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ÖNSÖZ

Değerli okurlar.
Ulusal ve uluslararası alanda gösterdiği akademik ve bilimsel faa-

liyetlerin yanı sıra alanyazına kazandırdığı yüzlerce kitapla da prestij 
kazanan Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları tarafından çıkarılan ve ağırlıklı 
olarak eğitim konularını içeren, eğitim, sosyal ve beşeri bilimler alanları-
na multidisipliner bir yaklaşımla birbiriyle ilişkili, birbirini destekleyici 
ve tamamlayıcı çeşitli konuları ele alan birbirinden kıymetli akademis-
yenlerin araştırmalarını kapsayan bu kitap yirmi bölümden oluşmakta-
dır. Kitabın hazırlanmasında ve çıkarılmasında yoğun bir emek ve çalış-
ma ürünü olan bölümleriyle katkı sağlayan değerli bölüm yazarlarımıza 
içtenlikle teşekkür ederim.

Kitapta yer alan bölümler yazım, noktalama ve anlam bakımından 
onlarca dilbilgisi uzmanı tarafından, yine akademik ve uzman bakış açı-
sıyla da onlarca akademisyen tarafından bir hakem gibi gözden geçi-
rilmiş / değerlendirilmiş ve varsa gerekli öneriler bölüm yazarlarımız 
tarafından yerine getirilmiştir. Değerli katkılarından dolayı dilbilgisi 
uzmanlarına ve akademik destek veren kıymetli hocalarımıza ayrıyeten 
teşekkür ederim.

Kitabın; metin ve dil editörlerimize, okuyucularla buluşmasında 
teknik destek veren ekip üyelerine, basımı ve yayımı için her türlü kat-
kıyı sağlayan Güven Plus Grup A.Ş. ve yönetimine teşekkür ederim.

Kitabın alanyazına katkı sağlamasını temenni eder, asıl değerini 
oluşturan siz okuyucularımıza ve ortaya çıkmasında emeği geçen her-
kese sağlık, mutluk, başarı ve eğitim dolu günler dilerim.

Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT - Editör  - 25.12.2020
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PREFACE

Distinguished Readers.
This book, containing the researches of distinguished academicians 

which mainly cover education subjects, together with supportive and 
complementary subjects with a multidisciplinary approach in the fields 
of education, social sciences and humanities and published by Güven 
Plus Group Inc. having gained prestige with hundreds of books it cont-
ributed to the literature as well as its academic and scientific activities in 
national and international arena consists of twenty chapters. I sincerely 
thank our valuable authors of relevant chapters who contributed to the 
preparation and publication of the book with their chapters, which are a 
product of intense effort and work.

The chapters in the book have been reviewed / evaluated as a re-
feree by dozens of academicians from an academic and expert point of 
view and by grammar experts in terms of spelling, punctuation and me-
aning and the necessary suggestions, if any, were fulfilled by our chap-
ter authors. I would like to thank the grammar experts for their valuable 
contributions and our esteemed lecturers for their academic support. 

I would like to extend gratitude to the text and language editors of 
the book, to the team members who provide technical support in mee-
ting this book with readers and to Güven Plus Group Inc. providing all 
kinds of contributions for printing and publication. 

I hope the book will contribute to the literature, and wish you, our 
readers, and everyone who are the core values of the book, days full of 
health, happiness, success and education.

Assoc. Prof. Etem YEŞİLYURT - Editor - 25.12.2020
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Bölüm 1 
EĞİTİMİN ANALİZİ

Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Antalya / Türkiye

Öz: Eğitim, toplumları ve toplum içerisinde yaşayan bütün bireyleri 
ilgilendiren bir olgudur. Devletlerin ve milletlerin bilimsel, teknolojik, 
ekonomik, insani vb. alanlarda gelişmesini etkileyen temel öge eğitim-
dir. Bu durum, bilim insanları veya diğer ilgili paydaşlar tarafından ka-
bul edilerek eğitimin önemi, gerekliği ve işlevi bakımdan tartışma gö-
türmeyecek kadar ortak bir noktada buluşulmaktadır. Ancak eğitimin 
kökeni, tanımı, yapısı, türü ile pedagoji, kültür ve değerlerle olan ilişkisi 
bağlamında bazı farklılıkların, yanlışlıkların, eksikliklerin veya daha faz-
la aydınlatıcı bilgiye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Genel amacı eğitimi 
analiz etmek olan bu kapsamında öncelikle eğitimin Latince ve Türkçe 
kökeni analiz edilmiştir. Daha sonra eğitimin felsefe, eğitim felsefesi ve 
öğrenme yaklaşımlarına göre nasıl tanımlandığına yer verilmiştir. Ya-
pısı ve türü bağlamında da analiz edilen eğitimin alanyazında en fazla 
kabul gören tanımı ve bu tanım içerisinde yer alan kavramlar açıklan-
mıştır. Pedagoji, kültür ve değer ile bakış açısı yanılgısı bağlamında da 
eğitimin analizinin yapıldığı bu çalışmanın alanyazına ve eğitimle ilgili 
paydaşlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Pedagoji, Kültür, Değer, Yanılgı.

GİRİŞ

İnsanların geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de hayatını 
sürdürmesi için gerekli olan yeme, içme, dinlenme, uyuma, barınma gibi 
temel ihtiyaçları kadar önemli bir olan bir ihtiyaç da eğitimdir. Devletlerin 
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veya milletlerin bilimsel, teknolojik, ekonomik, insani vb. alanlar başta ol-
mak üzere hayatın her alanı, zamanı ve mekânında geçerliğini yitirmeyen 
en önemli kavram veya öge eğitimidir. Bütün toplumlar, kültürler, me-
deniyetler, dini inançlar, liderler, bilim insanları eğitimi öncelemiş, gaye 
edinmiş, önemini ve gerekliğini ortaya koymuştur. Nitekim bazı kaynak-
larda İslam peygamberi Hz. Muhammed (SAV) “İlim Çin’de de olsa alınız” 
hadisi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, 
bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk 
eder” özlü sözü eğitime verilen önemi ortaya koymaktadır. Öte yandan 
alanyazında hemen hemen her millete ait olan ve eğitimin önemini ortaya 
koyan oldukça fazla sayıda kitap, makale, tez, bildiri, özlü söz ve atasözü 
bulunmaktadır. Bu durum, bilim insanları veya diğer ilgili paydaşları eği-
timin önemi, gerekliği, işlevi ve benzeri bakımlardan tartışma götürmeye-
cek kadar ortak noktada buluşturmaktadır. Ancak eğitimin kökeni, tanı-
mı, yapısı, türü ile pedagoji, kültür ve değerlerle olan ilişkisi bağlamında 
bazı farklılıkların, yanlışlıkların, eksikliklerin veya daha fazla aydınlatıcı 
bilgiye ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın genel amacı “eğitim” kavramını analiz etmektir. Bu 
genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.

	Köken ve anlam,
	Tanım,
	Felsefe ve öğrenme yaklaşımları,
	Hiyerarşik yapı ve tür,
	Pedagoji,
	Kültür ve değer,
	Bakış açısı yanılgısı bağlamında eğitim nedir?

KÖKEN VE ANLAM BAĞLAMINDA EĞİTİM

Latince Kökenine Göre Eğitim

İngilizcede education kelimesinin karşılığı olan “eğitim” Latince bir 
kökten türemiştir. “Educare” ve “educere” bu sözcüğün kökünü oluştur-
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makta ve bu sözcüklerin anlamlarına bakıldığında aralarındaki anlam 
farkının büyük olduğu görülmektedir. Bir iş ya da meslekle bağlantılı 
olan “educare” sözcüğü, öğreneni özel bir beceriyle donatmak için talim 
ettirmek anlamına gelmektedir. Sözü edilen bu beceri bir su tesisatçısı-
nın, bir mühendisin, bir ustanın el mahareti gibi genellikle fiziksel veya 
devinişsel (psikomotor) becerileri ifade etmektedir. Öğrencileri sisteme 
alıştırmayı tasarlayan bir yaklaşım olan educare sertifika, diploma ya da 
konuya çalıştığını gösteren bir belge vermek suretiyle bir vasfın, niteli-
ğin ya da özelliğin öğrenene kazandırıldığının yazılı onayı, müfredatın 
da bir şartıdır. Eğitime “educere” yaklaşımı ise ilk başta bir yetkinleşme; 
öğrencilerin hem kendilerini hem de dünyayı keşfetmelerine izin verme; 
herhangi bir yararcı nedenle değil, kişi veya birey olarak becerileri ve 
fikirleri içkin olarak değerli olduklarından becerileri geliştirmek ve fikir-
leri izlemek anlamlarını katmaktadır. Educere yaklaşımı temel alındığın-
da eğitimin temel amacı özel alanlarda uzman yetiştirmek değil, kişisel 
özerkliği sağlamaktır. Her iki yaklaşım bir bütün olarak değerlendirildi-
ğinde ideal bir eğitimin hem educare hem de educere yaklaşımını birlikte 
dikkate alması gerektiği açıktır (Billington, 1997; Akt: Yayla, 2005).

Türkçe Kökene Göre Eğitim

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra Dil Devrimi yıllarında 
Arapça ve Farsça kelimelere karşılık bulmak için halk ağzından söz der-
leme, eski metinlerden ve sözlüklerden söz tarama, dil anketi yoluyla 
karşılık bulma gibi bazı çalışmalar yapılmış olup karşılık aranan Arapça 
ve Farsça kelimeler genellikle Kâmûs-ı Türkî’den alınmıştır. Dil anketin-
deki “terbiye” ve “maarif” kelimeleri için “iğitmek”, “eğitmek” kelime-
leri karşılık olarak önerilmiş ve karşılık önerenler, bu kelimeleri Dîvânu 
Lugâti’t-Türk ile Kutadgu Bilig’ten almışlardır. Eski Türkçe yayınlarda bu 
kelime igit-, igid-, iğit-, iğid-, ägid-, igiḏ-, igiḍ-, egit-, ikiđ- şeklinde de trans-
kripte edilmiştir. Terbiye kelimesinin Kâmus-ı Türkî’deki birinci anlamı, 
besleyip yetiştirme, büyütme ile Eski Türkçe igit- kelimesinin anlamları, 
beslemek, doyurmak, hayvan beslemek birbirine çok yakındır. Terbiye ke-
limesine karşılık olarak igit-‘in alınmasında bu yakınlık etkili olmuştur 
ve bu kelime, terbiye kelimesinin Kâmus-ı Türkî’deki ikinci anlamı olan, 
“ilim öğretme”yi de karşılamak için kullanılmıştır. Eğit-, eğitim kelime-
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leri Türkiye Türkçesine Dil Devrimi ile giren birer yeni kelimedir. Eğit- 
fiili, 1930’lu yıllarda herhangi bir kişi veya kurum tarafından eğ- eğmek 
fiilinden türetilmiş bir kelime değildir. Bu kelime, Eski Türkçedeki igit- 
kelimesidir ve “canlandırılmış” bir kelimedir. Eğit-‘ten türetildiği açık 
olan eğitim kelimesi ise 1935’teki cep kılavuzlarında yayımlanmıştır. 
Eğit-, eğitim kelimelerinin dayandığı igit- ile bugünkü eğ- eğmek fiili 
arasında bir ilişki yoktur. Bu kelimeler, Ana Altaycadaki iki farklı keli-
meden gelmektedir. Ancak igit- fiilinin morfolojik yapısı henüz kesinlik 
kazanmamıştır. Bu nedenle Türkiye Türkçesindeki eğit- fiilinin morfolo-
jik yapısını kesin olarak ortaya koymak güçtür. Bilinenlerle sınırlı kalı-
narak bir morfolojik tahlil yapmak gerekirse eğit- bir fiil kökü, eğitim de 
bu kökten türetilmiş bir isimdir (Balyemez, 2019).

