağlık hizmeti sunan kuruluşlara erişimleri kolaylaştırılmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Göçmenler, Zenofobi, Pandemi 
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COVID-19’UN SURİYELI MÜLTECILER ÜZERINDEKI ETKILERI

Faruk BOZDAĞ

Türkiye

Öz: Mülteciler, yerleştikleri toplumdaki çoğu olaydan doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkilenmektedir. 
Toplumda yaşanan salgın, doğal afet gibi çeşitli olaylar, doğal olarak ev sahibi toplum üyeleriyle birlikte mül-
tecileri de etkilemektedir. Dünya genelinde etkisini gösteren COVİD-19 pandemisi karşısında mevcut konum-
da dünyada en fazla mülteci barındıran ülkelerden biri haline gelen Türkiye’de, mültecilerin ne tür deneyimler 
yaşadıklarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırmada, 17 Suri-
yeli mülteciden veri toplanmıştır. Tematik analiz tekniğiyle yapılan analiz sonuçlarına göre Suriyeli mülteciler, 
COVİD-19 pandemisi nedeniyle ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlık alanlarında çeşitli sorunlar 
yaşamaktadır. Pandemiye karşı evde kalma, hijyene dikkat etme ve sosyal mesafeyi koruma gibi tedbirler 
almaktadırlar. Bununla birlikte pandemi karşısında ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlığa ilişkin destek 
ihtiyaçları ve beklentileri bulunmaktadır. Suriyeli mültecilerin pandemi sürecinde yaşadıkları farklı alanlarda-
ki sorunlara yönelik çözümler geliştirmek, göçmen topluluk kadar ev sahibi toplum için de olumlu sonuçlara 
yol açacaktır. Mültecilerin yerleştikleri yeni toplumla bütünleşme süreçlerinde karşılıklı olarak sorunların 
ele alınması ve çözümlerin üretilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda özellikle sosyal ve psikolojik 
sorunlar, kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Pandemi sürecinde fiziksel mesafe önlemleri gibi çeşitli 
uygulamaların, gruplar arasındaki sosyal ilişkileri zayıflattığı ve sonuç olarak gruplar arasında olumsuz tutumları 
tetiklediği düşünüldüğünde psikososyal sorunlara ilişkin erken müdahalelerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Suriyeli Mülteciler, Pandemi, Göç 
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KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN NİTELİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖĞRETMEN 
ÖNERİLERİ

Fatma Gül UZUNER, Mahmut Serkan YAZICI

Türkiye

Öz: Kaynaştırma eğitimi, eğitim sistemi içerisindeki yaygın kullanılan uygulamalardan biridir. Günümüz-
de genel okullarda, farklı branşlardaki birçok öğretmen, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle kaynaştırma/
bütünleştirme eğitimi kapsamında çalışmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi konusun-
da gerekli bilgi ve becerilere sahip olması ve bunları ihtiyaçları halinde kullanabilmesi son derece önem-
li bir gerekliliktir. Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin olarak ne düşündüğü, hangi problemler-
le karşılaştığı ve bu problemlere nasıl çözüm getirdiğine yönelik görüşleri, bu gerekliliği anlamak kadar 
eğitimin niteliğini arttırmak adına da önemlidir. Bu araştırmada, öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarının 
niteliğini artırmaya yönelik önerileri incelenmiştir. Öğretmenlerin önerilerinin incelenmesi noktasında, ni-
tel araştırma yaklaşımları kapsamında yer alan fenomenoloji araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem 
kapsamında, araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan uygun durum örnekl-
emesine seçilen 10 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler temel düzey analizlerden biri olan betimsel analize tabi tutulmuştur. Ver-
ilerin analizinde yarı yapılandırılmış mülakatta kullanılan sorulara göre temalar oluşturulmuş ve bu tema-
lara göre kodlamalar göre yapılmıştır. Verilerin analiz edilmesi sonucunda, elde edilen bulgular ışığında bazı 
sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarında, kaynaştırma eğitimi kapsamında öğretmenlerin niteliğini 
arttırmak amacıyla; üniversitedeki lisans eğitiminin geliştirilmesi, hizmet içi seminerlerinin etkililiğinin 
arttırılması, üniversite ve akademisyenlerle öğretmen işbirliğinin kurulması ve kolay ulaşılabilir uz-
man desteğinin sağlanması önerilerine ulaşılmıştır. Okullardaki kaynaştırma uygulamalarının niteliğini 
arttırmak için ise, tipik gelişim gösteren öğrencilerin, özel gereksinimli öğrencilerin ve bu öğrencilerin 
velilerinin desteklenmesini öneri olarak sunulmuştur. Bunlara ek olarak, okulun fiziki yapısına yönelik 
düzenlemeler de yine kaynaştırma eğitiminin niteliği arttırmaya yönelik öneriler arasında ifade edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Özel Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi 
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2019 YILI LİSEYE GEÇİS SINAVI (LGS) MATEMATİK SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM 
TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Figen BOZKUŞ, Nazan MERSİN

Türkiye

Öz: Ülke programlarının iyileştirilmesinde, öğrenmenin ne kadar gerçekleştiğine dair yapılan değerlendirmeler 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktada PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınavlarda kullanılan sorular dik-
kate alınarak ulusal sınavlarda kullanılan sorularda da değişikliğe gidilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim 
yılından itibaren uygulamaya koyulan LGS (Liselere Giriş Sınavı) sınavında kullanılan sorular bu anlam-
da önemli bir adım olarak nitelendirilebilir. Bu sınav ile birlikte soruların “öğrencinin okuduğunu anlama, 
yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve 
benzeri becerilerini ölçecek (MEB, 2018)” nitelikte olması amaçlanmaktadır. Öte yandan, bu tür sınavlarda 
kullanılan soruların Bloom Taksonomisinin bilişsel öğrenme seviyeleri de dikkate alınarak hazırlandığı görül-
mektedir (Thompson, 2008). Bu doğrultuda yürütülen bu çalışmada, 2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) matema-
tik sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisindeki bilişsel süreç boyutlarına göre dağılımını incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma nitel bir araştırma olup, araştırmanın verileri doküman analizi 
ile elde edilmiştir. Çalışmada doküman incelemesi olarak, 2019 yılı Liseye Geçiş Sınavında (LGS) yer alan 
20 matematik sorusu incelenmiştir. LGS’de yer alan matematik sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine 
göre incelenmesinde betimsel istatistik tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmacılar arasındaki görüş 
birliği sağlanmasının ardından araştırmacılar bir araya gelerek ilgili analizi yapmışlardır. Elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda, Liseye Geçiş Sınavında yer alan matematik sorularının daha çok kavramsal ve işlemsel bilgi 
düzeyinde olduğu, bilişsel düzey açısından ise uygulama ve analiz etme düzeylerinde olduğu söylenebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Lgs Sınavı Matematik Soruları, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Matematik Eğitimi 



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

205

ÖZET SÖZEL METİNLER

CONFIGURATION TEAMS AS LEARNING SYSTEMS FOR COMPLEX SYSTEMS CHANGE 

Freawine TUCKER

France

Abstract: Frameworks change in youngster government assistance and cross-frameworks change includ-
ing other help divisions are required because of two turns of events: (1) New strategy orders (e.g., TANF, 
AS FA) and (2) Research on the co-happening and interlocking needs of numerous kid government assis-
tance families. A four-state activity was organized in light of these requirements. Community learning and 
activity research bunches called configuration groups were organized to distinguish skills and to grow new 
help conveyance frameworks. Staff facilitators speaking to social work instruction programs were alloted 
to these groups and accused of their turn of events and assessment. Facilitators filled in as linkage operators 
for college communitystate office organizations, and they advanced educational plan change. These investi-
gation reports two arrangements of discoveries identified with these plan groups: (1) Findings from semi-
organized meetings of configuration colleagues; and (2) Findings from the participatory activity research fin-
ished by two personnel facilitators. Key subjects identified with configuration group forms are introduced. 
Drawing on these emanant topics, segments that help clarify powerful structure group forms are distin-
guished. Chosen suggestions for social work instruction projects and workforce additionally are recognized.  
 
Keywords: Collaborative Learning, Activity Research, Frameworks Change 
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WELLBEING BEHAVIORS AMONG YOUTHFUL GROWN-UPS: A COMPARISON OF GENDER 
AND AGE

Gerard VILLALOBOS

Chile

Abstract: Dangerous practices add to huge numbers of the physical and psychological well-being issues of the 
present youthful grown-ups. The current examination reviewed in excess of 2,500 secondary school and center 
school understudies in a rustic region in southwest Georgia trying to recognize contrasts in wellbeing hazard 
practices, including tobacco, liquor, and other medication use, viciousness and group related practices, and 
understudy appraisal of high-chance practices, in view of three segment attributes: race, sexual orientation, and 
age. Results show that Caucasian understudies are bound to utilize tobacco and liquor, while African-American 
understudies are bound to take part in vicious exercises. Moreover, more seasoned understudies (matured 15+ 
years) were bound to utilize tobacco, liquor, and drugs and to take an interest in savage practices, and male under-
studies are bound to utilize tobacco and drugs and to take an interest in rough practices than female understudies.  
 
Keywords: Rural, Tobacco, Liquor, Sedate Use, Rough Conduct, Youthful Grown-Up, Wellbeing Hazard Be-
havior 
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BIG-HEARTED INTERVENTION OR OPPRESSION PERPETUATED II

Gerard VILLALOBOS

Chile

Abstract: Ongoing endeavors incited by both government enactment and private claims have coordinated 
the consideration of civil servants, specialists, and professionals to the presence of an upsetting and tire-
less wonder: the overrepresentation of minorities among youngsters in state guardianship. The 1988 reau-
thorization of the Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act of 1974 perceived and legitimized 
the unbalanced portrayal of minorities in secure repression as a national issue. Claims and examina-
tion ventures in a few states have recognized a comparative issue inside the reliance framework. Explora-
tion from the two fields has recognized conceivably annihilating ramifications for youngsters who are set 
in state guardianship by either framework. These outcomes might be wrecking for singular youngsters, 
yet may really serve to propagate a considerable lot of the conditions produced by harsh chronicles, for 
example, subjection, unfair movement rehearses, and biased enactment. These issues are basic not exclu-
sively to the country, however to social work, whose code of morals orders support for abused gatherings.  
 
Keywords:: Oppression, Minorities, Kids, Adolescent Equity 
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE KÜLTÜR

 Gizem YILMAZER, Mustafa KALE, İmray NUR

Türkiye

Öz: Erken çocukluk döneminde yakın arkadaşlıklar, akran ilişkilerinden farklı bir şekilde, iki çocuk arasındaki 
duygusal bağları yansıtmaktadır. Arkadaşlıkların gönüllülük niteliği, çocukların beklentilerini veya ihtiyaçlarını 
karşılayan arkadaşlıkları başlatabileceği, sürdürebileceği ve bırakabileceği anlamına gelmektedir. Çocukların 
geliştirdiği yakın arkadaşlıklar, onların sosyal ve duygusal gelişimleri başta olmak üzere tüm gelişimlerini 
desteklemektedir ve olumsuz yaşam olaylarına karşı koruyucu bir faktör olarak görülmektedir. Arkadaşlıklarla 
ilgili kültürel normlar ve değerler, dostluk, samimiyet, sevgi, arkadaşlar arasında yaşanan çatışma gibi be-
lirli sosyal davranışların sergilenmesini, anlamını ve gelişimini ve ayrıca sosyal ilişkilerin niteliğini ve 
işlevini etkileyebilir. Pek çok kültürel faktör, okul yapısı ve ders dışı etkinlikler ve sosyoekonomik durumun 
yanı sıra kolektivizm ve bireysellik gibi ideolojik kültürel değerler çocuğun yaşamını ve arkadaşlıklarının 
doğasını şekillendirir. Erken dönemde kültürel olarak arkadaşlığı tanımlamak, arkadaşlığı etkileyen faktörleri 
belirlemek ve nitelikli arkadaşlığı desteklemeye yönelik çalışmalar ileri yıllarda karşılaşılabilecek pek çok 
risk faktörünün önlenmesine katkı sağlayabilir. Bu çalışmada temel olarak arkadaşlığın tanımı ve nitelikleri 
açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca farklı kültürel bağlamlarda arkadaşlığın anlamı, gelişimi ve etkilerine yöne-
lik literatür incelenmiştir. Okul öncesi dönemde arkadaşlık kavramına, ülkemizde yapılan araştırmalarda çok 
fazla rastlanmadığından, bu çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın 
ülkemizde arkadaşlığı tanımlamak amacıyla çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu konudaki görüşlerini 
inceleyen ve kültürler arası karşılaştırmalı araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk, Arkadaşlık, Kültür  
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İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK BEKLENTİ 
VE ÖNERİLERİ

Gülten Feryal GÜNDÜZ, Eda YALÇIN İNCİK

Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı ilkokulda ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik 
beklenti ve önerilerini belirlemektir. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmanın çalışma grubunu 
araştırmaya gönüllü katılan 127 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından 
hazırlanan “Uzaktan Eğitime Yönelik Beklenti ve Öneriler” anketi ile elde edilmiştir. Ankette yer alan maddeler-
in açıklığı, anlaşılırlığı ve araştırmanın amacına uygunluğuna ilişkin eğitim programları ve öğretim ile eğitimde 
ölçme ve değerlendirme alanından üç uzmanın görüşü alınmıştır. Uzman görüşlerine göre yeniden düzenlenen 
anket, maddelerin anlaşılırlığı için dört öğretmene uygulanmıştır. Uzmanların ve öğretmenlerin görüşleri dik-
kate alınarak anket formuna son şekli verilmiştir. Elde edilen veriler betimsel istatistikler olan frekans ve yüzde 
ile yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin %85’inin uzaktan eğitime yönelik herhangi bir 
kurs, seminer vb. almadığı; %58.3’ünün ise daha önce hiç uzaktan eğitim dersi yürütmediği ancak %72.4’ünün 
kendisini uzaktan eğitim hakkında yeterince bilgili olarak tanımladığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin %61.4’ün 
mekân kısıtlaması olmaması ve eğitimde sürekliliği sağladığı için uzaktan eğitimin önemli olduğunu; oldukça 
büyük bir kısmı ise uzaktan eğitimin fırsat eşitliği sağladığını (%73,5) ve öğretmenin iş yükünü azalttığını 
(%74,1) düşünmektedirler. Öğretmenlerin en çok katılım gösterdikleri maddeler, teknolojik alt yapıya ilişkin 
maddelerdir. Buna göre öğretmenler sistemsel sorunlar için kendilerine canlı destek sağlanması gerektiğini 
(%84) düşünmekte ve teknolojik mentörlük sistemini (%91,4) önermektedirler. Öğretmenlerin %96’sı imkanı 
olmayan öğrencilere teknolojik destek sağlanmasını, %85’i öğrencilerin bireysel öğrenme özelliklerine göre 
takip edebilecekleri bir program oluşturulmasını önermektedir. Uzaktan eğitim sistemindeki materyal sayısı 
(%94,5) ve çeşitliliğinin (%93,7) artırılmasının gerekliliğine yönelik maddelere katılım da oldukça yüksek-
tir. Bununla birlikte öğretmenlerin bilgisayar, tablet, kamera vb. kullanım becerilerinin uzaktan eğitimin 
verimliliğini etkileyen önemli bir faktör olduğunu düşündükleri (%96,8) bulgusu elde edilmiştir. Elde edilen bul-
gular ışığında ilkokulda ve ortaokulda uzaktan eğitimin uygulanmasına ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Öğretmenler, Beklentiler 
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TÜRK-AMERİKAN İTTİFAK İLİŞKİLERİNDE GÜVENLİK TEMELİNDE PARADİGMA 
DEĞİŞİMİ: 2003 SONRASI DÖNEME İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR ANALİZ