Sözlük Anlamına Göre Eğitim

Dictionary of Education’da eğitim; bireyin içerisinde yaşadığı toplum-
da uygulama değeri olan yetenek, yöneliş ve diğer davranış örüntülerini 
kazandığı süreçlerin toplamı olarak tanımlamakta; eğitimin bireyin geli-
şiminde ve toplumsallaşmasında seçkin ve kontrollü bir çevreyi ve okul 
etkinliklerini içerisine alan toplumsal bir süreci vurgulanmaktadır (De-
mirel & Ün, 1987). Eğitim kavramı Türkçede 1940’lardan beri tedrisat, 
maarif, talim ve terbiye gibi sözcüklerin karşılığı olarak kullanılmaktadır 
(Başaran, 1984). Başka bir deyişe eğitim kavramı bu dört sözcüğü içer-
mektedir. Bu kavramları şöyle analiz etmek mümkündür. “Terbiye”den 
besleme, bakma, büyütme, edep ve ilim öğretme, alıştırma, talim, yetiş-
tirme, edep öğrenmesine vesile olacak şekilde gerektiğinde hafif surette 
ceza verme gibi anlamlar; “maarif ve tedrisat”tan bilgilendirme ve öğre-
tim; “talim”den ise öğrenilenlerin yaşama geçirilmesi veya transferi kas-
tedilmektedir (Doğan, 1996; Akt: Yayla, 2005). Türk Dil Kurumu (TDK, 
2020a) eğitimi: “Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini 
almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişilik-
lerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı 
yardım etme, terbiye” şeklinde tanımlamaktadır. Eğitim terimleri sözlü-
ğüne göre ise eğitim: Yeni kuşakların toplumsal yaşamda yerini almak 
için hazırlanırken gerekli olan bilgi, becer ve anlayışları elde etmelerine 
ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme süreci; önceden saptanan 
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amaçlara göre bireyin kendi yaşantıları aracılığıyla davranışlarında belli 
gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinlikler sistemi; belli bir konu-
da bir bilgi ya da bilim dalında gerçekleştirilen yetiştirme ve geliştirme; 
yeni kuşaklara, geçmişin bilgi ve deneyimini düzenli biçimde aktarma 
ya da kazandırma süreci olarak tanımlanmaktadır (Bakırcıoğlu, 2012).

TANIM BAĞLAMINDA EĞİTİM

“Eğitim”, sosyal, fen ve sağlık alanları başta olmak üzere bu alanla-
rın içerisinde yer alan alt bilim dallarında farklı anlamlara gelebilecek 
şekillerde kullanılmakta, kullanıldığı alanlara göre farklı anlamlar içe-
rebilmekte ve bu nedenle yakın anlamda olsa dahi alanyazında eğitim 
kavramının çeşitli tanımlarına rastlanabilmektedir. Bu durum, konuyla 
ilgilenen eğitim bilimcilerin ya da bilim insanlarının eğitimi tanımlama-
da farklı felsefe ve eğitim felsefesi akımlarını ya da farklı öğrenme ve öğ-
retme stilini, yaklaşımını, kuramını, modelini, ilkesini, stratejisini, yön-
tem ve tekniğini veya eğitime bakışı etkileyen diğer değişkenleri dikkate 
almalarından kaynaklanmaktadır. 

Türk eğitim sistemine, özellikle de “eğitimde program geliştirme” 
alanına önemli katkıları olan Selahattin Ertürk (1923-1988) tarafından 
yapılan tanım, ülkemizde en fazla kabul gören ve kullanılan eğitim 
tanımıdır. Bu tanımın daha fazla kabul görmesinin ve yaygın olarak 
kullanılmasının sebepleri arasında ilgili tanımın genel bakışla realizm 
ve idealizm felsefesi akımları ile esascilik ve daimicilik eğitim felsefesi 
akımlarına ve davranışçı öğrenme kuramına ve öğretmen merkezli eğiti-
me daha uygun olması sayılabilir.  Başta yapılandırmacı öğrenme kura-
mı, ilerlemecilik eğitim felsefesi ve öğrenci merkezli eğitim olmak üzere 
birçok yeni paradigma günümüz eğitim sistemlerini son dönemlerde 
etkilemeye başlamıştır. Bu duruma bağlı olarak yukarıda sözü edilen 
ve öğretmen merkezli eğitime daha uygun olan ilgili akım ve kuramlar, 
kullanım alanı ve kabul görme oranı bakımından dünyada ve ülkemizin 
tarihsel geçmişinde ise iki binli yıllara kadar en fazla kullanılan akım 
ve kuramlar olduğu bilinmektedir. Bu durum ilgili paradigmanın daha 
yaygın olduğu bir dönemde Ertürk tarafından yapılan tanımın daha faz-
la kabul görmesinin önemli nedenlerini oluşturmaktadır.
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Ertürk (1972) eğitimi “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, 
kasıtlı olarak ve istendik yönde kalıcı izli değişiklik oluşturma süreci” olarak 
tanımlamaktadır. Bu tanım içerisinde yer alan birey, davranış, kendi ya-
şantısı, kasıt, istendik yön, kalıcı izli, değişiklik ve süreç sözcüklerinin 
analiz edilmesi eğitimin daha anlaşılır olmasına katkı sağlayacaktır. Bu 
kavramların analiz edilmesinde hem tanımın yapılmasına etki eden bir 
bakıma geleneksel hem de günümüz eğitim sistemlerinin etkileyen ve 
bir bakıma çağdaş kuramlar birlikte ele alınmıştır.

Birey

Birey sözcüğüyle sosyal, biyolojik ve kültürel boyutları olan insan 
kastedilmektedir (Ertürk, 1972). Yirmi üç çift kromozomdan oluşan 
inansın biyolojik boyutu, insanın insan olması için zorunlu ve temel bir 
değişkenledir. Diğer canlılardan düşünebilme özelliği ile ayrılan insanın 
insan olabilmesi için gerekli olan kültür boyutu, diğer insanlarla hatta 
doğayla etkileşimiyle gelişmektedir. Toplumsallaşma süreciyle başla-
yan sosyal boyut ise insanın kültürel çevresiyle ve diğer insanlarla etki-
leşimde olmasını gerekli kılmaktadır. Sosyal boyutun gelişmesi, insanın 
kültürel boyutunun gelişmesine de katkı sağlamaktadır (Demirel, 2007). 
Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen eğitimin tanı-
mına uygun bir şekilde eğitilecek olan canlının insan olduğu kabul edil-
mektedir. Papağan, at, sirk hayvanları, arama köpekleri vb. bazı hay-
vanların eğitimli olduğu söylense de esasında bu hayvanların daha çok 
koşullanma-şartlanma yoluyla davranış değişikliği sergilediği; bu şekil-
de değişen davranışın ise mutlak anlamda bir eğitim olmadığı; eğitimin 
aşağıda açıklanacağı üzere bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışların 
tümümü içerdiği söylenebilir. Bu çalışmada kapsamında ele alınan ve 
detaylı bir şekilde açıklanan eğitim insan türüyle ilişkisi bağlamında ele 
alınmıştır. 

Davranış

Genel anlamıyla davranış, organizmanın uyarıcıya karşı gösterdiği 
tepki veya harekeleridir. (Demirel, 2007). Organizmanın tepkiye karşı 
gösterdiği etki veya hareket de davranış olarak adlandırılmaktadır. Eği-
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tim açısından davranışın istenilir, gözlemlenebilir ve ölçülebilir olması 
gerekmektedir. Başta Bloom, Krathwohl, Masia, Simpson ve Anderson 
olmak üzere bazı eğitim bilimciler tarafından yapılan çalışmalar sonu-
cunda ve amaçlar taksonomisi ile öğrenme alanları dikkate alındığında 
eğitim açısından davranış genel olarak bilişsel, duyuşsal ve devinişsel 
olmak üzere üç alan şeklinde ele almaktadır. Ancak bir davranışı tü-
müyle bir kategorisi içerisine almak veya o davranışı sadece bir tür ör-
neğin bilişsel davranış olarak ifade etmek yani davranışı bir bakıma sı-
nırlandırmak pek mümkün değildir (Çoban, 2011). Çünkü bir davranış 
baskın olduğu davranış türü dışında diğer davranış türleriyle de ilişkili 
olduğu yönü bulunmaktadır. Bu nedenle bir davranışın hangi yönü ağır 
basıyorsa davranışın ağır basan yönü dikkate alınarak bilişsel, duyuşsal 
veya devinişsel davranış olarak adlandırılmaktadır.

Bilişsel Davranışlar

Çoğunlukla zihinsel (bilişsel) yetilerin kodlandığı öğrenme alanı, zi-
hinsel yönü ağır basan hedef veya davranışlar olarak tanımlanmaktadır 
(Bloom, 1976; Demirel, 2007; Sönmez, 2008; Taşpınar, 2012). Noktalama 
işaretlerinin görevini yazmak ve yerinde kullanmak, birinci dünya sa-
vaşının sebep ve sonuçlarını analiz etmek, üçgeni diğer geometrik şekil-
lerden ayırt etmek, İngilizce bir metni Türkçeye çevirmek, yer şekilleri 
bağlamında yeraltı kaynaklarının hangi bölge veya ülkelerde daha fazla 
olduğunu değerlendirmek, bir roman yazmak vb. davranışlar bilişsel 
alanda yer alır ve bilişsel davranış olarak kabul edilir. Bilişsel davra-
nışların doğrudan kazandırıldığı eğitim türü formal eğitimdir. Eğitim 
sistemlerinin, yasal-resmi programların öncelikli amaçları arasında bi-
reylerin bilişsel davranışlarını istendik yönde değiştirmek yer almak-
tadır. Formal eğitimin örgün eğitim türü dikkate alındığında öğretim 
kademesi yükseldikçe bilişsel davranışların kazandırılması da benzer 
oranda yükselmekte ve öğretim programlarının temel ögesi olmaya baş-
lamaktadır. Nitekim okulöncesi ve ilkokulun temel amacı iyi insan iyi 
vatandaş yetiştirmek, bir bakıma teori boyutunda kalsa dahi duyuşsal 
alan davranışlarını daha fazla kazandırmak iken ortaöğretim özellikle 
yükseköğretim kademelerinin temel amacı ilgili meslek alanında bilişsel 
davranışları ile mesleğin psikomotor davranışlarını kazandırmaktır. Bi-
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lişsel davranışların kazandırılmasında zaman, mekân ve paydaşlar bel-
lidir. Bu davranışları ölçmek ve değerlendirmek diğer davranışlara özel-
likle duyuşsal davranışlara göre daha kolay ve nesneldir. Bilişsel dav-
ranışlar akademik yükselme, meslek seçimi ve ataması, uzmanlık alanı, 
ülke genelinde yapılan sınavlar vb. bakımından temel alınan davranış 
türüdür. Genellikle akademik başarı, patent, teknoloji ve bilgi okurya-
zarlığı ile daha yakından ilgili olan bu davranışlar kimi zaman PİSA, 
TIMSSS, vb. evrensel ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak 
da ölçülüp değerlendirilmektedir. Öte yandan bilişsel alan içerisinde bir 
bütünlüğün olması gerekmektedir. Sayısalcı, sözelci, eşit ağırlıkçı gibi 
ayrım çok doğru değildir. Edebiyatla ilgilenmeyen bir sayısalcı, temel 
matematikten anlamayan bir sözelci, sanattan anlamayan bir eşit ağır-
lıkçı olmamalıdır. Bu bakımdan bilişsel alan ve davranışları bakımından 
bireyler asgari düzeyde yeterliğe sahip eğitim almalıdır.

Duyuşsal Davranışlar

İlgi, tutum, sevgi, nefret, güdüleme, kişilik, karakter, alışkanlık vb. 
değer yargılarıyla ilgili olan öğrenme alanı, hedef ve davranışlardır (An-
derson & Krathwohl, 2001; Sözer, 2003; Taşpınar, 2012). Duyuşsal dav-
ranışların Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaçları içerisinde önemli 
bir yeri bulunmaktadır. Toplumun değerlerini kabul etme; bu değerleri 
koruma, kollama, geliştirme ve yeni nesillere aktarma; insani değerle-
re saygı gösterme; güvenilir, saygılı, hoşgörülü, erdemli, yardımsever, 
hayvan sever, insan sever, doğasever insan olma vb. duyuşsal davranış 
olarak kabul edilir (Yeşilyurt, 2016). Bilişsel davranışlarda olduğu gibi 
duyuşsal davranışların doğrudan istendik yönde kazandırıldığı eğitim 
türü formal eğitimdir. İnformal eğitim türü ise duyuşsal davranışlara 
hem olumlu hem de olumsuz (istenmeyen) yönde etki etmektedir. Ya-
lan söylemek, hırsızlık yapmak, cinayet işlemek, gasp etmek, adaletsiz 
davranmak vb. istenmeyen davranışlar bireylere formal eğitim türünde 
değil informal eğitim türü içerisinde kazandırılmaktadır. 

Formal eğitimin örgün eğitim türü dikkate alındığında öğretim ka-
demesi aşağıya doğru indikçe duyuşsal davranışların kazandırılmasına 
ve öğretim programlarında bu alana da daha fazla önem verilmektedir. 
Gelişim dönemi ve bu dönemlerin genel özellikleri dikkate alındığın-
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da kişilik gelişiminin önemli bir unsuru olan duyuşsal davranışların 
kazandırılması okulöncesi ve ilkokulun temel amaçları arasında yer al-
maktadır (Altay vd., 2011; Mevzuat, 2020). Eşit kollu terazi metaforunu 
kullandığımızda bir kefede duyuşsal diğer kefede bilişsel davranışlar ve 
ikisinin toplamı ise yüz birim olsun. Okulöncesi öğretim kademesinden 
yükseköğretim kademesine doğru çıkıldıkça duyuşsal davranışların 
oranı azalır, bilişsel davranışların oranı artar. Ancak hiçbir öğretim ka-
demesinde hiçbir davranış türü sıfır veya yüz değeri almaz, kademelere 
göre oran değişebilir. “Ağaç yaş iken eğilir” atasözüne uygun olarak da 
bugün birçok akademik çalışma etik, ahlak, karakter vb. birçok kavra-
mı içerisinde barındıran bu davranış türlerinin insan gelişimi dönem-
leri içerisinde başta erken çocukluk dönemi olmak üzere ortaöğretim 
kademesine kadar olan dönemin önemli olduğunu ortaya koymaktadır 
(Özdemir vd., 2012). En genel ifadeyle duyuşsal davranışlar “iyi insan, 
iyi vatandaş” kavramının karşılığına denk gelmektedir. Bir kişi; biliş-
sel davranışları karşılığında doktor, mühendis, akademisyen, öğretmen 
kısaca saygı gören bir meslek sahibi olabilir. Ancak bu insanı saygısı, 
nezaketi, güvenirliği, hoşgörüsü kısaca duyuşsal davranışları iyi bir in-
san yapar. Bugün Anadolu’da söylenen “okumuş ama adam olamamış” 
şeklindeki serzeniş bu davranışların eksikliğini vurgulamaktadır. 

Duyuşsal davranışların kazandırılmasında zaman, mekân ve pay-
daşlar her zaman belli değildir. Bu durum bu davranışların istenilen 
yönde olması durumunda sahiplenenin fazla olmasına ancak istendik 
dışı olmasında ise sorumluluğu üstlenme ve hesap verebilirlik açısın-
dan zor duruma yol açmaktadır. Duyuşsal davranışların kazandırılması 
uzun zaman almaktadır. Örneğin bir insanın güvenilir davranış kazan-
ması ve sergilemesi yıllar alabilir. Öte yandan bu davranışların kazandı-
rılması sürecini birbirinden farklı birçok değişken (kitap, tv programları, 
kanaat önderi, sanatçı, siyasetçi, sporcu, TV yıldızı, şarkı, türkü, hikâye, 
cemiyet, sendika, örgüt, oyun ve arkadaş grubu vb.) ile değer yargıla-
rı, görüşleri, bakış açıları bakımından farklı olan çok sayıda insan et-
kilemektedir. Ayrıca duyuşsal davranışların gözlemlenmesi, ölçülmesi 
ve değerlendirilmesi bilişsel ve devinişsel davranışlara göre daha zor-
dur, hata payı ve öznelliği daha yüksektir (Akpınar, 2013). Bir kişinin 
“çarpanlara ayırma” konusunda bilişsel davranışını veya 100 metreyi 
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10 saniyede koşup koşmaması konusundaki devinişsel davranışlarını 
ölçmek, aynı kişinin ne kadar güvenilir olduğu konusundaki duyuşsal 
davranışlarını ölçmek ve değerlendirmekten daha nesnel ve kolaydır. 

Duyuşsal davranışların bilişsel davranışlara göre ikinci planda kal-
dığını, göz ardı edildiğini, öğretmenlerin ise bilişsel davranışları kazan-
dırmayı öncelediklerini söylemek yanlış değildir. Akademik yükselme-
ye ve meslek seçimine etki etmemesi; ülke geneli yapılan sınavlarda yer 
almaması; bu konudaki sorumluluğun resmi olarak açık olmaması; bu 
sorumluluğu ailenin okula, okulun aileye, öğretmenlerin birbirine atma-
ları gibi birçok faktör duyuşsal alanın teoride olduğu kadar uygulamada 
yer bulamamasına neden olmaktadır. Öte yandan duyuşsal davranışlar 
konusunda uzmanlaşmanın zor olması, bu davranışların kazandırılma-
sının uzun sürmesi, geleneksel öğretim yöntem ve teknikleriyle kazan-
dırılmasının zor olması, bu davranışlar konusunda toplumun her kesi-
mince bir uzlaşmanın olmaması da duyuşsal davranışları kazandırılma-
sının önündeki önemli sorunlardır (Akpınar, 2013). Hal böyle olunca ve 
duyuşsal davranışlara teoride olduğu kadar uygulamada yer verilme-
mesinin sonucunda bireylerin ve toplumların askeriye, polisiye, sağlık 
ve hukuk alanı başta olmak üzere onlarca farklı alanda yüzlerce sorunla 
kaşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. 

Öte yandan bilişsel davranışların geneli ve devinişsel davranışların 
ise neredeyse tamamı evrensel nitelikte iken duyuşsal davranışların ge-
neli milli veya daha özerk yapıdadır. Örneğin bilişsel alanda yer alan 
yerçekimi kuvveti ile devinişsel alanda yer alan güzel resim yapma ev-
rensel boyutta ele alınabilirken duyuşsal alanda olup da evrensel alanda 
da kabul görse dahi saygı, sevgi, empati, güven, merhamet vb. kavram-
lar toplumlara göre farklı değer ve önemde ele alınabilir. Ancak bilişsel 
alan içerisinde yer alan “bilgi” ve “bilgiye sahip olma” bilişsel davranış-
ları olmadan duyuşsal alanda yer alan davranışların kazanılması pek 
mümkün değildir. Örneğin bir insanın “güvenilir” davranış sergilemesi 
veya kazanması için güvenirliğin ne olduğunu, nelerin güvenirliğine 
etki ettiğini ve bu davranışın nasıl kazanıldığını bilmesi gerekir.
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Devinişsel Davranışlar

Zihin ve kas eşgüdümünü gerektiren, fiziksel eylem ve becerilerin 
ağırlıkta olduğu öğrenme alanını hedef ve davranışları ifade etmektedir 
(Sönmez, 2007; Sözer, 2003; Taşpınar, 2012). Bu davranış sanattan spora, 
estetikten mühendisliğe, resimden aşçılığa kadar hayatın her alanında 
kendini göstermektedir. Notalara uygun bağlama çalmak, tarife uygun 
yemek yapmak, kurallara uygun araç kullanmak, renk-şekil-biçim uyu-
mana uygun resim yapmak, mimari özelliklere uygun ev-bina yapmak 
vb. davranışlar örnek verilebilir. Devinişsel davranışların doğrudan ka-
zandırıldığı eğitim türü de diğer davranışlarda olduğu gibi formal eği-
timdir. Türk milli eğitim sisteminin temel amaçlarında da önemli bir yeri 
olan devinişsel davranışlar gelişim dönemi ve bu dönemlerin özellikleri 
dikkate alındığında fiziksel-bedensel gelişim ile devinişsel davranışlar 
arasında anlamlı ilişkinin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle duyuşsal 
davranışlarda olduğu gibi devnişsel davranışların da bireylere kazandı-
rılmasında okulöncesi ve ilkokul dönemi öne çıkmaktadır (MEB, 2013). 
Davranışı kazanma ve bu yeterliğe sahip olma açısından bu kademeler 
önemli olsa da kazanılan davranışın sürdürülmesinde, hatta profesyo-
nel olarak yapılmasında üst öğretim kademeleri de önemlidir. 

Devinişsel davranışların kazandırılmasında bilişsel davranışlarda 
olduğu gibi zaman, mekân ve paydaşlar daha belirgindir, bu davranış-
ları ölçmek ve değerlendirmek bilişsel davranışlara göre zor ama du-
yuşsal davranışlara göre daha kolay ve nesneldir. Duyuşsal davranış-
larda olduğu gibi çeşitli nedenlerden dolayı devinişsel davranışlara da 
hak ettiği önemin verildiğini söylemek güçtür. Duyuşsal davranışlarda 
olduğu gibi akademik yükselmede yok denecek kadar az etkili olması, 
toplumun geneli tarafından kimi durumlarda gereksiz görülmesi, bir-
kaç meslek seçimi ve ataması dışında ikinci planda kalması, uzmanlık 
alanı, ülke genelinde yapılan sınavların vb. bilişsel davranışları temel 
alması devinişsel davranışların ikinci planda kalmasına neden olmak-
tadır. Yine duyuşsal davranışlarda olduğu gibi bilişsel alan içerisinde 
yer alan “bilgi” ve “bilgiye sahip olma” davranışı olmadan devinişsel 
davranışların kazandırılması oldukça zordur. Örneğin bir kişinin kural-
lara uygun araç kullanması için trafik ışıklarını, hızı, aracın fren, gaz, 
direksiyon vb. ögelerini bilmesi gerekmektedir. 
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Eğitim genel bir bakışla ele alındığı zaman, bireylerin bu üç davra-
nış türüne sahip olması istenmektedir. Hem milli eğitimin genel amaçla-
rı (Mevzuat, 2020), hem de genel öğretim ilkelerinden bir olan bütünlük 
ilkesi buna vurgu yapaktadır. Bütünlük ilkesi bilişsel, duyuşsal ve de-
vinişsel davranışlar açısından eğitimin bir bütün olduğunu; öğrencinin 
eğitiminde zihinsel, bedensel, toplumsal, duygusal ve ahlâkî eğitimin 
hepsi birbirleriyle ilişkili ve bir bütün olarak ele alınması gerektiğini 
vurgulamaktadır (Yeşilyurt, 2020). Örneğin, bir makine mühendisi, bir 
öğretmen veya bir doktorun özellikle kendi alanlarıyla ilgili bilişsel ve 
devinişsel davranışlara aynı zamanda mesleği, kendisi, ailesi, sosyal 
çevresi, toplumu ve insanlık için de duyuşsal davranışlara sahip olması 
gerekmektedir. Bu durum sağlandığı zaman nitelikli veya işlevsel bir 
eğitimden bahsedilebilir. 

Kendi Yaşantısı

Yaşantı “yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilen-
lerden sonra kişide kalan şey” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2020b). 
Benzer anlamda olan başka bir tanıma göre yaşantı, bireyin diğer bi-
reylerle ve çevresiyle etkileşiminin bireyde bıraktığı izlenimdir. Bir ya-
şantının eğitimsel yaşantı olması için onun öğrencilere uygun düşecek 
biçimde maksatlı tasarlanmış, planlanmış, gerçekleştirilmiş ve bireyin 
davranışlarında istendik değişmeyi meydana getirmiş olması gerek-
mektedir (Ertürk, 1972). Yaşantı, eğitim açısından kazanılmış ve yaşanıl-
mış yaşantı olarak iki kategoride ele alınmaktadır. Kazanılmış yaşantı, 
bireylerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda yer alan etkinliklerin tü-
münü içermektedir. Kazanılmış yaşantı ise söz konusu etkileşim içinde 
yer alan etkinliklerden sadece bireyde kalıcı iz bırakan ve bireyin dav-
ranışında değişim oluşturan etkinliklerdir (Demirel & Ün, 1987). Kendi 
yaşantısı yoluyla vurgusu, eğitimin yaşantıya dayalı olduğunu açıkla-
maktadır (Aykaç, 2006). 