Gülşah ÖZDEMİR

Türkiye

Öz: Tarih, devletlerin ve imparatorlukların çok farklı amaç ve sebeplere dayanan, çeşitli şekillerde gerçekleşen 
yığınla işbirliği ve ittifak ile doludur. Devletlerin oluşturduğu ittifak şekillerini etkileyen temel unsurlardan 
bir tanesi olan ortak tehdit algılaması veya ortak tehdidin varlığı; aynı zamanda tarafların karşılaştığı so-
runlar ve birbirleriyle yaşadıkları krizleri anlamlandırma noktasında da önemli veriler sunabilmektedir. İki 
ülkenin karşı karşıya olduğu krizler ekseninde değerlendirildiğinde siyasi karar vericilerin tehdit ve güven-
lik algılamaları, söylemsel tutum ve etkileri ile kamuoyu yaratma şekilleri, ittifak ilişkileri bakımından dev-
letleri mevcut ittifak paradigmasını sorgulamaya zorlayabilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin ABD ile 1952 
senesinde NATO üyeliği ile temelleri atılan müttefiklik ilişkisinin Soğuk Savaş boyunca küçük sarsıntılara 
rağmen ittifakın doğasına uygun bir profil çizdiği görülmüştür. Soğuk Savaş sonrası ortamında da iki müt-
tefikin ikili ve bölgesel konularda büyük ölçüde paralel politikalar benimsediği tespit edilebilir. Ancak 11 
Eylül sonrası yaşanan kırılmalar ve krizler, iki müttefikin karar vericileri etkisinde şekillenen tehdit ve ittifak 
algılamalarındaki farklılıklar, Türk-Amerikan ittifakında paradigmik değişimi zorlamaya devam etmektedir. İki 
ülke arasında erozyona uğrayan ‘stratejik ortaklık’ ekseninde ittifak ilişkisinin niteliğindeki dönüşümü, ABD 
ulusal güvenlik strateji belgeleri ile siyasi aktörlerin söylemleri ışığında güvenlik ve tehdit algılamalarındaki 
farklılaşmaları ortaya koyarak görmek mümkün olabilecektir. Bildirinin temel odak noktası Türk Amerikan 
ittifakının içerik ve model anlamında hangi yönde ve nasıl bir dönüşüm geçirdiğidir ve bu dönüşüm 2003 
sonrası yaşanan bölgesel krizler ve karşılaşmalar çerçevesinde değerlendirmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda 
“stratejik” veya “model” ortaklık ekseninden sapmaların, iki devlet arasındaki ilişkilerdeki güvenlik temelli 
paradigma değişimine ve ilişkilerin konumlandığı yeni çerçeveye yönelik eleştirel bir analiz yapılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: İttifak İlişkileri, Stratejik Ortaklık, Türk-Amerikan İttifakı, Türk Dış Politikası, Ulusal 
Güvenlik 
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ALEVÎ-BEKTAŞÎ KÜLTÜRÜNDE “YEDİ ULU OZAN” VE NUSAYRÎLİK İLİŞKİSİ

Gökhan ŞENYURT

Türkiye

Öz: Bu çalışma, Nusayrîliğin Alevî-Bektaşî sahasınca “Yedi Ulu Ozan” olarak anılan şairler üzerindeki etkisini 
tespit etmek ve elde edilecek verilerin yerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aslında Nusayrîlik ile Alevîlik-
Bektaşîlik arasında inanç bakımından birçok ortak nokta vardır. Bu ortak noktaların başında gelen ve iki 
anlayışın da temelini oluşturan unsur hiç şüphesiz Hz. Ali sevgisidir. Fakat Alevî-Bektaşî toplumu, Hz. Ali’yi 
gönülden sevip ona bağlılığını gayet ılımlı bir şekilde ifade ederken Nusayrîler için Hz. Ali, Tanrı makamına 
oturtulacak ve tapınılması gereken bir şahsiyet hâline gelmiştir. Yine de bu uç anlayışın diğer disiplin üzerinde 
etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla, Alevî-Bektaşî çevresinde önemli bir zemine oturtulan “Yedi 
Ulu Ozan” kavramının, çalışmaya esas konu olarak dâhil edilmesi yerinde olmaktadır. Seyyid Nesîmî, Derviş 
Muhammed Yemînî, Fuzulî, Şah İsmail Hatâ’î, Viranî, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet’den oluşan “Yedi 
Ulu Ozan” içerisinde Nusayrîlikle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmak, Alevî-Bektaşî edebiyatının bu kavramla 
ilişkisini yorumlamak açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple adı geçen şairlerin hayatları ve şiirleri detaylı 
incelenmiştir. Ulaşılan kaynaklarda Nusayrîliğe doğrudan temas eden veya dolaylı yoldan bu görüşü destekleyen 
çıktılara az da olsa tesadüf olunmuştur. Verilerin bir kısmı Nusayrîlik inancının kabul gördüğü şiirlerden veya şiir 
parçalarından oluşmakla birlikte, diğer önemli kısmında da Nusayrîliğin hiçbir şekilde kabul görmeyeceğine, 
hatta Hz. Ali’nin bile bu görüşü savunan kişileri şiddetle cezalandırdığına dair anlatılara rastlanmıştır. Bu 
sonuç, aynı çizgide birleşen iki anlayışın bir noktadan sonra ayrılma mecburiyetini gözler önüne sermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Alevî-Bektaşî Edebiyatı, Yedi Ulu Ozan, Nusayrîlik, Hz. Ali 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

PİR SULTAN ABDAL’IN ŞİİRLERİNDE HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN YERİ

Gökhan ŞENYURT

Türkiye

Öz: Alevî-Bektaşî edebiyatının önde gelen isimlerinden ve “Yedi Ulu Ozan”dan biri olan Pir Sultan Abdal, 
XVI. yüzyıl tekke şairlerindedir. Sivas’ın Banaz köyünde doğmuştur. Yaşamı boyunca hiçbir haksızlığa boyun 
eğmemiş, tüm baskılara rağmen davasından ve ilkelerinden ödün vermemiş olan Pir Sultan Abdal, birtakım 
siyasi aksiyonlardan dolayı isyancılıkla suçlanarak, bir zamanlar müridi olan Hızır Paşa tarafından asılmak 
suretiyle idam edilmiştir. Şiirlerinin büyük bir kısmında yaşadığı dönemin sorunlarını ve devlet yönetimini 
ağır bir dille eleştirerek aslında bir yandan da yaşadığı sıkıntıları dile getirmiştir. “Kızılbaş” olarak da tanınan 
Pir Sultan Abdal’ın, Hz. Ali’ye, Ehl-i Beyt’e ve On İki İmam’a bağlılığını, Alevî toplumunca önem arz eden 
birtakım kutsal mekânlara ve Bozatlı Hızır, Koyun Baba, Sultan Kurt Baba gibi söz konusu sahada hürmet edi-
len bazı şahsiyetlere gösterdiği saygıyı da şiirlerinde görmek mümkündür. Pir Sultan Abdal’ın şiirlerinde yer 
alan ve Hacı Bektaş Velî Tekkesi’nin postnişinlerinden olan Şeyh Hasan’ın, şairin bağlı olduğu tekkenin mürşidi 
olması dolayısıyla, aslında Pir Sultan’ın Bektaşî tarikatıyla da iç içe olduğu söylenebilir. Bunun yanısıra, 
Pir Sultan’ın tüm şiirleri incelendiğinde, Hacı Bektaş Velî’yi konu edinen azımsanmayacak ölçüde şiirlerinin 
olması, şairin bu tarikatla ilişkisini destekler niteliktedir. Bu çalışma da Pir Sultan Abdal’ın şiirlerinde Hacı 
Bektaş Velî’yi ve söz konusu tarikat çevresini içeren şiirlerin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Ele 
alınan 500’ü aşkın şiirde, Hacı Bektaş Velî, Hacı Bektaş Velî Tekkesi, Bektaşîlik gibi konuların yer aldığı 
birçok kısma tesadüf olunmuş ve gerekli değerlendirmeler yapılarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Böylelikle, 
Pir Sultan Abdal’ın Bektaşî tarikatıyla münasebeti, müstakil bir çalışmayla daha somut hâle getirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Alevî-Bektaşî Edebiyatı, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş Velî, Bektaşîlik 
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NEIGHBORHOOD DISADVANTAGE IN WOMEN COMMUNITY

Hafsa AL-BAKSH

Kuwait

Abstract: A biological system is used in this examination to investigate the differential neighborhood situations 
that existed for Black and White childbearing ladies in New York City during the mid 1990s. We inspected 
environmental hazard factors for various racial gatherings in a profoundly isolated metropolitan city and give a 
system from which we can address issues of mistreatment and social disparity. This examination analyzes neigh-
borhood conditions and decides the degree to which Black and White ladies, who conceived an offspring during 
1991 and 1992, possess contrasting neighborhoods in New York City and in every one of the wards that involve 
New York City-Manhattan, Bronx, Brooklyn, and Queens (barring Staten Island). High and industrious private 
isolation of Blacks and Whites in NYC has put Black ladies at a reasonable and huge environmental drawback 
contrasted with White ladies paying little mind to the district where they lived when they brought forth their 
newborn child. This examination found that, when contrasted with White ladies, Black ladies in New York City 
are at a huge hindrance paying little mind to salary. In Manhattan and Queens that difference is the best with low 
salary Black ladies significantly more likely than low pay White ladies to live in a high destitution neighborhood. 
By and large, in NYC and over the four wards contemplated, low salary Blacks were more probable than Whites 
to live in neighborhoods portrayed by high destitution rates, substance misuse and lacking social insurance.  
 
Keywords: Race, Biological Hazard, Private Iisolation, Ladies 
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THE FACTORS AFFECTING GAMIFICATION CONSUMER’S INTENTION IN CONSUMER 
BEHAVIOUR

Hana ALDRIWI, Müge İRFANOĞLU

Turkey

Abstract: Nowadays; using the gamification tools or services considered as an upcoming approach in most 
fields such as educations, health care system, marketing and others. Due to the increased usage of the gami-
fication concept to meet the consumers and the market requirement many companies tends to design their 
products and services with the same concept. However, how could those companies maintain their consum-
ers’ attention, continuation and recommendation of usage of those products? The influence of certain factors 
on the Turkish consumers’ intention towards the gamification tools, this research submits an inclusive model 
which evaluates factors influencing consumers’ intention in consumer behaviour. Within the suggested model 
three independent variables Perceived Usability, Experience, Social Influence, besides one dependent variable 
Intention of using or recommend the gamification tool, with the mediation of Attitude towards the gamifica-
tion tools or services. Quantitative research techniques were applied in this empirical study, a five-point Likert 
type online questionnaire was applied and collected 272 responded data were collected from Turkish people 
specifically from Istanbul city. In order to signify the relationship between the different variables, the research 
model was analysed with structural equation modelling techniques (SEM). Most of the hypotheses of this 
study were accepted and had a very high and significant impact on the intention of usage and purchasing of 
the gamification tools with the mediation effect of their attitude. Besides the significant impact between the 
mediator attitude and the dependent variable the intention of usage and purchasing of the gamification tools.  
 
Keywords: Gamification Tools, Perceived Usability, Experience, Social Influence, Attitude, Purchasing Inten-
tion 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

UZAKTAN EĞİTİM DERS MATERYALLERİN BİLİŞSEL YÜK KURAMI BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Harun ÇAMUŞOĞLU, Feray UĞUR ERDOĞMUŞ

Türkiye

Öz: Bilişsel yük öğrenme esnasında kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilginin aktarılması ve 
kodlanması sırasında gerçekleşmektedir. Bilişsel yük kısaca çalışan belleğin iş yükü olarak tanımlanabilir. 
Öğrencilerin öğrenme esnasında kullanmış oldukları ders materyalleri ne kadar öğrenmeyi kolaylaştırmak için 
de tasarlanmış olsa da bazen bu materyaller öğrenmeyi ister istemez zorlaştırmaktadır çünkü ders materyal-
leri hazırlarken bilişsel yüke uygun olarak tasarlanmadıklarında bilişsel olarak öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. 
Bu bağlamda bu araştırmanın amacı uzaktan eğitim ders materyallerini bilişsel yük kuramı bağlamında bir 
veri değerlendirme formu oluşturarak değerlendirmektir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden doku-
man analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 
2019-2020 güz dönemi açılan ortak dersler, ön lisans, lisans tamamlama ve yüksek lisan programlarından 
oluşan toplam 20 tane dersin 14 haftalık video, metin, ders materyalleri gibi materyaller oluşturmaktadır. 
Araştırmada önce araştırmacı tarafından bilişsel yük kuramı çerçevesinde oluşturulan “Uzaktan Eğitim 
Materyal Değerlendirme Formu” oluşturulmuş daha sonra örneklemdeki materyaller bu form yardımı ile 
değerlendirilmiştir. “Uzaktan Eğitim Materyal Değerlendirme Formu” önce araştırmacı tarafından bilişsel 
yük kuramı literatürde incelenerek geliştirilmiş daha sonra 5 alan uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve geri 
dönütler doğrultusunda son haline getirilmiştir. Daha sonra bir dil uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve 
son hali verilmiştir. “Uzaktan Eğitim Materyal Değerlendirme Formu” toplam 50 maddeden oluşmaktadır 
ve 5’li likert tipine uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; video ve metin tabanlı ders 
içeriklerin bilişsel yük kuramı bağlamı dikkate alınmadan hazırlandığı görülmüştür. Araştırmada incele-
nen materyallerin bilişsel yük kuramı bağlamında mevcut durumları sunulmuştur. Ayrıca araştırma so-
nucunda uzaktan eğitim ders materyalleri oluşturma esnasında kullanılabilecek bir değerlendirme for-
mu geliştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda gerek literatüre gerekse pratik alana öneriler sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Yük, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim İçerikleri 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

PANDEMİ SÜRECİNDE SANAL ORTAMDA YAPILAN WEB 2.0 ARAÇLARI ÖĞRETİMİNİN 
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK DERS PLANLARINA YANSIMALARI