Bir bireyin davranışlarının istenilen yönde değişmesi için öncelikle 
ilgili davranışların bu bireyin yaşantı süzgecinden veya süreçlerinden 
geçmesi gerekmektedir. Eğitimde yaşantı denildiğinde akla ilk gelmesi 
gereken husus, öğrencinin öğrenme-öğretme ortam ve süreçlerine hem 
bilişsel süreçlerle hem de gerekli durum ve zamanlarda duyuşsal ve 
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devnişsel davranışlarla da katılması anlamına gelmektedir. Daha özge 
bir ifadeyle bireyin öğrenme-öğretme ortam ve sürecine bilişsel, du-
yuşsal ve devinişsel olarak bu ortam ve süreçte aktif olmasıdır. Bireyin 
kendi yaşantısı; eğitimin en önemli alt bileşeni olan öğrenmenin tam, 
anlamlı ve ilişkisel olmasında oldukça önemlidir. Genel öğretim ilke-
lerinden olan yaparak ve yaşayarak öğrenme, aktiflik, çocuğa görelik, 
dikkat çekme ve tekrar ilkeleri temelde bireyin kendi yaşantısını ön pla-
na çıkarmaktadır. Kendi yaşantısı kavramını deney yapmak, problem 
çözmek, kütüphaneye gitmek, sahaya çıkmak, işbirliği yapmak vb. öğ-
retme ve öğrenme yöntemleriyle sınırlayarak sadece fiziksel eylem veya 
davranışlara odaklanmak sınırlı kalmaktadır. Elbette bu davranışlar da 
bir öğrencinin yaşantısını göstermektedir. Ancak burada daha ön plan-
da ve önemli bir noktada olması gereken durum, bunların yanı sıra bu 
eylemlere öğrencinin bilişsel süreçlerinin de eşlik etmesi ve öğrencinin 
öğrenme-öğretme süreçlerine bilişsel olarak katılmasıdır. Eğer bir öğ-
renci işlenen konuyu dikkatle takip ediyorsa, kısa süreli belleğini işlete-
rek bilgiyi zihnine alıyorsa, önceki öğrendikleriyle yeni öğrendiği bilgi-
leri ilişkilendiriyorsa ve anlamlandırıyorsa, bilgileri uzun süreli belleğe 
kodluyorsa, düşünce ve yorumlarıyla derse katılıyorsa, bilgiyi anında 
zihinsel olarak ve dersten sonra da tekrar ediyorsa bu durumda öğren-
cinin kendi yaşantısından söz edilebilir. Kendi yaşantısı olan bir yerde 
eğitimin en önemli ve gerekli şartlarında biri yerine getirilmiş demektir. 
Aksi halde ders sürecinde konu dışında başka işler veya düşüncelerle 
meşgulse, bilişsel-zihinsel süreçler işletilmiyorsa kendi yaşantısı ya yok 
ya da yok denecek kadar azdır. Bu durumda istenilen davranışların iste-
nilen düzeyde elde edilmesi mümkün değildir.

Kasıtlı ve İstendik

Kasıt nitelemesi, elverdiğince rastlantı unsurlarının dışarıda bıra-
kıldığı bilinçli bir yönlendirme şeklini, istendik nitelemesi ise eğitimin 
önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülen planlı bir süreci 
vurgulamaktadır (Aykaç, 2006). Kasıt ve istendik sözcüğü eğitimin daha 
çok formal türüyle ilgili ve her öğretim kademesinde yer alan derslerin 
öğretim programlarında yer alan amaçlarla (kazanımlarla) ilişkili olan 
bir sözcüktür. Nitekim öğrenciler formal eğitim türünde belli bir kasıtla 
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öğrenme-öğretme sürecinden geçmektedir. Buradaki kasıt davranışın 
istendik yönde değişimidir. Kasıt en somut ve ulaşılabilir anlamda il-
gili dersin amaçlarında-kazanımlarında ve istenilen yönle eş değer ni-
telik taşımaktadır. Nitekim öğretim programlarının veya derslerin ka-
zanımları bir kasıt ve istendik nitelik taşımakta ve eğitim bu kasıta veya 
istenilene göre yapılmaktadır. İlgili dersin öğretim programın ihtiyaç, 
hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme, dönüt 
ve düzletme ögeleri ile yine bu programın ilgili planlarında öğrencilerin 
davranışlarının nasıl değişeceği kastı mevcuttur. İstendik yön sözcüğü 
ise öğrencinin değişmesi istenilen davranışının kasıta uygun olmasını 
vurgulamaktadır. Toplumun kültürüne, yaşam biçimine, ihtiyaçlarına, 
inançlarına, değerlerine, töresine, gelenek ve göreneklerine, adetlerine; 
öğretim programının amaçlarına, yasal-hukuki dayanaklarına; milli ve 
evrensel değerlere; bilimin gerçeklerine; mesleğin özelliklerine; kişinin 
gelişimine; çağın gereklerine; gelişim, değişim ve kalkınmaya vb. uy-
gun, uyumlu olan bir davranış istendik özelliği taşımaktadır. Bu bağ-
lamda bir öğrencinin davranışlarının uygun, uyumlu ve kabul edilebilir 
olmasını sağlayıcı olan ve yukarıda bazı örnekleri sayılan bu değişken-
ler, aynı zamanda bir davranışın değişmesini isteyen “kim ve ne” so-
rusunun cevabını oluşturan faktörleri de içermektedir. Eğitimin formal 
türü kasıtlı ve istendik davranışları kazandırırken informal türü kasıtlı 
ve istendik davranışların yanında kasıtlı olmayan ve istenmeyen davra-
nışları da kazandırabilir. Örneğin hırsızlık, saygısızlık, bencillik vb.

Kalıcı İz

Kalıcı kelimesi, “sürekli, her zaman geçerliğini sürdürecek olan” 
şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2020c). Kalıcı iz, istendik yönde ve ka-
sıtlı olarak değişen davranışın aradan zaman geçtikten sonra da bireyde 
var olması veya devam etmesi anlamına gelmektedir. Anlık veya geçici 
bir süre için değişen davranış eğitimin amacına, özüne ve niteliğine uy-
gun değildir. Elbette aradan biraz zaman geçtikten sonra bilginin yani 
davranışın bir kısmı unutulabilir. Ancak burada önemli olan değişen 
davranışın anlamlı derecede bireyde kalmasıdır. Örneğin, bir dersi dok-
san (AA) derecesiyle-notuyla geçen bir öğrenci aradan birkaç yıl hatta 
onlarca yıl geçtikten sonra bu derste kazandığı davranışları sürdürü-
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yorsa, bu öğrencinin ilgili dersten elde ettiği davranışların kalıcı olarak 
değiştiğini gösterir. Ancak aynı öğrenci finalden üç ay sonra bu ders-
le ilgili elde ettiği davranışların büyük bir bölümünü ya da tamamını 
unutmuşsa burada kalıcı izli bir değişiklik değil, geçici izli bir değişiklik 
var demektir. Eğer davranış kalıcı izli değişmemişse burada eğitimden 
bahsetmek mümkün değildir. Davranışın kalıcı izli olmasında yukarıda 
ifade edilen kendi yaşantısı ile tekrarın yeri oldukça önemlidir. Davranı-
şın kalıcı değil de geçici değişmesinin en önemli sebepleri arasında öğ-
rencinin kendi yaşantısından geçmemesi oluşturmaktadır. Derslerin bilgi 
düzeyinde işlenmesi, önceki bilgilerdeki eksiklik, önceki bilgiler ile yeni 
bilgiler arasında ilişkinin kurulmaması, bilginin diğer dersler ve hayatla 
ilişkilendirilmemesi, köşeyi dönme amaçlı yüzeysel öğrenme vb. değiş-
kenler bilginin kalıcı olmamasının veya ezberleyerek oluşan geçici deği-
şikliğin büyük faktörleridir (Yeşilyurt, 2019). 

Değişiklik 

Değişiklik, “amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, 
tadil; bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni du-
rum” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2020d). Tanımlardan da görül-
düğü üzere değişiklik, var olan davranışı yeni bir davranış ile değiştir-
mek gibi dar anlamda kullanılan bir sözcük değildir. Kaldı ki eğitimde 
bu durum çok nadir yaşanmaktadır. Örneğin bir öğrenci Türkiye’nin 
başkentinin adının Ankara, noktanın konulma yerinin ise cümlenin 
sonu olduğunu ya biliyordur ya da bilmiyordur. Noktanın cümlede baş-
ka yerlere konulduğu gibi yanlış-istenilmeyen bir bilgiye yani davranı-
şa sahipse bu yanlış davranış öğrenme-öğretme sürecinde doğru olan 
bilgi-davranış ile değiştirilir. Ancak eğitimde hangi ders veya konuyla 
ilgili olursa olsun bir öğrenci o konuyu (örneğin noktalama işaretlerini) 
ilgili öğretim kademesinin kazanımları ölçüsünde ya bilmiyordur ya ek-
sik biliyordur ya da tam biliyordur. Somutlaştırmak gerekirse, bir pet 
şişenin içerisinde ya hiç su yoktur ya bir miktar su vardır ya da pet şi-
şenin içi suyla doludur. Bu durumda eğitimde değişiklikten kast edilen, 
ilgili öğretim kademesinin kazanımları dikkate alınarak eksik bilinen 
veya bilinmeyen konunun (davranışın) istendik düzeyde bilinmesi yani 
yok veya eksik olan davranışın oluşmasıdır. Örneğin ilkokula başlayan 
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bir öğrencinin hiç bilmediği (yani olmayan, pet şişenin boş olması gibi) 
bazı noktalama işaretlerini öğrenmesi (bu davranışı kazanması) eğitim-
de davranış değişimi olarak kabul edilir. Belli bir yeterlikte (ölçüde, se-
viyede) bilinen ama istendik düzeyde olmayan bir davranışın istendik 
düzeyde kazanılmasını karşılayacak nitelikte olması da eğitimde davra-
nış değişimi içerisinde yer almaktadır. Örneğin ilkokul dördüncü sınıfa 
başlayan bir öğrencinin eksik bildiği bazı noktalama işaretlerini öğren-
mesi yani bu davranışı kazanması, pet şişede var olan bir miktar suya su 
eklenmesi gibi. Öte yandan ilgili öğretim kademesi için yeterli seviyede 
değişen davranışın bir üst sınıfta veya öğretim kademesinde kendi ka-
zanımlarına uygun olarak genişlemesi de eğitimde değişiklik anlamı-
na gelmektedir. Örneğin ortaokula başlayan bir öğrencinin noktalama 
işaretlerini bu öğretim kademesinin kazanımlarına uygun olarak sarmal 
bir şekilde genişleterek öğrenmesi, bir litre su alan pet şişenin suyunu 
iki litre su alan başka bir pet şişeye aktarıp eksik olan bir litre suyu daha 
ekleyip pet şişeyi iki litreye tamamlama gibi.

Eğitimde değişiklik, bir bakıma “damlaya damlaya göl olur” atasö-
züne uygun bir kavramdır. Suyun miktarı, sıcaklığı, derinliği vb. gölün 
büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Özetle eğitimde davranış de-
ğişikliği; olmayan bir davranışı kazandırmak, var olan davranışı kasıtlı 
olarak ve istendik yönde bir zincirin halkasına yeni halka ekleme ve aynı 
zamanda bu zinciri büyütme, genişletme veya geliştirme anlamında ele 
alınmalıdır.

Süreç

Süreç “aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman için-
de tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire” olarak 
tanımlanmaktadır (TDK, 2020e). Süreç, eğitimde öğrenme-öğretme za-
manı, en genel anlamda ise yaşamın tamamını ifade etmektedir. Eğitim 
temelde sürece yayılan ve davranışın oluşması, değişmesi için gerekli 
olan zamanla yakından ilişkilidir. Süreç, eğitimin formal ve informal 
türünün (boyutunun) ikisine de vurgu yapmaktadır. Süreç özelde oku-
löncesinden yükseköğretime kadar olan örgün öğretim kademelerinde 
genelde ise formal eğitim türünde daha planlı, amaçlı ve işlevsel olarak 
organize edilmektedir. Süreç, kimi durum ve zamanlarda doğrudan eği-
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timle ilişkili hale getirilmekte, belli öğretim kademleri minimum zaman 
dilimiyle sınırlanmaktadır. Örneğin ülkemizde zorunlu eğitimin on iki 
yıllık kesintisiz olması süreci vurgulayan bir yaklaşımdır. Her ne kadar 
zorunlu eğitim açısından süreç herkes için aynı zaman dilimini ifade 
etse de özellikle yükseköğretim kademesinde ve yaygın eğitim türünde 
süreç konuya, mesleğe, işe vb. göre değişebilmektedir. Burada dikkate 
alınan nokta, ilgili davranışın asgari düzeyde ne kadar zaman diliminde 
kazanıldığının ölçütüdür. Nitekim eğitim fakültesi ortalama dört, hukuk 
beş, tıp ise altı yılı alan bir süreci kapsamaktadır. Benzer örnekler yaygın 
eğitim için de verilebilir. Ancak süreç denilince şu dikkatten kaçmamalı-
dır. Eğitim beşikten mezara kadardır, hatta günümüz bilimsel verilerine 
göre anne karnından mezara kadardır. Okul hayata hazırlayan bir yer 
olma rolünün yanı sıra “hayat eşittir okul” anlayışı gelişmeye ve eği-
timde yerini almaya başlamıştır. Özetle eğitimde süreç, belli bir yaşa ve 
öğretim kademesine kadar formal ve informal eğitim türleriyle; belirli 
bir yaş veya öğretim kademesinden sonra ise yaygın eğitim ve informal 
eğitim ile devam eden ve günümüzde yaşamın tamamını oluşturan bir 
kavramın somutlaştırılmış halini oluşturmaktadır. Mesleklerde, bilim-
de, teknolojide, ihtiyaçlarda kısaca yaşamı ilgilendiren her konuda hızlı 
bir değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüz dünyasında eğitimi bel-
li bir zaman dilimine hapsetmek değil, onu hayatın tamamına yaymak, 
kısaca hayat boyu eğitim daha doğru bir yaklaşımdır.

FELSEFİ VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA 
EĞİTİM

Felsefi Yaklaşımlar ve Eğitim Felsefesi Akımlarına Göre Eğitim

Felsefi yaklaşımlara göre eğitimin tanımı farklılaşmaktadır. İdealiz-
me göre eğitim, özgür ve bilinçli insanoğlunun Tanrı’ya olan yükselici 
uyum çabalarının bitimsiz sürecidir. Realizme göre eğitim; yeni kuşak-
taki bireylere kültürel mirası aktararak, onları yetişkinler toplumuna 
uyuma hazırlama, insanı toplumun başat değerlerine göre yetiştirme 
sürecidir. Pragmatizme göre eğitim; bireyi yaşantılarını yeniden inşa 
yoluyla yetiştirme, istendik davranış değiştirme sürecidir. Marxizme 
göre eğitim; insanı çok yönlü eğitme, doğayı denetleyerek onu değişti-
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recek ve üretimde bulunacak biçimde yetiştirme sürecidir. Natüralizme 
göre eğitim, kişinin doğal olgunlaşmasını artırma ve onun bu özelliğini 
göstermesini sağlama işidir. Varoluşçu anlayışa göre eğitim, insanı sınır 
durumuna getirme sürecidir (Sönmez, 2007). 

Felsefi yaklaşımlara bağlı olarak ortaya konulan eğitim felsefesi 
akımlarına göre ise eğitimin amaçları şöyle ele alınmaktadır. Daimici-
lik; ortak insan doğasını bir bütünlük içerisinde tutarak akıl ve mantık 
temelli düşüncenin, âlemin fiziksel ve tinsel (ruhsal) değişmezliklerini, 
daimiliklerini öğretmelidir. Esasicilik ise eğitimin amacını; insan kül-
türünün temel yapısını, özünü korumak ve bunu geleceğe aktarmak 
olarak açıklamaktadır. Demokratik eylem ve fikir özgürlüğünü temele 
alan ilerlemecilik eğitim felsefesi ise eğitimin sürekli var olan gelişme ve 
değişmelere göre bireyin çevresiyle münasebetini devam ettirdiği müd-
detçe, kendi deneyimlerinin gelişimi ve yenilenmesini mümkün kılacak 
şekilde, bilimsel bir mahiyette yapılandırılmasını savunur. Toplumu ye-
niden kurmak için eğitimi bir araç olarak ele alan yeniden kurmacılık ise 
eğitimin amacını sürekli var olan gelişme ve değişmelere insanın ayak 
uydurabilmesi için var olma mücadelesinde bir seçim yaparak eskiyen, 
yıkılan değerlerin yerine yenilerini inşa etmek olarak ele almaktadır (Ba-
kır, 2019).

Öğrenme Yaklaşımlarına Göre Eğitim

Geleneksel, davranışçı, bilişsel ve yapılandırmacı yaklaşım eğitim 
alanında en fazla kullanılan temel öğrenme yaklaşımları arasında yer al-
maktadır. Bu yaklaşımlar eğitimi şöyle tanımlamaktadır (Güneş, 2014):

Geleneksel yaklaşıma göre eğitim: Eğitim alanında kullanılan en eski 
yaklaşım olan geleneksel öğrenme yaklaşımına göre eğitim, öğrencilere 
gerekli bilgileri açık ve net şekilde aktarma şeklinde tanımlanmaktadır. 
Geleneksel yaklaşımda eğitimin temel amacı “bilgi aktarma” olarak ifa-
de edildiği için eğitim kavramı kurs yapma, ders verme anlamında kul-
lanılmaktadır.

Davranışçı yaklaşıma göre eğitim: Bu yaklaşıma göre eğitim, bireyin 
davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik ve kasıtlı değişme mey-
dana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Temel amacı “davranış 
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değiştirme” olan davranışçı yaklaşımın eğitim tanımı dikkate alındığın-
da bireylerde davranış değişiklikleri oluşturma, bunları istendik yani 
amaçlanan ve kasıtlı olarak yapma, davranış değişikliklerini bireyin 
kendi yaşantısıyla gerçekleştirme işlemleri eğitimin kapsamında yer al-
maktadır.

Bilişsel yaklaşıma göre eğitim: Bu yaklaşıma göre eğitim, bireyin çeşitli 
yaşantılar yoluyla bilişsel şemalarını geliştirme sürecidir. Bilişsel yakla-
şımda eğitim, bilginin zihinde işlenmesi anlamında ele alınmakta, öğ-
renci bilgiyi alan ve aldığı işleyen bilgisayara benzetilmektedir.

Yapılandırıcı yaklaşıma göre eğitim: Bu yaklaşımda eğitim bilen veya 
öğreten bir kişinin kendi zihninde oluşturduğu doğruları ve anlamları 
öğrencilere aktarması olarak görülmez. Tam tersine eğitimi, öğrencinin 
bizzat ve doğrudan kendisinin anlam oluşturması olarak ele almaktadır. 
Yapılandırmacı yaklaşıma göre eğitim; öğrencinin ön bilgileriyle yeni 
bilgilerini birleştirdiği anlamlandırdığı ve zihinde yapılandırdığı bir 
süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşıma göre öğrenme, bilgilerin 
zihinde işlemesi ve yapılandırılması sonucu gerçekleşmektedir. Eğitim, 
keşfederek öğrenmeyi ve çeşitli becerileri geliştirmeyi öngörmelidir. Bu 
yaklaşımda eğitimin temel amacı “öğrenmeyi öğretme” olarak görül-
mektedir.

HİYERARŞİK YAPI VE TÜR BAĞLAMINDA EĞİTİM

Eğitimin hiyerarşik yapısı ve türleri, tanımlarına göre daha ortak 
kabul gören bir özelliğe sahiptir. Eğitim tür olarak formal ve informal 
şeklinde iki grupta, formal eğitim türü ise örgün ve yayın eğitim olarak 
iki türde ele alınmaktadır. Örgün eğitim ise hiyerarşik kategori olarak 
okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim şeklinde bir yapı-
ya sahiptir. Yaygın eğitim türünde kurslar ve hizmetiçi eğitim etkinlik-
leri yer almaktadır.
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Şekil 1 Eğitim Kavramının Tür ve Hiyerarşik Yapısı

Formal Eğitim 

Önceden hazırlanmış program çerçevesinde planlı olarak yapılan ve 
öğretim yoluyla gerçekleştirilen formal eğitim amaçlıdır. Formal eğitim 
sürecinde öğrenme ortamı, belli amaçlar çerçevesinde bireyin davra-
nışlarında değişiklik meydana getirmek üzere bilinçli, kasıtlı ve planlı 
bir biçimde düzenlenir. Bu eğitim türünde bireyin değiştirilmek isteni-
len davranışları toplum tarafından onaylanan, kabul gören ve istenilen 
davranışlardır. En belirgin anlamda, okullarda formal eğitim uygulan-
maktadır. Bunun yanı sıra tarım, endüstri, hizmet vb. alanlarda bireyleri 
bir mesleğe hazırlamak; onların mesleğinde ilerlemelerini sağlamak ve 
meslekte yaşanılan yenilikleri öğretmek amacıyla yapılan öğretim etkin-
likleri; halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan çeşitli kurslar; orduda 
asker yetiştirme vb. birer formal eğitim örneğini oluşturmaktadır (Er-
den, 1998; Fidan & Erden, 1992). En genel ifadeyle formal eğitim, yapılan 
ölçme ve değerlendirme sonucuna göre resmi (yasal, kanuni) anlamda 
değer taşıyan ve tanınan bir diploma veya sertifika ile sonuçlandırılan 
eğitim türüdür. Kısaca bu eğitim türünde, ölçme ve değerlendirme ya-
pılmakta, yasal anlamda değer taşıyan ve tanınan bir diploma veya ser-
tifika verilmektedir. Formal eğitim, örgün ve yaygın eğitim olarak iki alt 
türe ayrılmaktadır.
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Örgün Eğitim 

Örgün eğitim okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim 
kademelerinde yapılan eğitimi kapsamaktadır. Örgün eğitim denilin-
ce akla bakanlık, okul, sınıf, öğretmen, öğrenci, öğretim programı, ölç-
me-değerlendirme, sınıf geçme, ulusal sınavlar vb. gelmektedir. Örgün 
eğitim, aynı seviyedeki ve belirli yaş grubundaki bireylere, amaca göre 
hazırlanmış öğretim ve ders programlarıyla genellikle okul içerisinde 
yapılan düzenli eğitimdir (Keskin, 2010). Bu eğitim; belirli yıllara, akade-
mik dönemlere ayrılmakta ve bu dönemleri başarıyla bitiren öğrencilere 
bir diploma ya da akademik bir derece verilmektedir. Örgün eğitime 
devam eden öğrencilerin sınıf sistemi ile belirlenmiş belli bir sıra takip 
etmesi gerekir. Hemen hemen her ülkede benzer bir şekilde olduğu gibi, 
önkoşul konumunda bir örgün eğitim kurumundan başarıyla mezun 
olamayan bir öğrenci bir üst öğretim kurumuna veya kademesine de-
vam edemez. Başka bir değişle örgün eğitim, süreklilik isteyen uzun bir 
eğitim sürecini gerektirir. Örgün eğitimin belli kademeleri, genelde tüm 
ülkelerin eğitim sistemlerinde zorunludur. Ülkeler, resmî ideolojilerini, 
törelerini, kültürlerini, değerlerini, deneyimlerini, bilgi ve kültürel biri-
kimlerini vb. daha çok örgün eğitim türü veya kanalıyla yeni kuşaklara 
aktarır. Bu bağlamda örgün eğitim, bir ülkenin devamını sağlayan ve 
resmi anlamda devlet tarafından desteklenen ve yasal olarak da bir yap-
tırımı ve zorunluluğu olan eğitimdir.

Yaygın Eğitim 

Millî Eğitim Temel Kanununa göre Türk Millî Eğitiminin üçüncü 
genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, “ilgi, istidat ve kabiliyetle-
rini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alış-
kanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini 
mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek 
sahibi olmalarını sağlamaktır” şeklinde tanımlanmaktadır (Mevzuat, 
2020). Bu genel amaca ulaşmak sadece örgün eğitimle mümkün değildir. 
Bu nedenle yaygın eğitim, bir bakıma örgün eğitimi tamamlama görevi-
ni üstlenmektedir. 
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Halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, hizmetiçi eğitim seminer-
leri, iş başında eğitim uygulamaları, özel kurslar ve özel dershanelerdeki 
eğitim, özel gençlik programları ve okul dışı etkinlikler vb. yaygın eğiti-
me örnek gösterilebilir. Günümüzde bilgide, mesleklerde ve mesleklerin 
gerektiği yeterliklerde hızlı değim olduğu için, örgün eğitimle bu değişi-
mi yakalamak veya takip etmek iyice zorlaşmıştır. Bu bakımdan yaygın 
eğitim giderek önem kazanan ve örgün eğitimin üzerine inşa edilen bir 
eğitim türüdür. Günümüzde ve özellikle ülkemizde örgün eğitim daha 
çok devlet destekli bir eğitim iken yaygın eğitimde özel sektör daha et-
kin konumdadır. Örgün eğitim herkese eşit fırsat sunup ve toplu bakış 
açısıyla eğitimi ele alırken yaygın eğitim bireysel özelliklere ve kişisel 
gelişim alanlarına göre bireylere farklı fırsat sunup bireyin gelişim ihti-
yacına göre eğitimi ele almaktadır. Bu nedenle bir bireyin bireysel özel-
liklerinin ona katma değer sağlamasının önündeki en büyük fırsat yay-
gın eğitimdir.