Harun DURSUN, Neşe IŞIK TERTEMİZ

Türkiye

Öz: Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tarafından yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) hastalığının yaygınlaşması 
nedeniyle 11 Şubat 2020 tarihinde salgını COVID-19 Pandemisi olarak ilan edilmiştir. Çalışmanın amacı, 
Pandemi sürecinde sanal ortamda yapılan WEB 2.0 araçları öğretiminin sınıf öğretmeni adaylarının matema-
tik ders planlarına yansımalarını ve bu uygulamaya ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Aynı süreçte 
araştırma öncesi Ankara’da bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği programının 3.sınıfına devam 
eden 20 öğrencinin Matematik Öğretimi I” dersinde hazırladıkları ders planları incelenmiş ve yeni nesil 
teknolojik araçları kullanmadıkları tespit edilmiştir. Bu eksikliği gidermek için bir eylem araştırma deseni 
tasarlanmıştır. Öğrencilere bu desenin uygulama aşamasında 14 kategoride toplam 29 WEB 2.0 aracı öğretimi 
gerçekleştirilmiştir. Öğretime gönüllü ve teknolojik alt yapı uygunluğu olan 10 öğrenci katılabilmiştir. Yapılan 
öğretim, ilkokul matematik ders planları ve görüş formu sonuçlarında “Zoom”, “Padlet” ve “Google form” 
uygulamalarından yararlanılmıştır. Veriler betimsel ve doküman analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; ön çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının ders planlarında “Word”,” 
powerpoint”, “youtube” ve hazır eğitim sitelerinden yararlandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca görüş formun-
dan; teknolojik araçları sık kullandıkları, eğitim sürecinde kullanılmasının gerekli olduğunu ancak yeni ne-
sil teknolojik araçları yeterince bilmedikleri tespit edilmiştir. Uygulama sonrasında ise eğitime katılan sınıf 
öğretmeni adaylarının tamamı ders planı hazırlarken WEB 2.0 araçlarını ders planı alt başlıklarına uygun 
bir şekilde kullandıkları tespit edilmiştir. Görüş olarak; ders planı hazırlarken teknoloji destekli materyal 
hazırlamada kendilerini yeterli hissettiklerini ve ders planlarında WEB 2.0 araçlarını aktif kullanacaklarını 
ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar, bu araçları eğitici oyun, sunu, e-kitap, sınav, video, animasyon, karikatür 
ve ders planı hazırlama amacıyla kullandıklarını; bu araçları kullanma konusunda tercih etme nedenlerini 
ise, ilgi çekici, eğlenceli, mesleğe hazırlık, bilme, zengin uyarıcılar, öğretici, kullanışlı, erişim kolaylığı ve 
etkinlik temelli olması şeklinde ifade etmişlerdir. Çalışmanın daha büyük gruplarla tekrarlanması önerilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sanal Ortamda Öğretim, WEB 2.0 Araçları, Sınıf Öğretmeni Adayları 
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SEX ROLE IDENTITY AND STRESS IN ASIAN WOMEN

Hoàng NGOC HA

Vietnam

Abstract: Womanism is a women’s activist point of view that has as of late been appropriated for so-
cial work practice with Asian ladies. It stresses the centrality of sex job in Asian ladies’ psychosocial ad-
justment, and attests that the original sexual orientation job for this gathering joins both sustaining and 
monetary giving capacities. This sexual orientation job ease has been portrayed both as a wellspring of 
solidarity and strain. The current examination experimentally explored the connection between sexu-
al orientation job personality and worry in Asian ladies to explain its versatile worth. The Bem Sex Role 
Inventory was utilized to order subjects into bunches dependent on how much they distinguished them-
selves with characteristically manly and ladylike attributes. Ladies who embraced elevated levels of both 
manly and ladylike characteristics experienced lower levels of worry than did other ladies. The discover-
ies show that sex job character is a factor in Asian ladies’ psychosocial prosperity, and that standard sex-
ual orientation job standards may not be satisfactory for examining the encounters of this gathering.  
 
Keywords: Stress, Job Personality, Asian Ladies 



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

218

ÖZET SÖZEL METİNLER

DISTINGUISHED PROBLEMS AMONG RELATIVE FAMILIES

Huguette ROBINEAU

France

Abstract: This examination inspected the emotional wellness issues and administration usage examples of 
connection families who got to administrations in a urban outpatient youngster psychiatry facility. An irregular 
example of youngsters who finished the admission procedure during a schedule year yielded 47 kids, or 19% 
of the example, whose essential guardian was a family member, other than an organic parent; around half of 
those families were engaged with the kid government assistance framework. Information from a managerial 
database and from clinical records portray the judgments, recognized issues, and administrations utilized by 
the connection families. Scholarly or school-related issues developed as a recognized issue in roughly 50% 
of the family relationship cases, yet school mediation was not an essential objective for clinicians. The fam-
ily relationship test was likewise contrasted and an arbitrary defined example of youngsters who were liv-
ing with essential guardians other than kinfolk. Connection families were bound to be African-American, 
however scarcely any distinctions were found among kinfolk and non-family cases on judgments and recur-
rence, term, or kind of administrations got. The discoveries recommend that cooperation with schools may 
build the commitment and maintenance of connection families in psychological well-being administrations.  
 
Keywords: Kinship Families, Psychological Wellness Administrations 
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YARATTIĞI TRAVMA, STRES, KAYGI 
VE DEPRESİF BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hümeyra ÖNER, Fatima Elif ERGÜNEY OKUMUŞ

Türkiye 

Öz: Salgınlarda enfekte olan kişilere en yakın temastaki sağlık çalışanları yüksek bulaşma riski taşımakta, 
yoğun çalışma koşulları ile birlikte bu süreç, sağlık çalışanlarında travmatik bir deneyime dönüşerek 
psikolojik belirtileri tetikleyebilmektedir (Pan, Zhang ve Pan, 2020: 475–480). Bu araştırma Covid-19 
pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında görülen travma, stres, anksiyete ve depresif belirtiler arasındaki 
ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmaya Türkiye’nin farklı illerinden yaşları 21-
67 arasında değişen 113 sağlık çalışanı katılmıştır. Araştırmanın veri toplama süreci çevrim içi anket yön-
temiyle tamamlanmıştır. Katılımcılara demografik bilgi formu, Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği 
(DASÖ-21) ile Olayların Etkisi Ölçeği-R (OEÖ-R) verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların 
%71,7’sini kadınlar ve %28,3’ünü erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların %55,8’i doğrulanmış Cov-
id-19 vakalarına maruz kaldıklarını belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların pandemi süresince virüsü başkalarına 
bulaştırma kaygıları 10 üzerinden değerlendirildiğinde ortalamasının 6.77 (SD=2,639) olduğu ve virüsün 
kendilerine bulaşmasına yönelik kaygıları 10 üzerinden değerlendirildiğinde ortalamasının 5.57 (SD=2,669) 
olduğu tespit edilmiştir. DASÖ-21 ölçeğinin Depresyon, Anksiyete ve Stres alt ölçeklerinin hepsi OEÖ-
R toplam puanı ile pozitif yönde anlamlı ilişki göstermiştir (Sırasıyla r=0.644, r=0.664, r=0.683, p<0.01). 
Bu bulgular bize travma sonrası stres belirtilerinin stres, anksiyete ve depresif belirtilerdeki artışla ilişkili 
olduğunu göstermektedir. Literatürle tutarlılık gösteren bu bulgular sağlık çalışanlarında psikolojik be-
lirtilerin yaygın görüldüğüne dikkat çekmektedir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarına yönelik yapılacak 
psikolojik destek çalışmalarının söz konusu belirtilerin sağaltımında önemli olduğu düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sağlık Çalışanları, Travma, Stres, Anksiyete, Depresif Belirtiler 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

UNDERSTUDY TEACHER RELATIONSHIPS

Kameela AL-RAMİN

Morocco

Abstract: It has been anticipated that the quantity of understudies who don’t finish a secondary school instruc-
tion will keep on expanding. Of specific concern is the lopsided number of poor and minority understudies who 
neglect to finish secondary school. While most by far of the writing on school dropouts centers around individual 
and family factors, a group of examination has as of late analyzed how school factors add to the dropout issue. 
One of the most neglected school factors is the nature of the connection among instructors and understudies, 
particularly in danger understudies and the incredible effect of educator perspectives and convictions on un-
derstudy achievement. This article delivers how schools add to understudies’ choices to drop out of school and 
stresses the significance of choosing mediations planned to improve the connections between school faculty 
and understudies. Inventive projects intended to upgrade solid understudy educator connections are featured.  
 
Keywords: School Drop-Outs, In Danger Youth, School Faculty 
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CHILDREN PROTECTION AND SIBLING PROBLEMS

Karen MONSEY

Norway

Abstract: An ascent in kid misuse reports has been seen in Child Protection Service foundations. States contrast 
as far as characterizing kin maltreatment as a type of kid misuse, and, thus, youngster insurance case manag-
ers are called upon by their establishments to apply their own meanings of explicit practices that comprise kin 
misuse. This examination explored the connection between youngster assurance case manager meaning of one 
explicit type of kid misuse, kin misuse, and case managers’ control explicit instructive foundation. An example 
of seventy-seven (77) kid assurance case managers of different instructive foundations were reviewed through 
subjective and quantitative strategies. These youngster assurance case managers were engaged with creating 
evaluations in kid misuse examinations. It was discovered that kid security laborers’ definitions changed gener-
ally in recognizable proof of practices establishing kin misuse. Recruiting practices can affect the attitude of a 
kin misuse examination through the work of explicit controls. An ascent in kid misuse reports has been seen in 
Child Protection Service foundations. States contrast as far as characterizing kin maltreatment as a type of kid 
misuse, and, thus, youngster insurance case managers are called upon by their establishments to apply their own 
meanings of explicit practices that comprise kin misuse. This examination explored the connection between 
youngster assurance case manager meaning of one explicit type of kid misuse, kin misuse, and case managers’ 
control explicit instructive foundation. An example of seventy-seven (77) kid assurance case managers of differ-
ent instructive foundations were reviewed through subjective and quantitative strategies. These youngster assur-
ance case managers were engaged with creating evaluations in kid misuse examinations. It was discovered that 
kid security laborers’ definitions changed generally in recognizable proof of practices establishing kin misuse. 
Recruiting practices can affect the attitude of a kin misuse examination through the work of explicit controls.  
 
Keywords: Child Misuse, Kin Misuse, Child Protection Service, Case Manager Training 
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IMPACT OF SCHOOL STUDENTS ATTITUDES TOWARDS OLDER GENERATION 

La BICH HANH

Nepal

Abstract: The quick development of the older populace combined with research exhibiting the presence of ageist 
generalizations even among extremely small kids have prompted the ascent of intergenerational programs. Lim-
ited exploration has been directed, be that as it may, to show the adequacy of these projects in creating attitudinal 
change or other advantageous results for in danger youngsters. This examination inspected the effect of an inter-
generational program on kids’ mentalities toward seniors and on their school-based practices. Eighty-one fourth 
grade kids tried out a downtown school took an interest in the investigation. Forty-one youngsters, with coordi-
nated seniors accomplices, occupied with exercises dependent on the fourth grade main subjects inside an open 
air study hall condition while the staying 40 kids took an interest in normal central subjects exercises. At the fin-
ish of the program those kids who took an interest in the program had fundamentally progressively inspirational 
perspectives towards the older and altogether preferable school conduct reviews over did non-taking an inter-
est understudies. Suggestions and proposals for intergenerational writing computer programs are talked about.  
 
Keywords: Intergenerational Program, Older, Kids, Matured Mentalities Toward, In Danger Youth 
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DYNAMIC WRITING METHODOLOGY

Lara NOTARIO

Colombia

Abstract: The writing shows precise endeavors have been made to consolidate the methodology of psy-
chological treatment with conduct treatment. The accompanying paper mirrors that much examination has 
been done here demonstrating incredible guarantee. Unquestionably the intellectual variable is huge in the 
treatment of human conduct, yet it can not be considered in separation of different components of conduct. 
Huge commitments have been made in the treatment of sadness, fears, uneasiness, and fits of anxiety. Treat-
ment components have been applied to a various scope of conditions, yet practice research has not recorded 
measurable proof of the adequacy of the outcomes. Further examination needs to confine the part of treat-
ment that is delivering the result. More prominent consideration should be given to the speculation and sup-
port of treatment. Absolutely the incorporation of psychological factors in the evaluation of human con-
duct empowers exhaustive treatment of the person. The creators show that further clinical examination is 
expected to detach explicit indicators for utilizing intellectual treatment alone or in a consolidated routine.  
 
Keywords: Cognitive Treatment, Conduct Treatment, Appraisal, Treatment 
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SURVEYING DUAL DIAGNOSIS IN AN ACUTE IN-PATIENT PSYCHIATRIC UNIT 

Linden WHITE

Canada

Abstract: Double finding has been a name used to portray the different and complex issues of a populace that is 
described by two unmistakable indicative substances. This exploration investigates the utilization of set up eval-
uation instruments to distinguish conceivable discouragement and liquor misuse or reliance. An example of 65, 
non-maniacal people finished two misery instruments (BDI and Hamilton) and two liquor instruments (MAST and 
SAAST). The examination additionally researches whether the consequences of these evaluations are prescient 
of the working determination of these people in an in-tolerant treatment unit situated in an enormous urban open 
medical clinic. Discoveries recommend that over 67% of the example are distinguished as having conceivable 
moderate to extreme gloom and plausible liquor abuse. Evaluating and perceiving the presence of comorbidity 
is integral to a successful treatment arranging process. The powerlessness to perceive and evaluate all issue ren-
ders effective treatment an enchanted occurring, as opposed to a coordinated, exactly based choice procedure.  
 
Keywords: Dual Analysis, Despondency, Liquor Reliance, Comorbid Disarranges, In-Persistent Mental Unit, 
Evaluation Instruments, Treatment 
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CONTEXTUAL APPROACH TO ASSESSMENT 

Luan BRONKHORST

Tunisia

Abstract: Social specialists are progressively utilizing self-report inventories in both clinical practice and 
examination. In any case, a structure for deciphering the aftereffects of these instruments dependent on an 
individual situation interactional model of human conduct is inadequate. This paper diagrams a psycho-so-
cial methodology for deciphering self-report test information: the Gate-Trait/Contextual model. This meth-
odology proposes that scores on self-report inventories speak to a communication between the setting of 
the testing circumstance and higher-request singular distinction factors, alluded to as Gate-Traits, through 
which the testing condition is deciphered. Door Traits go about as channels between the inside structure of 
the individual and nature. Door Traits impact view of the testing condition and the appropriation of a self-
presentational system. Social foundation, sexual orientation and open/private hesitance are potential Gate-
Traits justifying further investigation. People are not inactive members in the evaluation procedure; rather, 
they effectively form their reactions dependent on their understanding of the testing setting. The testing set-
ting incorporates the reason for evaluation, the connection between the chairman and the witness, and the 
test things themselves. These relevant factors furnish signals concerning the results related with reacting in a 
specific way. Social specialists are encouraged to utilize their novel preparing in human conduct hypothesis 
to conceptualize individual condition associations when deciphering information from self-report inventories.  
 