Ancak burada dikkate edilmesi gereken nokta, örgün eğitimin belli 
bir kademesinden mezun olduktan sonra yaygın eğitime devam edilebi-
lir olmasıdır. Bir bakıma örgün eğitim yaygın eğitimin ön şartı; yaygın 
eğitim de örgün eğitimin tamamlayıcısı veya kişisel, mesleki, eğitimsel 
gelişimin daha ileri seviyelerde devamı konumundadır.

Yaygın eğitim; millî eğitimin temel ilkelerine ve genel amaçlarına 
uygun olarak örgün eğitim sisteminde yer almayan veya herhangi bir 
örgün eğitim kademesinde bulunan ya da örgün eğitim kademeden 
çıkmış yani mezun olan yurttaşlara yönelik yapılan ve aşağıda yer alan 
amaçlara uygun eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir eğitim 
türüdür. Yaygın eğitimin temel amaçları şöyle sıralanabilir (Türkmen, 
2002):

	Sağlıklı yaşam ve beslenme şeklini benimsetmek,
	Boş zamanı yararlı biçimde kullanma ve değerlendirme alışkan-

lıkları kazandırmak,
	Milli değerlerimizi tanıtıcı, koruyucu, geliştirici ve benimsetici 

nitelikte eğitim yapmak,
	Çeşitli mesleklerde çalışanlara, mesleki ve kişisel gelişmeleri için 

gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,
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	Teknolojik, bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere 
uyumu kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlamak,

	Toplu yaşama, yardımlaşma, dayanışma, örgütlenme anlayış, 
birlikte çalışma vb. yeterlikleri kazandırmak,

	Okuma-yazma becerisi kazandırmak, eksik eğitimleri tamamla-
maları için bireylere sürekli eğitim imkânı sağlamak,

	Ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişime ve istihdam politikası-
na uygun meslek edinimini sağlayıcı olanaklar hazırlamak.

Yaygın eğitim ilişkili olduğu temel kavramlar arasında kalkınma ve 
hayat boyu öğrenme daha ön plana çıkmaktadır. Kalkınma, bir ülke-
nin ekonomisindeki büyümenin yanı sıra o ülkenin sosyal ve kültürel 
unsurlarının da gelişmesi anlamına gelmektedir. Ülkelerin kalkınmışlık 
düzeyleri, milli gelirlerini yanı sıra kültürel, sosyal, kültürel, politik ve 
eğitim durumları ile de ölçülmektedir. İktisadi gelişme, bir ülkende ya-
şayan vatandaşların kişi başına düşen mal ve hizmet birimleriyle ifade 
edilebildiği gibi aynı zamanda kişi başına düşen sağlık ve eğitim har-
camaları da ilgili ülkenin gelişmişliğin önemli göstergeleri arasındadır 
(Hoşgörür & Gezgin, 2005). Ancak kalkınmada en önemli öge, ekono-
mik kalkınmadır. Çünkü ekonomik kalkınma genellikle diğer kalkınma 
türlerinin temelini oluşturmakta ve ülkelerin refah düzeyleri ile kalkın-
ma arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim, geri kalmış veya 
az gelişmiş ülkelerin önemli problem alanlarından birisini oluşturmak-
tadır. Kalkınmış ülkeler göz önüne alındığında, bu ülkelerde eğitim hiz-
metleri için daha fazla kaynak ayrıldığı, eğitim süresinin diğer ülkelere 
göre daha uzun ve niteliğinin ise daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Bu duruma en fazla katkı sunan ögelerin arasında ilgili ülkelerin yaygın 
eğitim türü ve bu eğitim türü içerisinde yer alan, farklı tür ve düzeylerde 
eğitim taleplerine cevap veren çok sayıda yaygın eğitim kurumları da 
yer almaktadır. Yaygın eğitim kurumları yaşam boyu öğrenme felsefesi-
ne uygun olarak her yaş düzeyinde görsel sanatlardan sanat eğitimine, 
iletişimden spor eğitimine, bir meslek edinmeye ve edinilen meslekte 
kendini yenileme ve geliştirmeye kadar talep edilen her türlü eğitim fa-
aliyetlerinin yürütüldüğü eğitimdir. Bu nedenle bir ülkede yaygın eğiti-
me devam eden ve bu eğitimi tamamlayan birey sayısındaki artış, o ül-
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kenin nitelikli insan gücünün önemli sermayesini, kalkınmanın da ham 
maddesini oluşturmaktadır (Yeşilyurt & Çelik, 2013).

İnformal Eğitim

Amaçlı ve planlı olmayıp yaşam içinde kendiliğinden oluşan, ge-
lişigüzel, kasıtsız olarak düzenlenen eğitime informal eğitim denir. İn-
formal eğitim, yaşam içinde kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Bireyler, 
karşılaştığı durum ve içerisinde bulunduğu grubun veya toplumun üye-
leriyle iletişim veya etkileşimde bulundukça amaçsızca, plansızca ve far-
kında olmadan yeni şeyler öğrenebilir. Çocuklar arkadaşlarıyla, gençler 
akranlarıyla oluşturdukları gruplar içerisinde birbirleriyle etkileşime 
girerek dayanışmayı, yardımlaşmayı, iş birliğini, kurallara uymayı öğ-
renir ve toplumsallaşabilir. Bu tür öğrenmeleri bünyesinde barındıran 
informal eğitim; ailede, sokakta, işyerinde, okulda özetle yaşam içerisin-
de kendiliğinden oluşabilir. 

Kontrollü ve planlı olmayan informal eğitim süreci sonunda insan-
lar farkında olmadan olumlu veya istendik davranışları elde ettiği gibi 
sigara içmek, kopya çekmek, küfürlü konuşmak, hırsızlık yapmak, ci-
nayet işlemek vb. zararlı, olumsuz, yanlış veya istenmeyen davranışlar 
da öğrenebilir. Eğer bir uzmanlık alanı gerektirmiyorsa örgün eğitim 
kademelerinin hiçbirinde ve bu ve benzeri davranışlar kazandırılmaz. 
Bu davranışlar informal eğitim türü ve ortamlarında kazanılmakta veya 
oluşturulmaktadır. Ancak formal ve informal eğitimi kesin sınırlara 
ayırmak da zordur. Aynı kurum içerisinde formal ve informal eğitim 
bir arada yapılabilir. Örneğin, örgün eğitim kurumları formal eğitim 
ağırlıklı olmasına rağmen örtük (saklı, gizli) programın etkin olduğu 
yer ve zaman dilimlerinde öğrencilerin öğretmenleriyle, birbirleriyle 
veya okulun diğer paydaşlarıyla kurdukları ilişkiler içerisinde informal 
eğitim de gözlenebilir. Özellikle okul içerisinde örtük programın etkin 
olduğu zaman dilimlerinde ve yerlerinde öğrenciler öğretmenin değer-
lerini, tutumlarını öğrenebilir ve davranışlarını taklit edebilir. Bir insan 
olarak öğretmen dahi olsa her değeri, tutumu, davranışı vb. istendik 
yönde olmayabilir. Okul bahçesinde öğrencilerin gözü önünde sigara 
içmek buna örnek verilebilir. Formal eğitim ile informal eğitimi, iki ayrı 
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kutup olarak da görmemek gerekir. Bireye sunulan eğitim rastgelelikten 
planlılığa doğru geliştikçe formalleşir (Erden, 1998; Çoban, 2011).

Formal eğitimin süresi ve yeri dikkate alındığında insanları en fazla 
etkileyen eğitim türünün informal eğitim olduğu söylenebilir. Özellik-
le belirli bir yaş ve örgün eğitim kademesinden (yükseköğretim) sonra 
bireyler zamanlarının çok büyük bir bölümünü informal eğitim süre-
ci içerisinde geçirmektedir. Öte yandan belirli bir yaşa kadar genel bir 
ifadeyle anaokuluna başlayıncaya kadar da çocuklarında zamanları en 
fazla informal eğitim sürecinde geçmektedir. Nitekim aile ortamı genel 
olarak informal bir eğitim ortamını oluşturmaktadır. Kaldı ki formal eği-
time devam eden bireyler de zamanlarının çok büyük bir kısmını planlı 
ve amaçlı olan ders dışı sürecinde geçirmektedir. Nitekim günde sekiz 
saat ders işlenen bir okulda öğrenciler teorik anlamda en fazla sekiz saat 
formal eğitim içerisinde yer alırken yirmi dört saatin geri kalan kısmını 
yine informal eğitim sürecinde geçirmektedir. Bu bağlamda bir insanın 
eğitiminde formal ve informal eğitim; et ile tırnak gibi iç içe geçmiş, an-
lamlı ve her ikisi de önemlidir. Bu noktada önemli olan informal eğitim 
zamanını ve ortamlarını formal eğitime uygun organize edebilme başa-
rısını göstermektir ve bu toplumun tüm paydaşlarının bir görevidir. İn-
formal öğrenmenin özellikleri şöyle özetlenebilir (Harrison, 2005; Mohn, 
2008; Akt: Taşpınar, 2012):

	Yaşam boyu, her yerde ve her ortamda gerçekleşebilir.
	Öğrenmenin niteliği bireyin öğrenme stili ile ilişkilidir.
	Elde edilen öğrenmelerin ölçülmesi ve gözlenmesi güçtür.
	Öğrendiklerimizin yaklaşık %80’i informal eğitim ürünüdür,
	Literatürde bilinen ama üzerinde yeterince çalışılmamış bir kav-

ramdır.
	Bireylerin günlük yaşamından, eğitimsel etkilerden, deneyimler-

den, çevredeki kaynaklardan, aile ve komşulardan, pazar yerle-
rinden, çalışma ve oyunlardan, kütüphane ve medyadan kazan-
dıkları bilgileri, tutumları, değerleri ve becerileri kapsamaktadır.

Formal ve informal eğitim hakkındaki yukarıda verilen bilgiler dik-
kate alındığında, her iki eğitim türünün genel özellikleri özet ve karşı-
laştırmalı olarak Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1: Formal ve İnformal Eğitimin Karşılaştırılmalı Özellikleri

Formal Eğitim İnformal Eğitim

Planlı ve amaçlıdır. Planlı ve amaçlı değil, gelişigüzeldir.

Öğretim yoluyla şekillenir. Bulunulan ortama göre şekillenir.

Süreç bilinçli ve kasıtlı işler. Süreç gelişigüzel işler.

Resmi program daha etkilidir. Örtük ve karşıt program daha etki-
lidir.

Öğrenme bilimsel ve kurguludur. Öğrenme taklit, gözlem, modele 
dayalıdır.

Kontrollü ortamlarda gerçekleşir. Ağırlıklı, kontrolsüz ortamda ger-
çekleşir.

Güvenilirlik ve geçerlik oranı yük-
sektir. 

Güvenilirlik ve geçerlik oranı dü-
şüktür.

İstendik ve olumlu davranış kazan-
dırır.

İstenmeyen davranışlar da kazandı-
rabilir.

Ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
kolaydır.

Ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
zordur.

Genellikle okul, kurs vb. yerlerde 
oluşur.

Yaşamın her alanında oluşur.

5N1K sorularının cevabı nettir ve 
bellidir.

5N1K sorularının cevabı belli değil-
dir.

Resmî belgeyle sonuçlanır ve kayda 
alınır.

Resmî belge verilmez, kayda alın-
maz. 

PEDAGOJİ BAĞLAMINDA EĞİTİM

Latince kökenli pedagoji kavramının yaygın bilinen anlamı küçük 
çocukları eğitme ve onlara rehberlik etmedir. Kelimen tarihsel süreçteki 
anlam değişimi günümüzde pedagoji kavramının anlamı “öğretmen ve 
öğrenci arasındaki eğitsel ilişkiler” şeklinde ele alınmaktadır. Çeşitli bilim 
insanlarına göre pedagoji şöyle ele alınmaktadır. Altet’e göre pedago-
ji, eğitim ve öğretim arasındaki ilişkiyi inceler ve bunları iyileştirmeye 
çalışır. Eğitimin amaçları ile süreçte verilen bilgileri ve alınan sonuçları 
değerlendirir. Hooussa’ya göre pedagoji, eğitsel teorilerle uygulamalar 
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arasındaki karşılıklı ilişkileri inceler. Mialaret’e göre ise pedagoji; eği-
tim etkinliklerinin işlev ve sonuçlarını inceler, eğitsel eylem ve işlemleri 
değerlendirir. Görüldüğü gibi pedagoji eğitim alanının daha çok “süreç” bo-
yutunu içermektedir. Jean Houssaye, 1986 yılında eğitim sürecini “peda-
gojik üçgen” adını verdiği Şekil 2’te yer alan bir eşkenar üçgen ile açıkla-
maktadır. Üçgenin üst köşesine “öğretmen”, kenar köşelerine “bilgi” ve 
“öğrenci”, kenarlarına ise öğretim, pedagoji ve öğrenme kavramlarını 
koymaktadır (Güneş, 2014).

Öğretimin genellikle örgün eğitimin hedefleri (kazanımları) doğ-
rultusunda, öğretmen eşliğinde, planlı, programlı, destekli ve kontrollü 
olarak okul, sınıf ve ders ortamlarında yapılan tüm etkinlikleri kapsadı-
ğı söylenebilir (Yeşilyurt, 2019). Öğrenme, büyüme ve vücutta değişik 
etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak 
meydana gelen davranış da ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalı-
cı izli değişmelerdir (Senemoğlu, 2010). 

Öğretim, bilgilerin aktarılmasına; öğrenme, davranışın bilinçlice, 
anlamlı ve kalıcı değişimine; pedagoji ise öğrencilerle ilişkilere ve etkile-
şime odaklanmaktadır. Bu bağlamda pedagoji, öğrencilerle ve öğrenci-
ler arasındaki ilişkilere, çevreyle ve çalışma koşullarıyla da ilgilenmek-
tedir. Pedagoji açısından ilk aşamada çeşitli konuların ve ders içerikle-
rinin öğrencilere uyumlu hale getirilmesi, öğrencilerin genel ve bireysel 
özelliklerinin ve düzeylerinin belirlenmesi ve bilinmesi sağlanmalıdır. 
İkinci aşamada alıştırmalarla etkinliklerin seçimi ve uygulanmasına ka-
rar verilmekte, son aşamada bütün uygulamalar birleştirilmektedir. 

Şekil 2: Eğitim (Pedagojik) Üçgeni (Houssaye, 1986; Akt: Güneş, 2014)
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Eğitim üçgenine göre öğretmen ve bilgi etkileşimi “öğretim”, öğret-
men ve öğrenci ilişkileri “pedagoji”, öğrenci ve bilgi etkileşimi “öğren-
me” sürecini oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi öğretim bilgileri öğren-
ciye iyi öğretmeye, pedagoji ise öğretmen ve öğrenci arasındaki eğitsel 
ilişkileri geliştirmeye odaklanmaktadır. Böylece öğretim eğitimin içerik 
boyutunu, pedagoji de süreç boyunu içermektedir. Karşılıklı olarak birbiri-
ni etkileyen bu alanlar öğrenme boyutunda birleşmektedir. Öğrenme 
boyutunda öğrenci bir taraftan öğretmenin aktardığı bilgileri almaya 
çalışmakta bir taraftan da öğretmenle etkileşim içinde olmaktadır. Peda-
goji en genel ifadeyle öğretmen, öğrenci bilgi olmak üzere üç bileşenden 
oluşmakta; eğitimin bilgiyi işleme, onu uygun yöntem ve tekniklerle öğ-
rencinin zihnine yerleştirme, eğitim ortamını öğrenciye göre düzenleme 
alanını oluşturmaktadır (Güneş, 2014).

Yukarı bilgilerden ve eğitim üçgeninden de anlaşılacağı üzere bir-
biri ile yakın ilişkisi bulunsa da eğittim ile pedagoji eş anlamlı veya bir-
birinin yerine kullanılacak kavramlar değildir. Eğitim okul içi ve dışı 
zaman, mekân ve paydaşları; öğretmeni, öğrenciyi ve eğitim diğer pay-
daşlarını; öğretim ve ders programlarını; öğretme ve öğrenmeyi; sistemi 
ve tabi pedagojiyi de içerisinde barındıran en geniş kavramı ifade et-
mektedir. Pedagoji daha çok öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenci ile 
öğretmen arasındaki iletişim nasıl olması gerektiğine; hangi öğretim-öğ-
renme stilinin, modelinin, yaklaşımının, stratejisinin, yönteminin, tekni-
ğinin nasıl kullanılması gerektiğine; öğrencilerin gelişim dönemleri ve 
özelliklerinin bilinmesine; sınıf yönetimine; öğrenci başarısının ölçülüp 
değerlendirilmesine; ders için uygun materyal, araç-gereç hatta bazı du-
rumlarda içeriğin seçilmesi ve kullanılmasına vb. yoğunlaşmakta veya 
bu kavramlarla ilgilenmektedir. Özetle pedagoji kavramı; niçin, neden 
öğretelim-öğrenelim (amaç-kazanım), ne öğretelim-öğrenelim (içerik), 
nasıl, ne şekilde öğretelim-öğrenelim (öğrenme-öğretme süreci), ne ka-
dar öğrettik-öğrendik (ölçme ve değerlendirme), nerede eksiğimiz, ha-
tamız var (dönüt ve düzeltme) ögelerinin bilinmesi ve hayata yani uy-
gulamaya konulmasıyla ilgilidir. Pedagoji kavramı, en yalın anlatımla 
öğretmenlik meslek (pedagoji) bilgisiyle örtüşmektedir. 
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KÜLTÜR VE DEĞER BAĞLAMINDA EĞİTİM

Kültür ve Eğitim

Kültür; içeriği, yapısı, türü, onu oluşturan unsurları olan tarih, dil, 
din, edebiyat, müzik, sanat, coğrafya gibi alanlar açısından ele alındı-
ğında yelpazesi oldukça geniş bir kavramdır. Popüler kültür ve kültür 
yabancılaşması; ortak kültür; medeniyet; yazılı kültür; sözlü kültür, ge-
lenek ve görenekler, eğlence türleri; yiyecek ve içecekler; giyim-kuşam; 
hak/batıl inanışlar; maddi ve manevi kültür unsurları, mimari, halı, 
kilim vb. geniş bir kültür çemberi içinde düşünülebilir (Göçer, 2012). 
Dikkate alınan değişken açısından birbirine yakın anlamda olsa dahi 
kültürün tanımında farklılık görülmektedir. Konuyla ilgili ilk sistema-
tik tanımı yapan Taylor’a göre “Kültür; toplumun üyesi olarak, insanın 
öğrendiği, edindiği bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri yetenek, be-
ceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür” (Güvenç, 1996). 
Gökalp’a (1975) göre ise kültür, “Bir milletin dinî, ahlaki, akli, estetik, 
lisani, iktisadi ve fennî hayatlarının ahenkli bir bütünüdür” şeklinde ele 
alınırken daha kısa ve net bir tanımla kültür, bir milletin asırlar boyu 
yaşanmışlıklarının günümüze kadar gelen damıtılmış bir özeti şeklinde 
tanımlamaktadır. Bu bağlamda kültür; insanoğlu, toplum, eğitim süre-
ci ve kültürel muhteva gibi değişkenlerin ve bu değişkenler arasındaki 
çoklu, karmaşık ilişkilerin bir işlevidir” (Güvenç, 1996). Kültür ile eğitim 
arasında süreklilik içerisinde karşılıklı bir ilişkinin veya etkileşimin ol-
duğu bilinmektedir. Bir yandan eğitim kültürden ve kültürün diğer öge-
lerinden etkilenir ve onlar tarafından şekillenirken diğer yandan da eği-
tim kültürün gelişmesinde ve değişmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Kültürün ve toplumsal mirasın nesilden nesile aktarılmasında büyük bir 
etkiye sahip olan eğitim, sadece kültür nakletmez aynı zamanda deği-
şim, yenilik, güncellik ve gelişim bakımından ona katkıda bulunulur. 
Örneğin evrensel boyutta maddi kültür ögesi olan “bilgisayar” bir yan-
dan mühendislikten sağlığa, askeriyeden ekonomiye, yazılımdan tek-
nolojiye kadar birçok alanda maddi kültürü geliştirici etkiye sahipken 
diğer yandan ahlaki ve etik değerleri etkileyici ve güncelleyici, başka bir 
taraftan ise eğitim sürecini kolaylaştırıcı ve geliştirici bir işleve sahiptir. 
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Kısaca, kültür ve eğitim birbirini çok yönlü etkileyen ve birbirinden çok 
yönlü etkilenen konumda yer alan iki kavramdır. 

Kültürleme ve Eğitim

Toplumun bireyleri kendi kültürünün istek ve beklentilerine uya-
cak şekilde etkilemesi ve değiştirmesine “kültürleme” denir. Kültürleme 
ailede, pazarda, iş yerinde, sokakta, her türlü seremoni ve merasimde 
bilinçli ya da bilinç dışı, kendiliğinden oluşan ve bireysel olan öğrenme-
leri de kapsamaktadır. Bu nedenle insanların kültürlemede formal ve 
informal eğitimin her iki türü de etkilidir (Fidan, 2012). Geniş anlamı 
ile eğitim toplumdaki “kültürleme” sürecinin bir parçasıdır. Kültürle-
me, insanın kişilik yapısı içinde doğduğu ve yetiştiği kültür tarafından 
belirlenir. Her toplum varlığını devam ettirmesi adına kendi kültürünün 
özelliklerini yeni kuşaklara aktarır. Özellikle realizm, idealizm felsefesi 
yaklaşımları ile esasicilik ve daimicilik eğitim felsefesi akımlarının genel 
eğitim amaçları arasında “toplumların kültürünün yeni nesillere aktarıl-
ması” öncelikli öneme sahiptir. 

Abraham Maslow (1943) yeme, uyuma, dinlenme, cinsellik, korun-
ma, güvenlik gibi fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılama bakımın-
dan insanların benzer özellikler, davranışlar gösterdiğini ifade etmek-
tedir. Bireylerin ve toplumların asıl ayrılık veya farklılıklar yerel (milli) 
kültürü ortaya çıkaran mimari, giyim, beslenme, tarih, değer, dil, inanç 
ve düşünce yapıları gibi ikincil davranışlar çerçevesinde gelişmektedir 
(Aktan & Tutar, 2007). Bu nedenlerdir ki eğitim hem milli kültürü hem 
de milli kültüre uygun olan evrensel kültürü bireylere yüksek derece-
de kazandırmalıdır. Bu durum kasıtlı, istendik ve amaçlı kavramlarıyla 
ilişkidir. Nitekim kasıtlı bir kültürleme süreci olarak da tanımlanan eği-
timin planlı, amaçlı olarak yapılmasına “formal eğitim”, yaşam içinde 
kendiliğinden oluşmasına ise “informal eğitim” denilmektedir. Kültü-
rün nesilden nesile aktarılması açısından dil ön planda yer alsa da bunu 
genellikle eğitim aracılığıyla yerine getirir. Kültürü aktarma, güncelle-
me, değiştirme ve en önemlisi de geliştirme bakımından formal ve infor-
mal eğitim anahtar konumda yer almaktadır.
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Değer ve Eğitim

Literatürde değer kavramıyla ahlak, karakter, tutum, erdem, etik 
kavramlarının ilişkili olduğu görülmekte ve zaman zaman birbirinin 
yerine kullanılmaktadır. Kavram olarak değer, bir ulusun sahip oldu-
ğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi 
ve manevi ögelerin bütünü şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2020f). 
Davranışlara rehberlik eden genel ilkeler ve temel inançlar olan değerler 
aynı zamanda eylemlerin iyi olup olmadıklarını sorgulamamıza imkân 
tanıyan standartlar, neyin iyi neyin kötü olduğu konusundaki yargıla-
rımızdır (Halstead & Taylor, 2000). Eğitimin öğrencilere kazandırma-
yı amaçladığı değerlere adil ve barışçı olma, iyilik yapma, demokratik 
ve dürüst davranma, dostluğa önem verme, emaneti koruma, görgülü 
ve hoşgörülü olma, yardımsever ve saygılı olma, kurallara uyma, tari-
hi-kültürel mirası koruma vb. örnek verilebilir. Değerler, bireylerin neyi 
önemli gördüklerini tanımlayarak onların isteklerine, tercihlerine, arzu 
edilen ve edilmeyen durumlarına işaret etmektedir. Güzeli çirkinden, 
doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt eden değerler, toplumun ideal 
benliğinin göstergesidir. Değerler, toplum ya da bireyler tarafından be-
nimsenen birleştirici bir olgudur. Bu özelliğiyle değeler, toplumun veya 
bireylerin belli ölçütler etrafında kenetlenmelerini sağlamakta ve toplu-
mu ayakta tutan sosyal bir sermaye olarak görülmektedir. Kendinden 
beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için değerlerin eğitimle bireylere 
kazandırılması gerekmektedir. Ağırlıklı olarak duyuşsal davranışlarla 
ilgili olan değerlerin eğitimle birleşmesi, değerler eğitimini ön plana çı-
karmaktadır.