Keywords: Estimation, Appraisal, Self-Report, Self-Introduction 
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AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SİBER MAĞDURİYETLERİ VE 
FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

M. Akif KIRAÇ, A. Serdar YÜCEL

Türkiye

Öz: İnsanların büyük ilgi duyduğu spor alanlarından biri olan futbolu oynayan amatör veya profesyonel futbol-
cular da siber zorbalığa maruz kalan mağdurlar arasındadır. Buradan hareketle çalışmamızda çeşitli değişkenlere 
göre, amatör ve profesyonel futbolcuların siber mağduriyetleri ve farkındalıklarına ilişkin tutumlarının ince-
lenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Elazığ ilindeki amatör ve profesyonel futbol kulüplerinde oynay-
an futbolculardan (n:450) oluşmaktadır. Bu futbolculardan rasgele yöntemle seçilen 334 futbolcu araştırma 
kapsamına alınmıştır ve örneklem oluşturulmuştur.  Anket formları 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 
14 maddelik “Siber Duyarlılık Ölçeği” ile “24 maddelik “Siber Mağduriyet Ölçeği” formlarıdır. Tanrıkulu ve 
arkadaşlarının (2013) geliştirdikleri 14 maddelik “Siber Duyarlılık Ölçeği” ile yine Tanrıkulu ve arkadaşları 
tarafından (2012) geliştirilen 24 maddelik “Siber Mağduriyet Ölçeği”  kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 
22.0 paket programı kullanılmıştır. Analiz kapsamında frekans ve yüzde dağılımları ile tek yönlü varyans ana-
lizi (Anova) ve t- testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; Medeni durum ve futbola başlama yaşının Siber (Sanal) 
Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarında bir etkisi görülmemiştir.  21-25 yaş aralığındaki futbolcuların Siber (Sanal) 
Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Futbolcuların Sanal mağduriyetlerinde 
ise; bekar ve 16-20 yaş futbolcuların sanal mağduriyetlerin daha fazla olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet
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PSYCHOLOGICAL RESPONSE TO PARENTAL VICTIMIZATION

 Matúš SKLENAR

Slovakia

Abstract: This examination found that African American kids, 6 through 12 years old, whose guardians 
had been casualties of network savagery (i.e., gunfire or cutting) experienced misery indications in an un-
expected way, contingent upon their sexual orientation. In the creators’ past work (Dulmus and Wodarski, 
2000), kids, age 6-12, whose guardians were casualties of network brutality (e.g., discharge, wounding), and 
whose exploitation the youngsters didn’t observer, were seen as encountering trouble indications identified 
with their folks’ exploitation. The reason for this current investigation was to do facilitate examination to 
inspect youngsters’ mental reaction to parental exploitation by sexual orientation. Results showed that all 
youngsters in the investigation were encountering indications in the fringe clinical range as estimated by the 
all out score on the Child Behavior Checklist (CBCL), with females having a mean score of 39.5 and guys 
having a mean score of 38. The distinctions that were found by sexual orientation were in youngsters’ de-
meanor of manifestations; with females encountering all the more disguising indications (i.e., pulled back, 
substantial grievances, tension, sadness) and guys encountering all the more externalizing side effects (i.e., 
animosity, delinquent practices). Such outcomes bolster women’s activist hypothesis, which recommends that 
young ladies and young men react contrastingly to boosts as a result of sex contrasts identified with socializa-
tion. Such qualifications might be clinically valuable when picking ways to deal with conduct mediations.  
 
Keywords: Childhood Injury, Sex Contrasts, Parental Exploitation, Network Savagery
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE İLK MEKTEPLERDE ÖĞRETİM ARAÇLARI MESELESİ

Mehmet ELBAN

Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı Cumhuriyet dönemi ilköğretimde öğretim araçlarının durumunu incelemektir. 
Doküman araştırması yöntemi ile yürütülen araştırmada amaçlı örneklem kullanılmıştır. Bu kapsamda Ter-
biye Mecmuası’nda öğretim araçlarına ilişkin “İlk Mekteplerin Tedris Vesaiti Meselesi” ve “İlk Mekteplerin 
Tedris Vesaiti Malzemesi” makaleleri incelenmiştir. Verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. 
Araştırmada Cumhuriyet dönemi öğretim araç ve gereçlerinin kullanımına dair önemli bir bilincin olduğu 
görülmüştür. Nitekim dönem içinde “Âlat-i Dersiye Rehberi”nin hazırlanması bu bilincin bir gösterge-
sidir. Başka bir örnek olarak bugün tarih öğretiminde filmlerin kullanılmasına yönelik gösterilen çağdaş 
yaklaşımlar, 1920’lerde uygulanmaya çalışılmıştır. Yine öğretimde araç ve gereç kullanılmamasının ezbere 
neden olduğu vurgulanmıştır. Buna göre eğitim ve öğretimdeki amaç öğrenciye konferans vermek ya da 
gösteri sunmak değildir. Dönemde eğitim ve öğretimdeki amaç, öğrenciye hayat tecrübesi vermektir. Ders 
araç ve gereçlerine verilen önem, bu anlayışı yansıtmaktadır. Bununla birlikte öğretim araçları, öğretmenin 
ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu öğretim araçları olarak sınıflandırılmaktadır. Sadece öğretmene öğretim 
aracının sağlanması, buna karşın öğrencinin öğretim aracından yoksun bırakılması doğru bir öğretim anlayışı 
olarak görülmemektedir. Diğer taraftan araştırmada dönem içinde öğretim araç ve gereçlerinin temininde so-
runlar yaşandığı anlaşılmaktadır. Dönem içinde söz konusu sorunun çözümünde bazı öneriler sunulmuştur. 
Ders araç ve gereci üreten fabrikaların açılması, ders aletlerinin öğretmen ve öğrenci tarafından yapılması 
sözü edilen çözüm önerilerindendir. Diğer bir çözüm önerisi ise şehirler için mektep müzesi yapımıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Öğretim Araçları, İlköğretim, Terbiye Mecmuası 
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KÖK AİLEDEKİ SAĞLIKSIZ ÇOCUK SEVGİSİNİN ÇOCUĞUN EŞ OLABİLME VE AİLE 
KURABİLMESİNE TESİRLERİ: KÂZIM NÂMİ DURU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Mehmet ELBAN, Selçuk ASLAN

Türkiye

Öz: Kâzım Nâmi Duru, okul öncesi eğitimi düşüncesinin ve Fröbel usulü uygulamaların Türk eğitim tari-
hine taşınmasında öncülük eden eğitimcilerdendir. Bu araştırmada Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli 
eğitimcilerinden biri olan Kâzım Nâmi Duru’nun çocuk sevgisine ilişkin düşünceleri araştırılmıştır. Doküman 
araştırması yöntemine dayanan çalışmada Kâzım Nâmi Duru’nun Gürbüz Türk Çocuğu dergisindeki “Çocuk 
Sevgisi” adlı makalesi incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Buna göre Kâzım 
Nâmi Bey, çocuk sevgisinin kökenini içgüdü olarak görmüştür. Çocuk eğitiminde fiziksel ve psikolojik şiddete 
karşı olan Kâzım Nâmi Bey, atalarımızın söylediği ve bugün geçmişe nispetle çok daha farklı ve olumsuz 
algılanan “Kızını dövmeyen, dizini döver” sözünde kast edilenin şiddet göstermekten ziyade sevgi ve şefkatte 
ihtiyat olduğunu değerlendirmiştir. Başka bir ifadeyle kurulan ilişkide sınır ve tedbirdir. Tedbir veya bugünün 
çağdaş ifadesiyle sınır, sevgi bahanesiyle çocuğun her istediğinin yapılmamasıdır, çocuğun doğru ve yanlış 
davranışlarının ayırt edilebilmesidir. Ona göre doğru bir çocuk yetiştirme tutumu anaların söylediği “Ölürse yer 
beğensin, kalırsa el beğensin” atasözünde anlam bulur. Buna göre çocuklar çevreleri yani içinde var olacakları 
sağlıklı bağlam için yetiştirilmelidir. Dolayısıyla çocuk yetiştirmede ebeveynlerin kendi benlik ve duygusal 
ihtiyaçlarını önceledikleri bencil sevgi davranışlarını yanlış bulur. Bununla birlikte Kâzım Nâmi Bey’e göre 
aşırıya kaçan ve sınır gözetmeyen bir çocuk sevgisi hastalıklı bir durumdur. Bu aşırı çocuk sevgisinin içinde 
ebeveynin farkında olduğu ya da olmadığı bencilliği vardır. Annelerin çocuklarıyla olan bağını sağlıklı bir du-
ruma getirememesi Kâzım Nâmi Bey’e göre çocukların ileride kuracakları evliliklerini de bozmaktadır. Daha 
güncel bir ifadeyle kök aileden sağlıklı ayrışma olmadan çocuğun kendi karı kocalık ilişkilerini de sağlıklı 
kuramayacağını ifade etmiştir. Sonuç olarak Kazım Nâmi Bey, yanlış ebeveyn tutumlarının ve sağlıksız çocuk 
sevgisinin olumsuz bireysel neticelerine ek olarak ileride mutsuz evliliklere de neden olacağını belirterek 
yetişkinlik döneminde anne ile çocuk arasında devam eden simbiyotik bağın olumsuz neticelerine işaret etmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk Sevgisi, Kök Aile, Kazım Nami Duru 
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EVDE ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME 
ADIMLARI

Merve Görkem ZEREN AKBULUT, Bayram ÇAPKIN

Türkiye

Öz: Türkiye’de COVID-19 olgusu nedeniyle karşılaşılan yeni durumlar dolayısıyla 12 Mart 2020 tarihinde 
alınan karar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ve tüm eğitim kurumlarında yüz yüze 
eğitime ara verilmiş; 23 Mart 2020 tarihinde çevrimiçi öğrenme süreci başlatılmıştır. 21 Eylül 2020 tarihinde 
kontrollü ve aşamalı olarak ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile yüz yüze eğitime geçilmesi, 21 Eylül 2020 tari-
hinden itibaren geçecek üç haftanın sonunda ise diğer kademelerde yüz yüze eğitime başlanması konusunda 
sürecin yeniden değerlendirilmesi kararı alınmıştır. Son günlerde yapılan birçok araştırmada salgın devam 
ederken öğrenmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına önemle vurgulanan “evde çevrimiçi öğrenme” 
modeli bu araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Sanal sınıf imkânı sunan platformlar ve EBA ara yüzü/
EBA TV kanalları üzerinden sunulan eğitim-öğretim uygulamalarının beraberinde getirdiği fırsatların ve 
uygulamalar sırasında edinilen deneyimlerin, 2020-2021 öğretim yılında eğitim sistemimize olumlu katkılar 
verebilmesi bağlamında, öğretmen ve okul yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu destek alanlarını betimleyici nitel 
araştırma deseninde tespit etmek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla 2019-2020 öğretim yılında 
Samsun ili genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı dokuz farklı okul türünde coğrafya, tarih ve sosyal 
bilgiler branşlarında görev yapan toplam 633 öğretmen ve okul yöneticisinin yer aldığı çalışma grubu ile 
elektronik ortama aktarılan yarı yapılandırılmış form aracılığıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılar ile gerçekleştirilen e-görüşmeler sonucu elde edilen veriler, MAXQDA 2018 nitel veri analiz 
programına aktarılmış, içerik analizi kapsamında kodlama ve etiketleme yapılmıştır. Ardından, birbiriyle 
ilişkili olan kodlar altı tema altında kategorize edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, 
öğretmen ve okul yöneticilerinin COVID-19 salgın sürecinin yönetilmesinde öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu 
destek alanlarının, öğrencilerin sağlığı ile birlikte geleceğinin de korunmasına odaklanan planlamaları içerdiği 
görülmektedir. İfade edilen destek alanlarında; evde çevrimiçi öğrenmeyi destekleyen ek kaynak, kam-
panya ve telafi süreçlerinin oluşturulabileceği, EBA uygulamalarının karma bir öğretim modeli ile birlikte 
sürdürülebileceği, karma öğrenme modeli ile ders akışı planlamaya yönelik eğitim verilebileceği ve mesleki 
becerilerin edinimi için alternatif yaklaşımların izlenebileceği odağa alınmıştır. Bunun yanında, katılımcılar, 
ebeveyn desteği alınmamış ise evde çevrimiçi öğrenmenin sınırlı kalmış olabileceği konusunda hemfikirdir.  
 
Anahtar Kelimeler: Evde Çevrimiçi Öğrenme, Karma Öğrenme, Milli Eğitim Bakanlığı, Coğrafya 
Öğretmenleri, Tarih Öğretmenleri, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, COVID-19



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

231

ÖZET SÖZEL METİNLER

SOSYAL MEDYANIN OKUL KÜLTÜRÜ ALGISI: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ

Metin KAYA

Türkiye

Öz: Toplumda yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel yenilikler örgüt kültürünün değişimine neden olmaktadır. 
Başka bir açıdan örgüt kültürdeki değişimler toplumsal yeniliklere neden olmaktadır. Toplumlar ve örgüt-
ler karşılıklı etkileşim içindedir (Şişman, 2007). Okullar önceden belirlenmiş eğitsel amaçları gerçekleştiren 
örgütlerdir (Demirtaş, 2010). Okulların kendilerine özgü kültürleri vardır. Bu kültür okul kültürü olarak 
adlandırılmaktadır (Çelik, 2009). Okul kültüründeki değişimler toplumsal değişimlere neden olmaktadır. Yine 
benzer şekilde toplumsal değişimler okul kültüründe değişimlere neden olmaktadır. Toplumda ön plana çıkan 
önemli değişimlerden birisi bilgi ve teknoloji alanındaki değişimlerdir. Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan 
değişimlere paralel olarak bireyler bilgi ve iletişim teknoloji araçları ile iç içe yaşamaktadırlar (Dikkaya ve Ay-
tekin 2019). Bilgi ve iletişim araçları içerisinde sosyal medya önemli bir yer tutmaktadır (Öztürk ve Talas, 2015). 
Sosyal medya bireylerin duygu, düşünce ve deneyimlerine ilişkin içerik ürettikleri bir alandır (Gürel ve Yakın, 
2007; Tokel, Başer ve İşler, 2013; Vural ve Bat, 2010). Sosyal medyanın ürettiği içerikler okul faaliyetlerini de 
kapsamaktadır. Bireyler okul faaliyetlerine ilişkin duygu, düşünce ve deneyimlerini sosyal medya aracılığı ile 
yansıtmaktadırlar. Okul faaliyetleri okul kültürü ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla sosyal medyaya yansıyan 
deneyim ve düşünceler bireylerin içerisinde bulundukları okul kültürünü yansıtmaktadır. Okullar amaçları, 
yapıları ve işlevleri, etkileşim biçimlerine göre çeşitli değerlere odaklanmaktadır. Okulların odaklandığı 
değerlere göre farklı okul kültürü tiplerinden söz edilmektedir (Demirtaş, 2010; Sezgin, 2010). Okulların 
içesinde bulunduğu kültürün belirlenmesi okul yönetimi acısında önemlidir. Bu çalışmanın amacı sosyal me-
dya yazarlarının okul kültürü algılarını incelemektedir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomeno-
jik desene göre tasarlanmıştır. Bu çalışmanın verilerine ekşi sözlük sosyal medya sitesinden erişilmiştir. Veriler 
2016-2020 yılları arasını kapsamaktadır. Sosyal medya yazarlarının ürettiği 31 yorum incelemeye alınmıştır. 
Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Okulların örgütsel kültür tiplerine ilişkin frekans 
analizleri yapılmıştır. Bu çalışmanın bulguları ışığında sosyal medya katılımcı yazarlarının sunduğu okul kül-
türü, işbirlikli ve kontrolcü bir okul kültürünü yansıttığı bulgulanmıştır. Öte yandan sosyal medya yazarlarının 
okullardaki rekabet ve adhokratik kültüre nadir vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçların doğrultusunda 
öneriler geliştirilmiştir. Okulların yaratıcılık, yenilik ve rekabet kapasitelerini artırmak amacıyla stratejik plan-
lar geliştirilmedir. Okullarda periyodik hazırlanan stratejik planlar sözü edilen değerler odağa alınmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Okul Kültürü, Örgüt Kültürü Tipi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

OUTRAGE-HAS IT A POSITIVE JUST AS NEGATIVE VALUE?

Miqdaad AL-ABDO

Syria

Abstract: In opposition to prevalent thinking, outrage has both positive and negative angles, and conse-
quently, there is an incentive to outrage. Appropriately guided indignation can prompt positive activity and 
produce sentiments of being in charge of circumstances saw to be compromising. Then again, there are an 
enormous number of negative repercussions with the inclination and articulation of outrage, i.e., negative 
physiological responses, for example, expanded circulatory strain and pulse. Outrage has all the earmarks of 
being age and sexual orientation related and is likely accelerated by a specific circumstance. There are various 
indicative out treatment ways to deal with outrage the board that are examined here regarding their helpful-
ness with grown-up and youngster and juvenile populaces. Projects that are utilized early and long enough 
seem to guarantee great outcomes in forestalling further articulations of outrage or disguised indignation.  
 
Anahtar Kelimeler: Anger, Positive and Negative Qualities, Analysis and Treatment 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ALAN ÖLÇME İLE İLGİLİ 
KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Nazan MERSİN, Figen BOZKUŞ

Türkiye

Öz: Eğitim öğretim sürecinde yol gösterici olması amacıyla hazırlanan öğretim programlarının etkili bir 
şekilde yürütülebilmesi için kazanım, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerinin birbirine uyum-
lu olması gerekmektedir. Bu öğeler içerisinde bulunan kazanımların ise öğretimin temel yapıtaşı olması 
ve öğretim sürecine yön vermesi itibariyle ayrıca bir önemi vardır. Bu nedenle kazanımların geliştirilmesi 
üzerine çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Nitekim 2013 öğretim programı incelendiğinde 2005 
matematik öğretim programına göre kazanımların büyük oranda sadeleştirildiği belirlenmiştir (Danışman ve 
Karadağ, 2015). Değişen öğretim programlarındaki kazanımların karşılaştırılmalarının yanı sıra, kazanımların 
kendi içerisindeki sınıflandırılmalarının yapılması gerek öğrenme- öğretme sürecini kolaylaştırmak gerekse 
uluslararası düzeyde yapılan sınavlarda kazanımlarımızın düzeyine göre başarımızı karşılaştırmaya ola-
nak vermesi yönüyle önemli görülmektedir. Sınıflandırma yapmada, üst düzey bilişsel becerileri incelem-
eye olanak vermesi açısından yenilenmiş Bloom taksonomisinin elverişli olduğu düşünülmektedir. Bununla 
birlikte ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin geometrik şekillerin alanlarını ölçme konusunda zor-
luk yaşadıkları birçok çalışmada belirtilmiştir (Şişman ve Aksu, 2011; Karaca, 2014; Olkun ve diğerleri, 
2014). Buradan hareketle bu çalışmada ortaokul matematik öğretim programında “alan ölçme” ile ilgili 
kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda alan ölçme 
konusunda beşinci sınıfta yer alan beş, altıncı sınıfta yer alan beş, yedinci sınıfta yer alan üç ve sekizinci 
sınıfta yer alan bir kazanım olmak üzere on dört kazanım doküman incelemesi tekniğine göre incelenmiştir. 
Veri analizi sonucunda elde edilen sonuçlar betimsel istatistikler kullanılarak tablolar halinde sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Geometride Alan Ölçme, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Matematik Eğitimi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

EFFECT OF LIQOUR AMONG ADOLESCENTS

Rasheeqa A-RIAZ

Afghanistan

Abstract: The utilization/maltreatment of liquor prompting impeded driving, mishaps and even fatalities is 
a significant social concern. National informational collections show that understudies misuse liquor. This 
exploration paper diagrams a program intended to lessen levels of drinking and presents an organization for 
assessing its viability. An exploratory examination (n = 55) was led to look at drinking designs among full-time 
understudies at four-year organizations to see whether presentation to a customized criticism handout would 
lessen the measure of liquor utilization between a treatment and nontreatment control gathering. The posttreat-
ment drinking, as characterized by the times each week members expended at least five beverages for each set-
ting, between bunches was not factually huge. Be that as it may, posttreatment drinking, as characterized by the 
normal number of beverages expended in a sitting, between bunches was critical. While the treatment bunch 
exhibited a more prominent lessening in the quantity of subscales, this distinction was not factually noteworthy.  
 
Keywords: Drinking Decrease, Input, Youthful Grown-Ups 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER/TARİH ÖĞRETİME DAİR 
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Saadet TEKİN, Sibel SÖNMEZ, Selda ŞAN

Türkiye

Öz: Bir birey olarak çocuğun üzerinde yaşadığı topraklara ait olan tarihi ve tarihsel yapılara/mekanlara 
yönelik gezilerin düzenlenmesi ve şehrin tarihinin öğretilmesi çocukların kişisel gelişimi üzerinde olumlu 
etkide bulunabilmektedir. Kişisel gelişiminin yanı sıra vatandaşlık eğitimi kapsamında ele alındığında da 
çocukların çok küçük yaşlarda yakından uzağa, somuttan soyuta ilkesine dayanarak kendi tarihini, çevresinde 
var olan tarihsel izler taşıyan mekanları ve yerleri öğrenmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun amacı 
erken çocukluk döneminden itibaren verilecek vatandaşlık eğitiminin çocukların bilinçli vatandaşlar olarak 
yetiştirilmesini sağlamaktır. Vatandaşlık eğitimi kapsamında gelişmiş olan ülkelerin eğitim programlarına 
bakıldığında okul öncesi dönemdeki çocukların yaşadığı şehri, ülkeyi tanımaları beklenmektedir. Amerika 
gibi ülkelerin vatandaşlık eğitimi amaçlı öğretim programlarına bakıldığında, okul öncesi dönemden iti-
baren çocukların yaşadığı bölgenin tarihleri ile ilgili bilinçli olmaları beklenmektedir. Böylece okul önce-
si dönemdeki çocukların yaşadıkları bölgenin coğrafyasını tarih üzerinden ele alabilmesi, ülkenin geleceği 
açısından parlak nesillere ve vatandaşlara sahip olmak adına önem arz etmektedir. Bu nedenle okulöncesi 
eğitimde çocuklara yönelik sosyal bilgiler/tarih konularının öğretiminde mevcut durumu ele almak amacıyla 
İzmir ilinde bir devlet okulunda görev yapan 11 (on bir) okulöncesi öğretmeni ile iki ayrı grup halinde odak 
görüşmesi yapılmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada yaklaşık birer saat süren görüşmeler transkript 
edilmiş ve betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırmada geçerlik ve güvenirliği sağlayabilmek adına ver-
iler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı ele alınmış, katılımcılara ait olan görüşlere doğrudan ve sık sık yer 
verilmiştir. Araştırma sonucunda okulöncesi eğitimde İzmir ili başta olmak üzere tarihi mekanlara tarih 
öğretimi kapsamında gezi düzenlenmediği ancak yapılan gezilerin daha çok coğrafya eğitimi ve eğlenme 
amaçlı yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Okulöncesi öğretmenleri, bu dönemdeki çocuklara sosyal bilgiler/
tarih konularının öğretilmesi gerektiğini düşünmekte ancak bu amaçla herhangi bir etkinlik yapmadıkları 
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak okulöncesi dönemde sosyal bilgiler/tarih 
konularına ve öğretimine, öğretmenlerin de bu yönde bir hizmet içi eğitime tabi tutulması önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler/Tarih Öğretimi, Okul Öncesi Çocukları, Okulöncesi Öğretmen Görüşü 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARININ TARİHSEL SÜRECİ

Sabri BECERİKLİ

Türkiye

Öz: 19. yüzyılda açılmış olan öğretmen okullarıyla birlikte Türkiye’de öğretmenlik mesleği günümüzdeki 
profesyonel hüviyetine bürünmüştür. Şunu da belirtmek gerekir ki Türkiye’deki bugünkü öğretmenlik meslek 
anlayışı Darülmuallimin ve uzantılarının tarihinde saklıdır. Osmanlı öğretmen okulları programlarında, 
öğretmenlik meslek derslerinden olan öğretim yöntemleri dersinin yer almasından başka mesleğin antren-
man sahası olarak görülebilecek olan staj uygulamaları da öğretmen okullarında gerçekleştirilmiştir. Hatta 
İstanbul Darülmualliminin Sıbyan şubesi için 1909 senesinde bir uygulama okulu açılmıştır. Diğer şubeler 
için Darülmualliminin bünyesine bağlı uygulama okulu olmasa da, öğrenciler çeşitli kademelerdeki okullara 
staj yapmak için gönderilmişlerdir. Öğretmen okullarının staj uygulamalarının detaylarına ise 1913 yılında 
Darülmualliminin Âlî şubesi adına yayımlanmış olan yönerge ve 1915 yılında yayımlanmış olan Darülmualli-
min ve Darülmuallimat Nizamnamesi’ndeki maddelerden çıkarmak mümkün olmuştur (Detaylı bilgi için 
bakınız: Becerikli, 2019; Öztürk, 1998, Ünal & Birbudak, 2013). Osmanlı öğretmen okulları, Cumhuriyet 
Türkiye’sine miras kalarak Türkiye’nin yakın dönemlerine kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca Osmanlı 
dönemindeki staj uygulamalarının da Cumhuriyet dönemine yansımalarını görmek mümkündür. Cumhuri-
yet dönemi öğretmen okullarının yönetmelikleri ve yönergelerinde staj ile ilgili bilgiler detaylandırılmıştır. 
Genel olarak bakıldığında öğretmenlik uygulaması yapan aday bir okula gönderilmiş ve staj okulunu gö-
zlemlemesinin yanında kendisinden alanı ile ilgili bazı dersleri anlatması talep edilmiştir. Stajyerlerin be-
lirli oranda devamsızlık yapmalarına izin verilmiş, staj süresince başarılı olamayan öğrencilere ise yeniden 
uygulamalara katılma hakkı verilmiştir (Becerikli, 2019; Devre-i Tatbikiye Talebesi Hakkında Talimatname, 
1329; İlköğretmen Okullarına Staj Rehberi, 1964; Maarif-i Umumiye Nezareti, 1331; MEB, 1938; 1953).  
 
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Okulları, Öğretmenlik Uygulaması, Osmanlı, Türkiye Cumuriyeti 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

SOCIAL SCIENCE THEORIES AND POVERTY CONCEPT FOR SOCIAL BEHAVIOUR

Sameera AL-SADRI

Bahrain

Abstract: Verifiably, kids with extreme passionate and social aggravations (SED) have been expelled from 
their homes and thought about in foundations. Regularly, guardians of these kids have been accused for their 
youngster’s condition and barred from the treatment procedure. A qualities based way to deal with training per-
ceives the advantages guardians may bring to their kid’s treatment. In light of an investigation of 258 kids with 
SED and their parental figures, this article contends for a qualities based way to deal with rewarding kids with 
SED, and recommends that underlining guardian qualities may help keep away from the requirement for regu-
lating a few youngsters. The discoveries detailed here recommend that (a) parental figure adapting described 
by family coordination and collaboration, confidence, and understanding the kid’s condition and treatment 
needs, and (b) guardian recognition that the youngster adds to the parental figure’s self-improvement, are re-
lated with the kid staying away from out-of-home position. Ramifications of the examination are talked about.  
 
Keywords: Caregiver Qualities, Qualities Based Practice, Kids’ Emotional Well-Being, Out-Of-Home Position 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

INVESTIGATING THE NATURE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POVERTY AND 
SUBSTANCE ABUSE 

Saul LIGUERRE

Cuba

Abstract: Neediness and substance misuse are two genuine social issues that are regularly thought to be in-
terrelated. This article investigates what is as of now thought about the connection between these two issues. 
Four potential models for depicting the interrelationship are distinguished: causal, hazard factor, intensifica-
tion, and misleading. The hypothetical clarifications from both the substance and neediness writing are talked 
about considering their suggestions for these sorts of models. The general wellbeing point of view is chosen 
from the substance misuse hypothetical writing as the model that best subsumes and coordinates contemplat-
ing the connection among neediness and substance misuse, since its emphasis on operator, host, and condition 
causes to notice the scope of components that can impact the two issues, just as the manners by which they 
meet up. Discoveries from the exploration writing are then talked about inside the structure of the general well-
being model. The article closes by sketching out the holes in information and a plan for future examination.  
 
Keywords: Poverty, Substance Misuse, Models 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ POLİTİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİNE 
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Selda ŞAN, Cemil ÖZTÜRK, Ahmet KATILMIŞ

Türkiye

Öz: Toplumsal temeller doğrultusunda vatandaşlık eğitimi amaçlı Amerika kıtasında ortaya çıkan sosyal bilg-
iler, politika ve politik okuryazarlık ile önemli bir ilişkiye sahiptir. Çünkü sosyal bilgilerin temelinde yer alan 
vatandaşlık eğitiminin olmazsa olmaz üç unsurundan birini politik okuryazarlık oluşturmaktadır. Diğer yandan 
ise politika/siyaset bilimi, sosyal bilgilerin ilişkili olduğu sosyal bilimlerden birini teşkil etmektedir. Günümüz-
de Avrupa’da eğitim sisteminde önde gelen ülkelerin eğitim programlarına bakıldığında politik okuryazarlık 
ile ilgili etkinliklerin, becerilerin ve değerlerin var olduğu görülmektedir. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Paki-
stan, Hindistan gibi ülkelerde de politik okuryazarlık ile ilgili çalışmaların, araştırmaların, projelerin yapıldığı 
görülmektedir. Uluslararası literatürde 1960-1970’li yıllarda dahi var olan ve eğitim programlarında yer ver-
ilen politik okuryazarlık kavramı, ulusal literatürde yeni bir kavram olarak eğitim sisteminde yerini almıştır. 
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 Sosyal Bilgiler öğretim programında bir beceri olarak politik 
okuryazarlığa yer verilmiştir. Bu noktada ortaokul çocuklarına politik okuryazarlık becerisini kazandırabilmek 
hedeflenmiştir ancak ilgili araştırmalardan elde edilen bulgulara göre sosyal bilgiler öğretmen ve adaylarının 
da politik okuryazarlık bilgi, beceri ve değerlerine tam anlamıyla sahip olmadığı da görülmektedir. Bu neden-
le sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kendi alanlarında çok yeni bir kavram olan politik okuryazarlığın 
ne olduğunu ve bu kavram doğrultusunda bilgi, beceri ve değerlere sahip olması ya da gelişim sağlaması 
adına Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılında ikinci sınıfta eğitim gören 
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına yönelik bir eğitim öğretim dönemi boyunca politik okuryazarlık eğitimi 
gerçekleştirilmiştir. Eylem araştırması kapsamında 20 (yirmi) kişilik bir eğitim sonrasında ise on (10) sosyal 
bilgiler öğretmen adayının politik okuryazarlık eğitimine yönelik görüşleri mülakat yoluyla alınmıştır. Doktora 
tezi kapsamında hazırlanan bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının politik okuryazarlık eğitimi 
ile ilgili görüşlerini ortaya koyabilmektir. Bu kapsamda ses kayıt cihazı ile alınan görüşler transkript edilmiş, 
içerik ve betimsel analiz ile veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde geçerlik ve güvenirliği sağlayabilmek 
adına ikinci bir araştırmacı tarafından veriler analiz edilmiş, katılımcıların doğrudan görüşlerine sık sık yer 
verilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Politik Okuryazarlık Eğitimi Modeli’ne 
yönelik olumlu görüşlere sahip olduğu; sosyal bilgiler öğretmen eğitimi ve vatandaşlık eğitimi kapsamında 
yönetim ve politika kavramının var olduğu her bir toplumsal yapısı içerisinde alınan kararlar üzerinde etkili 
olabilen, gerçekleşen politik olay ya da durumlar karşısında bilgi, beceri ve değerlerini demokrasinin inşası için 
kullanabilen etkili ve etkin öğretmenlerin, vatandaşların yetişmesi için politik okuryazarlığın sosyal bilgiler 
başta olmak üzere eğitim fakültelerindeki tüm lisans programlarında yer alması gerektiğini düşünmektedirler. 
Politik okuryazarlık eğitimi kapsamında demokratik değerlere yer verilmesinden, farklı yöntem ve teknikler-
in kullanılmasından, ailedeki yönetimin, okuldaki yönetimin ve ülkelerdeki politikanın ve medyanın sınıfa 
taşınmasından, politik okuryazar bir birey olmalarında eğitimin etkili olmasından memnun kaldıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Sosyal Bilgiler için çok yeni bir beceri olan politik okuryazarlığın yalnızca beceri boyutu ile değil 
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bilgi ve değerler boyutu ile de birleştirilerek ele alınması, sosyal bilgiler öğretmen eğitiminde de vatandaşlık 
eğitimi ve öğretmen eğitimi amaçlı yer verilmesi gerektiği bu araştırmanın sonuçlarına göre önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Öğretmen Eğitimi, Politik Okuryazarlık, Politik 
Okuryazarlık Eğitimi, Politika/Siyaset, Vatandaşlık Eğitimi
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DISSIMILAR DEGREES OF WORRY IN POLICE AND PRISON GUARDS: STARTER PROOF 
FROM A PILOT STUDY ON ABUSIVE BEHAVIOR AT HOME 

Shakur DEAN

Paraguay

Abstract: New information from an avoidance educational plan venture on official included aggressive behav-
ior at home uncovers critical contrasts in the revealed activity worry of Florida’s prison guards when contrasted 
with cops who took similar overviews. The altogether higher detailed degrees of authoritative worry specifi-
cally—particularly those identified with staff and asset deficiencies and mentalities about administration—
raise worries about the connection between hierarchical pressure and the revealed extraordinary spending cuts, 
employing freezes, and cutbacks experienced by the Branch of Remedies in 2009. The astonishing uniqueness 
has critical ramifications for strategy producers, who ought to know about the significant expense of worry 
in official wellbeing and prosperity when settling on budgetary choices about the state’s quickly expanding 
prisoner populace. 

Keywords: Prison Guards, Cops, Hierarchical Pressure, Operational Pressure, Aggressive Behavior at Home, 
Law Authorization
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SPANISH FILIPINO AMERICAN DATING VIOLENCE 

Sud SAMING SUNTHORN

Philippines

Abstract: This investigation analyzed 232 Spanish American college understudies on physical, sexual, and 
mental definitions and relevant avocations of and encounters with dating savagery. A mixed procedure that 
joined review and center gathering information was utilized. Spanish Americans would in general characterize 
dating viciousness as physical and sexual maltreatment. Impression of mental maltreatment were more barely 
characterized than physical and sexual savagery. On the other hand, center gathering information demonstrated 
that Spanish American understudies are mindful of what contains mental maltreatment. Scaled score discoveries 
demonstrated no huge contrasts between Spanish guys and females. Notwithstanding, closer assessment of the 
things involving the scales uncovered critical sex contrasts in relevant avocations and meanings of mental mal-
treatment. Logical avocation was the main variable to significantly affect encounters of dating brutality. Spanish 
American culture and history are utilized to help with clarifying the discoveries and plan suggestions for training.  
 
Keywords: Spanish-Americans, Dating Savagery, Mental Maltreatment 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZENOFOBİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE 
İNCELENMESİ

Sümeyye DERİN, Yeliz ABBAK, Ekrem Sedat ŞAHİN

Türkiye

Öz: Küreselleşen dünyada insanların hareket alanı genişlemiş ve “herkesin her yerde” olmasıyla birlikte 
yerliler ve yabancılar daha çok bir araya gelmeye başlamıştır. Bu durum çeşitli sosyal ve psikolojik prob-
lemlere de zemin hazırlamıştır. Yerli bireylerin yabancılara yönelik olumsuz duygu ve davranışlarını içeren 
zenofobi bu problemlerden biridir. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının zenofobi düzeylerinin çeşitli de-
mografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya İç Anadolu’daki bir devlet üniver-
sitesinin Eğitim Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 279 kadın 
(%59.2), 192 erkek (%40.8) olmak üzere toplam 471 öğretmen adayı katılmıştır. Nicel araştırma yöntem-
lerinden ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak “Zenofobi Ölçeği” ve 
araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler SPSS 23.0 programında 
analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen bölüm, Türkiye’de gezilip 
görülen il sayısı ile zenofobi düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu; öte yandan gelir durumu ve yabancı 
tanıdık sayısı ile zenofobi düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Ayrıca değişkenlerin 
zenofobi üzerindeki etki düzeyleri incelenmiştir. Buna göre; cinsiyet değişkeninin zenofobi üzeri-
ndeki etkisinin büyük (Cohen d= .62), sınıf düzeyi ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerinin orta (η2 = 
.07; η2 = .07), Türkiye’de gezilip görülen il sayısı değişkeninin küçük (η2 = .03) olduğu belirlenmiştir. 
Elde edilen bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılmış, araştırmacılara çeşitli öneriler sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Göç, Zenofobi, Öğretmen Adayları 
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FORCE AND ROLE-TAKING 

Taavo MANNIK

Estonia

Abstract: Force and job taking hypothesis contends that social auxiliary courses of action impact up close 
and personal correspondence forms. In particular, amazing and weak interactants will in general contrast 
in their inspiration to play the other’s job and in the precision of their relational understandings. Essential 
ideas of the hypothesis and its interrelated recommendations are distinguished. A complete writing survey 
checked its observational help. With certain capabilities, a lot of 26 quantitative investigations upheld rec-
ommendations in regards to the relationship of inconsistent capacity to job taking penchant, precision, and 
compassion. Assessment of 8 subjective examinations offered productive headings for hypothetical refine-
ments. A lot of 15 practice adequacy examines recommend that job taking procedures in hilter kilter connec-
tions can be changed. Practice suggestions for social laborers focused on testing the force lopsided character-
istics run of the mill to crossgender, interracial, interclass, and crossposition connections are recommended.  
 
Keywords: Power, Job Taking, Representative Cooperation, Writing Survey 
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ESTIMATING NEIGHBORHOOD AND SCHOOL ENVIRONMENTS

Tandika MEIHUI

Indonesia

Abstract: This paper portrays scales estimating view of neighborhood and school quality. The scales are 
short and simple to control, and effortlessly comprehended by respondents. The proportion of neighbor-
hood quality has high dependability, relates with registration information, demonstrates affectability to 
change in neighborhood quality, and segregates among urban neighborhoods. The proportion of school 
quality (the NegEd) relates to a record of total school issues. Speculations set that the effect of condition 
on psychological wellness is controlled by impression of that condition. A relapse model controlling for 
family and different attributes demonstrated that view of neighborhood contributed one of a kind change 
to young adult emotional well-being. Impression of school didn’t. Notwithstanding, a subsequent relapse 
model demonstrated that impression of school condition contributed exceptional difference to peer bad con-
duct, which was the biggest indicator of psychological well-being issues in the principal condition. In ev-
ery relapse model total proportions of neighborhood and school quality contributed less to the model than 
did apparent measures. Since youths’ impression of their neighborhood and school situations are obvious-
ly connected to their emotional wellness and friend condition, analysts keen on impacts of neighborhood 
and school condition should utilize subjects’ discernments to conceptualize and gauge these real factors.  
 
Keywords: Neighborhood, School Quality, Condition On Psychological Wellness, Relapse Models, Youths 
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ATTITUDES TOWARD ELDERS AND SCHOOL BEHAVIORS 

Thái MONG THU

Laos

Abstract: The fast development of the old populace combined with research showing the presence of ageist 
generalizations even among small kids have prompted the ascent of intergenerational programs. Extremely 
restricted examination has been directed, in any case, to exhibit the viability of these projects in delivering atti-
tudinal change or other useful results for in danger youngsters. This examination analyzed the effect of an inter-
generational program on youngsters’ mentalities toward seniors and on their school-based practices. Eighty-one 
fourth grade kids selected a downtown school took an interest in the investigation. Forty-one kids, with coordi-
nated seniors accomplices, occupied with exercises dependent on the fourth grade main subjects inside an open 
air homeroom condition while the staying 40 youngsters took an interest in regular central subjects exercises. 
At the finish of the program those youngsters who partook in the program had fundamentally more inspiration-
al mentalities towards the older and altogether preferred school conduct reviews over did non-taking an inter-
est understudies. Suggestions and proposals for intergenerational writing computer programs are talked about.  
 
Keywords: Intergenerational Program, Older, Youngsters, Matured Perspectives Toward, In Danger Youth 
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INVESTIGATING THE PREDICTIVE DEGREE OF SELF-EFFICACY, LEARNING BELIEFS 
AND CLASS PARTICIPATION

Uğur AKPUR

Turkey

Abstract: In the current study, it is aimed to examine the structural relationship pattern among self-effi-
cacy, learning beliefs and class participation grades. To this end, in 2018-2019 academic year in the Fall 
term, a total of 112 university students (61 female, 54.4 %; 51 male, 45.6 %) attending a state universi-
ty in İstanbul, Turkey formed the study group. In order to identify the participants’ levels of self-efficacy 
and learning beliefs, the related components from the Motivated Strategies for Learning Questionnaire were 
administered to the participants as the data collection tool. To assess the students’ in the study group class 
participation level, Class Participation Grades, the framework and the rubrics of which were set by the in-
stution, were taken as a basis. The data was analysed through Structural Equation Modeling (SEM) by ap-
plying AMOS 16.0 software program. The findings from the collected data revealed that self-efficacy pre-
dicted class participation grades in a significant and positive way. On the other hand, learning beliefs did not 
predict class participation grades significantly. The correlation coefficients values indicated that there was 
a positive and significant relationship between the independent variables self-efficacy and learning beliefs. 
In line with the findings from the data, some suggestions were argued for educators as well as researchers.  
 
Keywords: Self-Efficacy, Learning Beliefs, Class Participation, SEM 
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PROMOTING PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL WELL-BEING 

Vegard BJORGE

Slovenia

Abstract: This article inspects two investigations on youthful African American guys. Study I tends to the idea 
of lifescript for youthful grown-up guys waiting on the post trial process. Study II investigates help-chasing 
practices of youthful road guys. The objective populaces originated from a Mid-Atlantic urban condition. 
An overview plan with a casual and formal semi-organized meeting plan was the central technique used to 
gather information for the two investigations. Discoveries show that most of witnesses report that they had 
great companionship and family ties, incorporating fantastic associations with their moms and great associa-
tions with their dads. The greater part showed that they were fathers themselves and were adding to the help 
of their own youngsters. Respondents saw instructive accomplishment as basic for their prosperity. Usage 
of formal frameworks, clinical administrations, legitimate administrations and ecclesiastical assistance are 
viewed as generally open, while police, social and emotional wellness administrations are seen as significantly 
less accessible or helpful. Suggestions for training with youthful urban African American guys are advertised.  
 
Keywords: Well-Being, Help-Chasing, Lifescripts 
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AMERİKA, SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKIYE’DE ÖZEL EĞİTİM SİSTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Wafa ALTUWIRQI, Salih ÇAKMAK

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde özel eğitim siste-
mindeki benzerlik ve farklılıkları belirlemektir. Bu araştırma betimsel bir çalışma olduğundan, yöntem olarak 
tarama yöntemi kullanılmıştır. Suudi Arabistan, Türkiye ve Amerika özel eğitim sistemlerinin tanılama, 
yerleştirme, yasal düzenlemeler ve özel eğitim öğretmenlerin eğitimi bakımından karşılaştırılmıştır. Sonuçlara 
göre; Suudi Arabistan ve Türkiye’deki eğitim sistemi, merkezi bir sisteme sahip olması bakımından benzer-
dir. Aksine Amerika’nın federatif yapısından dolayı eğitim işlerindeki yetkiler Federal Devlet ile eyaletler 
arasında paylaşılmıştır. Buna bağlı olarak, Suudi Arabistan ve Türkiye’deki özel eğitim sistemi benzerdir 
ve birkaç farklı yönü vardır. Aksine, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki özel eğitim sistemi birçok açıdan 
Suudi Arabistan ve Türkiye ile farklılık göstermektedir ve çok az yönü paylaşmaktadır. Üç ülkede eğitsel 
değerlendirme ve tanı, bireyin özelliklerine uygun ölçüm araçlarıyla, disiplinli bir ekip tarafından, uygun bir 
ortamda yürütülmesine benzerlik göstermektedir. Ancak, eğitsel değerlendirme prosedürlerinin, Suudi destek 
hizmetleri merkezlerinde, Amerika’da eğitim kurumları ve okullarda, Türkiye’de ise RAM’larda yürütül-
mektedir. Değerlendirme sürecinin sonunda çocuğun mevcut seviyesine göre, en az sınırlandırılmış eğitim 
ortamında kendisine özel eğitim hizmetleri verilmektedir. Üç ülke, çocuğun yerleştirme kararını alınırken 
daha az sınırlandırılmış eğitim ortamına yerleştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Türkiye, Suudi Arabistan 
ve Amerika değerlendirme sonuçlarını aldıktan sonra bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamakla ilgile-
nmektedir. Üç ülkedeki bireyselleştirilmiş eğitim programının adımlarının ve unsurlarının benzerlik göster-
mektedir. Özel eğitim yasaları göz önüne alındığında, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın özel eğitim alanındaki 
ilgilerine Amerika Birleşik Devletleri’ne kıyasla geç başladığını görünmektedir. Ancak Suudi Arabistan’da 
2001 yılı, özel eğitim alanında, özel ihtiyaçları olan kişilerin haklarının korunmasına katkıda bulunan yasa-
lar çıkarıldığından, nitel bir değişim olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ise, 2006 yılında yürürlüğe giren 
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, özel ihtiyaçları olan kişilerin hak ve hizmetlerine 
yönelik birincil referans olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Özel eğitim öğretmenleri yetiştirme 
yönü göz önüne alındığında, ilk olarak Amerika, Suudi Arabistan ve Türkiye’de özel ihtiyaçları olan kişilere 
öğretebilmek için Özel Eğitim alanında lisans derecesi alınması şarttır. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri 
eğitim alanındaki öğretmen adayları, tipik olarak bir İkamet Öğretim Sertifikası kazanması geremektedir. Ge-
nel olarak eğitim sistemlerindeki ve özellikle özel eğitim sistemlerindeki benzerlikler ve farklılıklar, ülkelerin 
toplumun kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun çok farklı eğitim sistemlerine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim Sistemi, Türkiye’de Özel Eğitim Sistemi, Suudi Arabistan’da Özel Eğitim 
Sistemi, Amerika Birleşik Devletinde Özel Eğitim Sistemi
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THE EFFECTS OF NATURE EDUCATION ON TALENTED STUDENTS’ KNOWLEDGE AND 
ATTITUDES TOWARD WATER

Yakup AYAYDIN, Burçin ACAR ŞEŞEN, Elçin Değer BİRİCİK, Serbay KAPUCİ

Turkey

Abstract: Water is an essential element of natural life. Especially in recent years, the depletion of clean water 
resources, the presence of high water pollution, and water scarcity negatively affect the natural life all over the 
world. In this context, it is necessary to raise the awareness of children especially for the importance of water and 
its’ protection. For this purpose, nature education was given to talented students within the scope of TUBİTAK 
4004 - Nature Education and Science Schools Support Program, and the effect of this education on their knowl-
edge and attitude towards the water was investigated. A 6-day nature education related to water was carried out 
within the scope of the research, in which 25 talented students participated. In the study in which the quantitative 
research method was used, Water Concept Test and Water Usage Attitude Scale were applied to the students be-
fore and after education. According to Shapiro-Wilk test results, while normal distribution was found for the wa-
ter usage attitude scale, data obtained from water concept test didn’t show normal distribution. For that reason, 
Wilcoxon Signed Ranks Test, as non-parametric statistical techniques, was used to analyze the data from water 
concept test, and t-test as parametric statistical techniques to analyze the data from water usage attitude scale. 
Results of the study have revealed that there is a statistically significant increase between mean scores of the stu-
dents in pre- and post-test in terms of Water Concept Test (z = -0.052, p<0.05) and Water Usage Attitude Scale 
(z = -7.508, p<0.05). This study was supported by TÜBİTAK within the scope of the project number 119B912.  
 
Keywords: Nature Education, Talented Students, Water, Water Usage Attitude 
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ADAY SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN DİJİTAL HİKÂYELERİN 
ANALİTİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

İsmail SARİKAYA

Türkiye

Öz: 21. yüzyıl becerileri gerek öğretmenler gerekse öğrenciler için bazı dijital yeterlikleri vazgeçilmez 
kılmaktadır. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci, hem öğretmenleri hem de öğrencileri dijital or-
tamda üretmeye, kullanmaya ve değerlendirmeye yönlendirmektedir. Alanyazın, alışılagelmiş matbu kitapların 
yerini, yavaş yavaş dijital kitapların aldığını da belirtmektedir. Bu çalışma, aday sınıf öğretmenlerinin dijital 
hikâye yazma becerilerini incelemek maksadıyla tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı, aday sınıf öğretmenleri 
tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan dijital hikâyeleri, 6+1 analitik değerlendirme ölçütlerine göre 
incelemektir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarına ait etkileşimsiz desenlerden doküman incelemesi yön-
temine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 25 sınıf öğretmeni adayının oluşturduğu dijital hikâyeler 
dâhil edilmiştir. Katılımcıların 16’sı kadın; dokuzu erkektir. Katılımcıların tamamı herhangi bir dijital hikâye 
programında hikâye oluşturma becerisine sahiptir. Adaylar, dördüncü akademik dönemin aktif öğrencileridir. 
Hikâyeler, adayların kendi tercih ettikleri ücretsiz programlar aracılığıyla oluşturulmuştur. Çalışmada 
doküman incelemesi hem yöntem hem de veri toplama tekniği olarak kullanılmıştır. Bu doğrultuda, aday 
öğretmenlerin hazırlamış oldukları hikâyeler, 6+1 analitik değerlendirme ölçütlerine göre incelenmiştir. Bu 
ölçütler sunum, imla, cümle akıcılığı, kelime seçimi, üslup, organizasyon ve fikirlerdir. Çalışma sonucunda 
katılımcıların oluşturduğu hikâyelerde, 6+1 analitik değerlendirme başlıklarının her biriyle ilgili olarak bazı 
olumsuz yönlerin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Özetle, görsel kullanımında yetersizliğin olduğu, bazı imla 
hatalarına sık rastlanabildiği, kelime seçiminde öğrencilerin gelişim özelliklerinin dikkate alınmadığı, cüm-
leler arasındaki bağlantının pek önemsenmediği ve özellikle kurguyla ilgili olarak bazı büyük problemlerin 
yer aldığı tespit edilmiştir. Bu problemlerden bazılarının, kullanılan programdan kaynaklandığı görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenliği, Yazma Eğitimi, Dijital Hikaye
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MATEMATİKSEL GÖREVLERİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: 
SINIF İÇİ UYGULAMALAR

Ş. Koza ÇİFTÇİ, Azime ATAY, Pınar YILDIZ, Dilşad GÜVEN AKDENİZ

Türkiye

Öz: Matematiksel görevler öğrencilerin öğreneceği matematiği belirleyen ve öğretmenlere rehberlik eden 
en önemli öğretim unsurudur. Yüksek düzey matematiksel etkinlik gerektiren görevler, öğrencileri zihin-
sel olarak zorlayacak ve onların öğrendiği birden fazla matematiksel bilgiyi kullanarak çözüm üretmelerini 
sağlayacaktır. Bu nedenle, matematik derslerinde konunun öğrenilmesini ve pekiştirilmesi sağlayan düşük 
düzey bilişsel istem gerektiren görevlerin yanı sıra öğrencilerin matematik konuları arasında bağ kurmasını 
sağlayan ve matematiksel düşünme becerilerini geliştiren yüksek düzey istem gerektiren görevlere de sıklıkla 
yer verilmesi gerekir. Fakat matematiksel görevlerin bilişsel istem düzeyleri sınıf içi uygulamalarda planla-
madakinden farklılık göstermektedir. Bu değişim sıklıkla yüksek düzey bilişsel istem gerektiren matematik-
sel görevlerin bilişsel istem düzeylerinin farklı nedenlere bağlı olarak düşmesi şeklinde görülmektedir. Bu 
çalışmada bir mesleki gelişim çalışmasına katılan sınıf öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarında kullandıkları 
matematiksel görevlerin bilişsel düzeyinin düşme nedenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ni-
tel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 2018-2019 
öğretim yılının bahar döneminde üç sınıf öğretmeninin mesleki gelişim çalışmasının materyal geliştirme 
aşamasında planladıkları derslerin sınıf içi uygulamalarından elde edilmiştir. Veri analizinde ilk olarak 
öğretmenlerin sınıf içi uygulamaların videoları incelenerek ses kayıtları çözümlenmiştir. Çözümlenen ver-
ilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte matematiksel görevlerin 
bilişsel düzeylerinin belirlenmesi için “Etkinlik Analiz Rehberi (The Task Analysis Guide)” (Stein, Smith, 
Henningsen, ve Silver, 2000) esas alınmıştır. Matematiksel görevlerin bilişsel düzeylerinin düşme nedenleri 
ise üç başlık altında incelenmiştir. Bunlar matematiksel görev için ayrılan zamanın uygunsuz olması (yeter-
siz ya da gereğinden fazla zaman ayrılması), görev planlamasının yetersiz olması ve sınıf yönetim prob-
lemleridir ( Stylianides ve Stylianides, 2007). Verilerin analizi devam etmektedir. Bu çalışma TÜBİTAK 
tarafından desteklenen 118K139 numaralı “Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Alan Bilgilerinin Durum-
sal Yaklaşım Temelli Bir Mesleki Gelişim Çalışması Bağlamında İncelenmesi” isimli projeden üretilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenleri, Matematiksel Görev, Bilişsel İstem Düzeyi 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALAN ÖLÇME SÜRECİNDE EŞ BİRİM KULLANIMINA İLİŞKİN 
ANLAMALARININ İNCELENMESİ 

Ş. Koza ÇİFTÇİ, Pınar YILDIZ, Azime ATAY

Türkiye

Öz: Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin alan ölçme sürecinde eş birim kullanımına ilişkin anlamalarının be-
lirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma kapsamında yapılandırılmıştır. Nitel araştırma modellerinden 
durum çalışmasının kullanıldığı çalışma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde dört sınıf öğretmeni 
ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler Akdeniz bölgesinde büyük bir ilde görev yapmaktadır. Katılımcılar amaçlı 
örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Katılımcıların her biri beş yıldan daha fazla te-
crübeye sahiptir. Araştırma verileri odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar 
tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Bu süreçte öğretmenlerden yaprak 
ve A4 kağıdı gibi farklı yüzeylerin alanını somut materyaller (birimler) kullanılarak ölçmeleri istenmiştir. Veri 
analizinde ilk olarak odak grup görüşmesinden elde edilen veriler düzenlenerek çözümlenmiştir. Çözümlenen 
verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte alan ölçme sürecine ilişkin alanyazın 
esas alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmenlerin alan ölçme sürecinde eş birim kullanımına 
ilişkin anlamalarında eksiklikler olduğunu göstermiştir. Öğretmenler yaprağın yüzey alanını ölçerken üçgen, 
kare, dikdörtgen gibi farklı şekiller kullanmışlardır. Aynı birimi küçültmek yerine farklı birimlerin kullanımına 
yönelmişlerdir. A4 kâğıdının alanını kare şeklindeki not kâğıtları ile ölçmeleri istendiğinde ise ellerindeki not 
kâğıtlarını daha küçük birim karelere ayırmayı tercih etmemişlerdir. Alt birim oluştururken kareye değil; üçgen, 
dikdörtgen gibi farklı şekillere yönlenmişlerdir. Bu bulgular öğretmenlerin standart olmayan ölçme birimleri ile 
kaplama yaparken sadece alanı kaplamaya odaklandıklarını, birimlerin eş olmasına önem vermedikleri ve neden 
karelerin alan ölçü birimi olarak kullanıldığının kavramsal bilgisine sahip olmadıklarını göstermiştir. Bu çalışma 
TÜBİTAK tarafından desteklenen 118K139 numaralı “Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Alan Bilgilerinin Du-
rumsal Yaklaşım Temelli Bir Mesleki Gelişim Çalışması Bağlamında İncelenmesi” isimli projeden üretilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenleri, Alan Ölçme, Eş Birim 
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DECISION MAKING WITH SUBJECTIVE EVIDENCES: EXPERT REVIEW

Jaffar ZAKARIA

Iran 

Abstract: Medical services experts are a crucial part of general wellbeing conveyance in helpful emergen-
cies. Both unmistakable and unpretentious complexities in the dynamic cycle during times of flimsiness may 
include good and moral contemplations. Not many investigations have inspected the lived encounters of medi-
cal care experts experiencing moral difficulties in the field. The points of this subjective examination were 
to investigate how medical services experts see complex moral decisions and to comprehend the effect these 
difficulties had on them both actually and expertly. The information was dissected utilizing show and inactive 
subjective substance examination. Four topics arose out of the information examination: morals as a feeling 
of right or wrong, unfavorably bearing the weight of decision, held prisoner by institutional requirements, and 
the trouble of getting ready for moral difficulties. The all-encompassing topic battling to settle on the correct 
decision set up that moral difficulties made troubles for medical services experts both in negative mental re-
sults and the impression of decreased patient consideration. Familiarity with these moral difficulties can assist 
associations with completely supporting medical services experts in the field to diminish individual battles and 
give ideal consideration conveyance. Numerous elements intrinsic to the climate in HCs influence the work, 
including shortage of assets, security issues, exhaust, between private matters, absence of planning, and saw 
absence of thankfulness from casualties. Numerous HCPs report despondency, powerlessness, uneasiness, 
burnout, and further mental misery and rest aggravations after getting back. 

Keywords: Philanthropic Emergencies, Ethical Difficulties, Moral Pain, Healthcare Experts
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ACKNOWLEDGEMENT OF CONSTRAINTS AND THE LIMITS

Raina LUCKIEVIČ

Belarus

Abstract: For some helpful offices, acknowledgment—picking up the trust and assurance of neighborhood 
networks—is the favored security the board device for reasons of discernment, straightforward entry and cost 
(both genuine and opportunity costs). Compassionate organizations have for some time been awkward with the 
inconsistency of utilizing prevention systems in philanthropic activities, despite the fact that the expanded uti-
lization of equipped watchmen has been an observable pattern in the course of the most recent decade or some-
where in the vicinity. Assurance—’bunkerisation’— has likewise become the standard in numerous excep-
tionally uncertain settings, with comparative logical inconsistencies and sensations of inconvenience related 
with this methodology. However, in hyper-uncertain settings, is acknowledgment a suitable alternative? This 
paper contends that in certain unique situations, the acknowledgment methodology does not work anymore. 
The essential driver of this is the expanding seriousness of the capturing hazard which has overpowered the 
handiness of ‘typical’, non-prevention and non-insurance arranged safety efforts, for example, acknowledg-
ment. The threats of depending on discouragement measures for helpful associations in such delicate settings 
will be checked on. As a contextual investigation, the experience of one specific helpful association working 
in northern Nigeria and Syria in the 2012–2014 period is expounded upon. A ‘zone of special case’ structure 
is proposed dependent on crafted by Carl Schmitt. Issues for future reflection by associations working in such 
settings are presented. 

Keywords: Humanitarian Security, Acceptance, Humanitarian Offices, Kidnapping”
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WORLDWIDE COMPASSIONATE LAWS: RECOGNIZING AND DISPOSSION

Anahita ERSHADI

Libya 

Abstract: Struggle initiated relocation is seemingly the most critical helpful test today. A developing number 
of individuals are constrained from their homes every year. The dispossession of regular citizens by outfitted 
gatherings, moreover, through constrained uprooting has become a pervasive marvel. This article tries to give 
lucidity to regular citizens, compassionate people, and different partners, endeavoring to decrease nonmilitary 
personnel weakness to constrained dislodging through the use of worldwide helpful law (IHL). While IHL 
forbids constrained dislodging, plunder, and illicit apportionment, various issues emerge when we attempt to 
actualize these laws by and by. Setting up the wrongdoing of a demonstration of constrained dislodging, for 
instance, may require lawful examination dependent upon the situation. Moreover, regardless of whether as-
signment forcibly because of military need is lawful or unlawful is muddled because of a dissimilarity between 
IHL settlement arrangements and standard global philanthropic law (CIHL). Also, when constrained reloca-
tion gets illicit, allocation or plunder isn’t characterized. This paper sees these issues from a Humanitarian 
Protection viewpoint. The goal of the article is to give functional standards to partners expecting to apply the 
law in security of regular folks and their property. This investigation concerns the commonsense utilization of 
the law in accomplishing an unbiased, not in building up blame or guiltlessness ex post facto. This is critical 
to comprehend, as, an appointed authority, by counseling explicit legitimate arrangements and applying the 
law ex post facto, might have the option to decide that a planner didn’t develop a structure lawfully. A similar 
adjudicator may have extraordinary trouble, nonetheless, applying those equivalent engineering guidelines 
and laws to construct a free from any danger building. An adjudicator, moreover, may not be viewed as able 
to do as such. Commenced on this rationale, we can deduce subsequently, that a planner is answerable for the 
utilization of the law during development. In functional terms, draftsmen are the expert officeholders of the 
laws that oversee development. They hold, as a result, an office liable for guaranteeing that a structure is built 
as per the law. 

Keywords: Worldwide Compassionate Law, Forced Removal, Pillage, Illegal Allocation 
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PARENTHOOD TO UNDERSERVED AND DISREGARDED POPULATIONS

Roohangiz MEHRJOO

Iran 

Abstract: Conditions of delicacy and instability regularly offer ascent to pressing wellbeing needs that should 
be met rapidly and viably, especially for ladies and young people. Vouchers are an interest side financing 
component which can be utilized to address a portion of the wellbeing challenges looked by ladies under 
these conditions. Various associations have started to utilize vouchers to empower admittance to conceptive, 
maternal and infant care administrations in clash influenced nations, for example, Yemen, Syria and Central 
African Republic. Vouchers permit wellbeing program implementers to utilize focused on appropriations to 
diminish monetary and different hindrances to getting to mind, expanding and catalyzing the take-up of ex-
plicit wellbeing administrations among powerless and underserved populaces. These sponsorships are gone to 
public and private suppliers as administration repayments and are regularly used to upgrade ability to satisfy 
expanded need for administrations, just as to put resources into quality enhancements. Yemen is perhaps the 
most unfortunate nation in the Middle East and North Africa district, and since 2010 has reliably showed up on 
the arrangements of delicate states. We present information from the Reproductive Health Voucher Program 
in Yemen to show that during 2014, when the contention was deteriorating and public offices confronted criti-
cal difficulties to continue working, the vouchers empowered ladies to keep getting to quality maternal infant 
wellbeing administrations. By getting a scope of public and private suppliers, from reference medical clinics 
to network maternity specialists, the quantity of administrations used in one governorate in Yemen was reli-
ably higher (17% or more) than the anticipated number for all administrations used that make up the protected 
parenthood voucher bundle. The program had the option to channel assets to offices when finances streaming 
to the governorates were exceptionally flighty, empowering them to address stock-outs of medications and 
supplies at the nearby level and to amplify the stockpile of basic maternal infant wellbeing administrations for 
helpless ladies and their families. 

Keywords: Vouchers, Demand-side financing, Maternal wellbeing, Fragile states, Conflict-influenced and 
helpful settings  
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RELATIONSHIP WITH STATES AND CONDITIONS WORLDWIDE

Vida NOUZARI

Bahrain 

Abstract: The operational conditions for philanthropic worldwide non-legislative associations (INGOs) are 
strife zones and circumstances of characteristic and man-made debacles. To INGOs, these are characterized as 
“”philanthropic emergencies.”” Post-clash circumstances present far less obvious decisions for compassionate 
INGOs. This article inquiries whether philanthropic emergencies proceed into post-clash periods. Unmistak-
ably, the inquiry isn’t for compassionate INGOs to reply all alone, as host governments have their own points 
of view on the idea of emergencies, a viewpoint which produces political sensitivities for the relationship de-
veloped among states and philanthropic INGOs. The idea of this relationship changes as a contention advances 
from dynamic battle to the beginning of harmony. This article explores the changing connection between the 
compassionate INGO Médecins Sans Frontières (Holland) (MSF-H) and the Government of Sri Lanka (GoSL) 
in the period 2009–2012. Numerous factors added to the dynamic on proceeded with presence in post-clash 
Sri Lanka by MSF-H against the security approaches of the public authority of Sri Lanka. Needs, for example, 
assurance, seeing, and clinical guide were in strain with legislative strategies identified with the arising har-
mony and the evolving setting. A “”war—quick post war—post clash”” momentary structure dependent on 
Koselleck’s meaning of emergency is proposed to assist associations with understanding the battle to-harmony 
change and build their associations with states. This emergency examination is set against the foundation of the 
writing on connecting alleviation, recovery, and improvement and Walter Benjamin’s origination of harmony. 
All through, the emphasis is on the idea of change. 

Keywords: Compassionate Emergency, Post Clash, Medecins Sans Frontières 
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CONVEYING OPPORTUNITIES FOR SEARCHING PROGRESS

Mádes JULEJUS

Tunisia 

Abstract: Since the distribution of the ALNAP concentrate on development in worldwide helpful activity 
in 2009, advancement has arisen as a focal vehicle for change in the philanthropic area. As the field of phil-
anthropic advancement grows and develops, there is an undeniably vocal desire that “”right now is an ideal 
opportunity to convey.”” Navigating idealistic cases about the job and pertinence of helpful development as a 
vehicle of progress—and the opposite tendency to excuse compassionate development as a neoliberal public-
ity—this survey article decides to improve feeling of the desires concerning philanthropic development as a 
hypothesis of progress: precisely what do entertainers in the philanthropic area anticipate that advancement 
should convey, how, and for what reason does it make a difference? A few provisos are all together: There is 
a blooming exchange distributions, reports, and meetings examining means and finishes inside the field of 
compassionate advancement. The crowd for this article is the more extensive scholarly network intrigued by 
helpful issues and, all the more explicitly, in basic evaluations of the philanthropic advancement field. Any 
investigate of the helpful advancement field will undoubtedly be fractional and inadequate and formed by the 
creator’s positionality as a scholarly analyst or potentially professional inside or outside the field. This article 
speaks to one view. This article utilizes the possibility of a hypothesis of progress as a logical gadget: it doesn’t 
mean to draw in with or assess any one expressly or certainly expressed hypothesis of progress; as of now, 
no hypothesis of progress has accomplished specific unmistakable quality, and the field has a determinedly 
equivocal relationship to such theories. 

Keywords: Philanthropic Advancement, Theory of Progress, Effectiveness  
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PASSIONATE ASSOCIATIONS FOR POLITICAL VOTING

Sumantri SURAWIJAYA

Sudan 

Abstract: The World Humanitarian Summit of 2016 was an endeavor to hoist helpful associations all the 
more totally into the global political space. Philanthropic associations are offices which give life-saving help 
to populaces in the midst of contention or man-made catastrophes and utilize the compassionate standards of 
humankind, fair-mindedness, impartiality, and freedom to control their work. Notwithstanding, helpful asso-
ciations have consistently been political elements which draw in inside the political field that envelops compas-
sionate action and comprises of part entertainers that incorporate recipients, host and contributor governments, 
neighborhood networks, and philanthropic associations themselves. How, and with whom, they draw in adds 
to their personality and thus their capacity to actualize helpful exercises. The propriety of their political com-
mitment, and the effect of such commitment on their character, is often a wellspring of disarray and dispute 
inside helpful associations, especially with regards to thought of the nonpartisanship standard. This discourse 
contends for the benefit of utilizing the idea of voting public in breaking down the political personality of a 
compassionate association and its cycle of political commitment. Without proactively dissecting their support-
ers, helpful people are not characterizing their own political personality and danger others characterizing it for 
them. It is regularly expected that by connecting strategically, compassionate associations hazard bargaining 
their impartiality. This declaration, in any case, wrongly expects that the rule of political lack of bias should be 
related with a condition of political idleness. Further, political nonpartisanship, alongside different components 
of political personality, isn’t an idea that can be kept up inactively yet should be fabricated and characterized in 
each political setting, both to actualize the helpful plan and to protect it from co-choice. This cycle requires tak-
ing an unmistakable position lined up with recipients and other partnered constituents, building alliances and 
useful situations with them, and countering coercive constituents who act ruinously towards helpful standards. 

Keywords: Political Commitment, Humanitarian Body Electorate, Neutrality 
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WELLBEING NEED APPRAISAL: A NETWORK BASED REVIEW

Gagarin Androniki BORISOVICH

Russia 

Abstract: This article sums up beginning discoveries from a network-based wellbeing needs evaluation in-
tended to distinguish assets and holes inside the network and to organize network recognized wellbeing needs 
in Gressier and Léogâne, Haiti. From January to February of 2016, the University of Florida’s College of 
Public Health and Health Professions (the College) directed a network-based wellbeing needs appraisal as a 
team with neighborhood network individuals, clinical consideration suppliers, and NGOs. Information were 
gathered utilizing blended strategies and network participatory exploration as 18 key source meetings and 12 
center gatherings, comprising of somewhere in the range of 4 and 11 people each, for an aggregate of around 
60 members across all center gatherings consolidated. Examination yielded three key areas including concerns, 
boundaries, and answers for wellbeing and medical care. The discoveries of this examination make a diagram 
of network distinguished requirements, which will be utilized to drive the College’s plan for future understudy 
work in the Gressier/Léogâne territory of Haiti. Results likewise underscore the need to additionally explore 
and comprehend the significant wellbeing sub-spaces. The University of Florida workforce and staff led a net-
work wellbeing needs evaluation, in association with Masters of Public Health understudies from the College 
of Public Health and Health Professions. Nearby interpreters and facilitators were selected and employed from 
the Gressier and Léogâne people group to aid information assortment and member enlistment. The example 
populace included individuals from the network and key witnesses. Network individuals partook in center 
gathering conversations, and key source interviews remembered neighborhood authorities and agents from 
NGOs for the locale. Hands on work for this examination was finished in January and February 2016. 

Keywords: Needs Appraisal, Community, Wellbeing  
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REFUGEES AND HUMANITARIAN GUIDES FOR TRAVEL CAMPS

Carles de HERRERA

New Zealand 

Abstract: A large number of transients showed up in Europe through the Balkan course, numerous with dif-
ferent medical issue. The camp of Preševo, Serbia, near the Macedonian outskirt, was set up by the Serbian 
government and run by the United Nations High Commissioner. The camp was established for Refugees (UN-
HCR) late in 2015 as an enrollment and an exchange camp for evacuees going through the Balkans on their 
way from the Near East to Western Europe. Evacuees remained at the camp for a few hours or a day. NATAN, 
an Israeli non-legislative volunteer association, as a team with HUMEDICA, a German association, set up a fa-
cility at the camp, staffed by Israeli and German work force. The Israeli group comprised of a specialist, medi-
cal attendant, and social laborer, at any rate one of whom communicated in Arabic. The language obstruction 
was connected through the way that Arabic is regularly spoken in Israel, and the greater part of the volunteers 
were Palestinian-Israelis. With respect to the Farsi language, we were helped by translators from the Depart-
ment of Languages in the University of Belgrade. This report contains information on 2136 sequential custom-
ers visiting the facility between December 2015 and February 2016. The report centers around the three most 
incessant significant nations of inception, Syria (51%), Iraq (18%), and Afghanistan (31%). Investigation of 
the age appropriation uncovered that 36% were under 18 years old, while just 5% were over the age of 60. Male 
sex was transcendent. Contaminations were the most widely recognized finding (61%) trailed by torment in 
different body parts (13%). Anti-infection agents were recommended in 47.6% of the diseases. A large portion 
of the visits were for minor ailments, with not many instances of constant sicknesses, for example, diabetes (28 
visits) or hypertension (17 visits). We give the segment corresponds of travelers’ medical issue and talk about 
the discoveries considering past examinations and the setting of the current example of transients. 

Keywords: Movement, Refugees, Medicine, Camp, Humanitarian Guide, Middle East 
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ASPIRION JOB GOALS AND AN HELPFUL GUIDE FOR STUDENTS

Ghazal BAYAT

Iraq 

Abstract: Philanthropic guide laborers experience unfriendly psychological wellness impacts from their work 
at higher rates than the military, police and other crisis administration faculty. While there is extensive writing 
examining danger and flexibility factors for laborers inside this field, little is thought about the status of such 
factors among people before their joining the calling. Semi-organized meetings were directed with ten begin-
ning students of a Bachelor of Humanitarian and Development Studies course to investigate their goals and 
flexibility factors in regards to future work. Topical examination recognized that while there was an elevated 
level of revealed philanthropy among learners, these discernments seemed to oblige singular utilization of 
social encouraging groups of people and help-chasing practices. Schooling and preparing seemed to move 
future work inclinations from compassionate help pursue advancement related jobs. The discoveries propose 
that helpful guide students display known danger and flexibility factors before they enter the calling, while 
featuring practice desires and individual help insights that are agreeable to positive change through preparing. 
Where no past approved scale questions were accessible to address key territories of enquiry, questions were 
made dependent on discoveries in the current writing. For instance, question 8, “”Individuals have various 
types of inspirations for their work. How significant is it for you to feel you have accomplished a result that 
benefits others in the work that you do?”” with the subsequent inquiry “”Is there anything specifically you 
plan to accomplish through this profession?””, depends on exploration that discovered unreasonable desires 
for progress, especially when characterized as far as results as opposed to exertion, can frequently confuse re-
cuperation from injury introduction (Barsalou 2008; McCammon et al. 1988). The meeting plan is accessible 
through the Western Sydney University’s examination vault (ResearchDirect). 

Keywords: Compassionate Guide Laborers, Mental Wellbeing, Training, Social Help, Help-Chasing, Risk, 
Resilience  
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PRAGMATIC STANDARDS FOR POLITICAL IDENTITY DEVELOPMENT

Zdenko BRKLJAČIĆ

Croatia 

Abstract: The helpful advancement nexus is progressively being given a role as the answer for compassionate 
concerns, new and extended emergencies, and to oversee complex battle to-harmony changes. Regardless of 
broadly supported among policymakers, this nexus presents a few difficulties to those actualizing it. Compas-
sionate activity and advancement help speak to two unmistakable desultory and institutional portions of the 
global framework that are difficult to compare. Philanthropy’s objective and impending necessities put together 
methodologies working with respect to set up helpful standards are in a general sense unique in relation to the 
longer haul, political, rights-based methodologies of improvement. As they hobnob, as deliberately prompted 
by the nexus, they influence and challenge one another. These difficulties are more intense to the helpful area 
given the constitutive status of the philanthropic standards, which, when tested, may make changes the com-
passionate space and a mission-cum-morals creep. This article investigates the arrangement and impacts of the 
philanthropic advancement nexus as delivered both at the top, among policymakers, and from the base. The 
last investigates the desultory progress from strife to reproduction in Northern Uganda. Helpful associations’ 
distinctive reaction to the progress show more down to earth ways to deal with the philanthropic standards 
and consequently how the nexus itself is likewise framed base up and further intensifies the mission creep. To 
begin with, the article diagrams focal arrangement highlights and provokes identified with the philanthropic 
advancement nexus. Second, these perspectives are placed into authentic setting by giving consideration first 
to the how this nexus arose in the wake of the need to unload the regular citizen measurement of the recent 
security–improvement nexus, and afterward to the rambling starting points of philanthropy and advancement 
individually. 

Keywords: Advancement, Humanitarian, Humanitarian–Improvement Nexus, Mission Creep
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EMERGENT EVENT SUPPORTS FOR UPROOTED PEOPLE

Fabijan BABIÆ

Slovenia 

Abstract: This investigation looks to add to the information on linkages between philanthropic activities in 
clash circumstances and reasonable turn of events. We examined information produced from subjective meet-
ings and center gathering conversations with stayed and self-settled inside dislodged casualties (IDPs) of the 
Boko Haram revolt in the northeastern Nigeria. Our investigation looked for topics that sum up their inclina-
tions and wants of tough arrangements. Generally, most of the IDPs were more disposed to nearby joining or 
resettlement than return. More than guys, female IDPs were probably going to refer to individual experience 
of savagery as a purpose behind dismissing willful bringing home. Sensations of weakness, experience of 
savagery and any expectation of financial and social strengthening were significant reasons given on the side 
of nearby reconciliation or resettlement. Self-settled IDPs are more arranged to getting back to their places of 
beginning than stayed IDPs. The need to revamp vocations and reestablish social and network networks were 
the main considerations members related with the decision of return. Convictions in awesome predetermina-
tion, absence of trust and trust in the public authority were predominant perspectives communicated by mem-
bers who were unconcerned about sturdy arrangements. There is a feeling that social androcentric standards 
which enable men to settle on choices for the family shape dynamic even in crisis circumstances. We reason 
that, paying little mind to their inclinations about sturdy arrangements, IDPs have long haul needs that must 
be given if helpful activities are incorporated into the general advancement plan and projects of governments. 

Keywords: Helpful Emergencies, Internal Dislodging, Durable Arrangements, Sustainable Turn of Events
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