Değerler eğitimi ile toplumun sahip olduğu sosyal, siyasal, kültürel 
ve estetik değerlerin öğretimi kastedilmektedir (Veugelers & Vedder, 
2003). Okulların kendi sorumluluğunu ve toplumun beklentilerini kar-
şılamak için gençlerin değer edinmelerine ya da onlarda var olan de-
ğerleri geliştirmelerine yönelik yaptığı uygulamalara değerler eğitimi 
denilmektedir. Değerler eğitimi, kısaca değer kazandırma etkinliğidir. 
Daha ayrıntılı olarak ele alındığında değerler eğitimi, değerlerin açık bir 
şekilde öğretilmesidir. Değerler eğitiminin amacı insanlığın ortaklaşa 
sahip olduğu evrensel değerlere vurgu yaparak iyi karakter örnekleri 
sergileyen, ahlâkî değerlere sahip, sorumluluk duygusu içinde hareket 
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eden bireyler yetiştirmektir. Dolayısıyla değerler eğitimi bireylere; say-
gı, sevgi, sorumluluk, erdem, cesaret, inanç, azim, adalet ve bireysel di-
siplin gibi çok önemli ahlâkî ve medeni değerleri kazandırmayı amaçla-
maktadır (Altan, 2011; Katılmış, 2010). Değerler eğitiminin amacı, bütün 
insanlığın ortaklaşa sahip olduğu evrensel değerlere vurgu yaparak iyi 
karakter örnekleri sergileyen, ahlâkî değerlere sahip, sorumluluk duy-
gusu içinde hareket eden vatandaşlar ortaya çıkarmaktır.

Değerlerin genelde insanların tamamına özelde ise öğrencilere ka-
zandırılmasında eğitimin hiyerarşik yapısı ve türleri bir bütün olarak 
etki etmektedir. Günün belli bir saatlerinde, yılın belli ve sınırlı saat-
lerinde, hayatın ise toplamda çok sok sınırlı saatlerinde etkili olan for-
mal eğitimle değerleri kazandırmak yani değerler eğitimi pek mümkün 
görülmemektedir. Bunun yanı sıra informal eğitim ortamı ve süreçleri 
ile formal eğitim içerisinde yer alan örtük (gizli-saklı) öğretim ile de de-
ğerler eğitimi sağlanabilir. Nitekim konuyla ilgili yapılan araştırmalar, 
formal ve informal olarak her iki eğitim türünün de değerlerin birey-
lere / öğrencilere kazandırılmasında yüksek düzeyde etkili olduğunu 
ortaya koymaktadır (Yeşilyurt & Kurt, 2012). Kültür ve kültürlemedeki 
işlevine benzer bir şekilde karşılıklı ilişki ve etkileşim içerisinde eğitim 
bir yandan değerleri bireylere kazandırırken diğer yandan da değerlerin 
güncellenmesini, yenilenmesini hatta yeni değerlerin oluşturulmasını 
sağlamaktadır.

BAKIŞ AÇISI YANILGISI BAĞLAMINDA EĞİTİM

En temel bağlamda eğitim, bireyin insanlaşması sürecidir. Bu sü-
reçte eğitimin millî veya evrensel mi, bireysel veya kolektif mi, öğrenci 
veya öğretmen merkezli mi, süreç veya sonuç odaklı mı olmalı sorula-
rına alanyazında farklı cevaplar verilmektedir. Mutlak anlamda birini 
yanlış diğerini doğru görmek mümkün değildir. Burada dikkate alın-
ması gereken nokta hangi yaklaşım seçilirse seçilsin, millî ve evrensel 
bir harman olan eğitimin odak noktasını “insan” oluşturmalıdır. Eğitim 
insanın doğuştan getirdiği yeteneklerini geliştirmeli, dil ve düşünce ara-
sında köprü kurmalıdır. Tenkit etme ahlakına sahip olma, hayal gücünü 
ortaya koyma, analiz etme, sentez yapma, problem çözücü ve yaratıcı 
olma, kendini ifade etme, özgür düşünme ve özgürlüğünü koruma, bi-
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rey olarak varlığını sürdürme, iradesini kontrol etme, bilgiyi paylaşma, 
iş disiplinine sahip olma vb. temel yetkinlikleri eğitim bireye kazandır-
malıdır. Başka bir bakış açısıyla eğitim; bireyin kendini tanıması, kendi-
ni ifade etmesi, güven vermesi, ruhunun ufkuna yürümesi ve bir bakı-
ma kendini gerçekleştirmesidir. Bu durum bir öğrencinin yüksek puan 
alarak nitelikli okullara yerleşmesi veya akademik başarısı nedeniyle 
yurt dışına giderek orada öğrenimini sürdürmesi gibi dar anlamda ele 
alınmamalıdır. Çok soru çözmek, gereğinden fazla kurslara, dershane-
lere ve etüt merkezlerine gitmek, özel ders almak, hafta sonu okullarda 
sınav odaklı ek ders yapmak veya kurslar düzenlemek eğitim olarak ta-
nımlanamaz. Bu bakış açısı piyasacı bakış açısıdır ve bu yaklaşıma göre 
irade piyasanın emrindedir. İnsan odaklı eğitimi esas almak, kendi ken-
dini yöneten ve çağın ruhuna uygun olan eğitim anlayışı ön planda ol-
malıdır. Eğitime dar bir bakış açısıyla gelir düzeyi yüksek veya gelecek 
vaat eden okul kazanmak odaklı değil, “iyi insan olsun” odaklı bakmak 
doğru bir yaklaşımdır. Bu nedenle fen lisesi, meslek lisesi, devlet okulu, 
özel okul, iyi okul, kötü okul vb. ayrım öğrencileri iyi okula giden, kötü 
okula giden, başarılı, başarısız gibi kategorize etmekte, yaftalamaktadır. 
En iyi okul denilen okullardan mezun olan veya yüksek puan alan en 
iyi öğrencilerin ülke dışında eğitimini sürdürmesi, eğitimde övünülecek 
başarı ya da hedefe varıldığının göstergesi değildir. Eğitim açısından 
her çocuk bir kıymettir, her çocuk başarılı olabilir ve her çocuk nitelik-
li eğitim alma hakkına sahiptir. Eğitim ideolojik değil politik bir olgu, 
alan veya konudur. Başka bir deyişle eğitim ideolojinin değil politika-
nın yapıldığı bir alandır. Bu nedenle eğitim, ideolojik gözle veya bakış 
açısıyla değil politik gözle veya bakış açısıyla ele alınmalıdır. Eğitime 
politik gözle bakmak demek, bir bakıma eğitimin swot analizini yapmak 
ve ortaya çıkan sonuçlara göre eğitime yön ve şekil vermek demektir. 
Unutulmamalıdır ki ülkelerin bağımsızlığı eğitimden geçmektedir. Eği-
timde iddiası olan toplumlar geleceği ve insanı şekillendir, kültürden 
dile, edebiyattan mimariye, sanattan spora hatta örnek olması açısından 
insana kadar hayatın her alanında insanlığa model üretir (Turan, 2020).
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SONUÇ

Eğitim Latince “educare” ve “educere” sözcüklerinden türemiştir. 
Educare sözcüğü, öğreneni özel bir beceriyle donatmayı, educere ise 
yetkinleşme ve kişisel özerkliği sağlamayı öncelemektedir. Eğitim kav-
ramının yerine kullanılan Arapça ve Farsça kelimeler olan “terbiye” ve 
“maarif” kelimelere karşılık bulmak için Dil Devrimi yıllarında yapılan 
çalışmaların sonuçlarına göre eğit- fiili, herhangi bir kişi veya kurum 
tarafından eğ- (eğmek) fiilinden türetilmiş bir kelime değildir. Bu keli-
me, Eski Türkçedeki igit- kelimesidir ve “canlandırılmış” bir kelimedir. 
Eğit-, eğitim kelimelerinin dayandığı igit- ile bugünkü eğ- (eğmek) fiili 
arasında bir ilişki yoktur. İgit- fiilinin morfolojik yapısı ise henüz kesin-
lik kazanmamıştır. Eğit- bir fiil kökü, eğitim de ise bu kökten türetilmiş 
bir isim olarak kabul edilebilir. Türkçede 1940’lardan günümüze, tedri-
sat, maarif, talim ve terbiye gibi sözcüklerin karşılığı olarak kullanılan 
eğitimin sözlük anlamlarında “bilgi ve beceri kazandırma, yardım etme, 
kişilik, davranış değiştirme, yetiştirme, geliştirme, bilgi ve deneyim ak-
tarma süreci” kavramlarına vurgu yapılmaktadır.

Alanyazında eğitim kavramının farklı tanımlarına rastlamaktadır. 
Bu duruma eğitimi tanımlayan bilim insanlarının veya eğitim bilimcile-
rin dikkate aldığı farklı felsefe yaklaşımı veya eğitim felsefesi akımları 
ile öğrenme ve öğretme stili, yaklaşımı, kuramı, modeli, ilkesi, stratejisi, 
yöntem ve tekniği etki etmiştir. Ertürk tarafından yapılan “Eğitim; bi-
reyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak ve istendik 
yönde kalıcı izli değişiklik oluşturma süreci” tanımı alanyazında en faz-
la kabul görmekte ve kullanılmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim para-
digmasına ve bu paradigmaya uygun olan eğitim felsefesi akımları, öğ-
retme-öğrenme model, strateji, yöntem ve teknikleri eğitim sistemlerin-
de son on yıllardır yerini almaya başlamıştır. Ancak realizm ve idealizm 
felsefesi yaklaşımları ile esascilik ve daimicilik eğitim felsefesi akımları, 
davranışçı öğrenme kuramı gibi öğretmen merkezli eğitim paradigma-
ları yüzyıllardır eğitim sistemlerini etkilemiştir. Eğitimin yukarıda yer 
alan tanımın en fazla kabul görmesinde bu durumun etkili olduğu söy-
lenebilir.
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Eğitim kavramının tanımı, işlevi ve amacı felsefi yaklaşımların genel 
özelliğine, eğitim felsefesi akımlarının amaçlarına ve alanyazında kabul 
gören temel öğrenme yaklaşımlarına göre farklılaşmaktadır. Kimi akım 
eğitimi bir reform aracı olarak görürken kimi akım eğitimi geçmiş ile ge-
lecek arasında bir köprü olarak görmekte, kimi akım değişmezliği kimi 
akım ise değişimi öncelemekte, eğitime bu görev ve anlamları yüklemek-
tedir. Alanyazında hiyerarşik yapısı ve türleri bağlamında eğitime ortak 
yaklaşıldığı görülmektedir. Tür (boyut) olarak eğitim formal (örgün ve 
yaygın) ve informal eğitim olarak iki grupta ele alınmaktadır. Eğitimin 
formal türü ise hiyerarşik olarak okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve 
üniversite (yükseköğretim) olarak kategorize edilmektedir. 

Öğretmen ve öğrenci arasındaki eğitsel ilişkiler anlamında olan 
pedagoji eğitimin daha çok süreç boyutunu vurgulamakta, öğretmen, 
öğrenci bilgi bileşenlerinden oluşmakta ve en genel ifadeyle öğretmen-
lik meslek bilgisiyle özdeşleşmektedir. Eğitim okul içi ve dışı zaman, 
mekân ve paydaşları; öğretmeni, öğrenciyi ve eğitim diğer paydaşlarını; 
öğretim ve ders programlarını; öğretme ve öğrenmeyi; sistemi ve tabi 
pedagojiyi de içerisinde barındıran en geniş kavramı ifade etmektedir. 
Kültür, külürleme ve değerler ile eğitim arasında süreklilik içerisinde 
karşılıklı bir ilişki veya etkileşim bulunmaktadır. Bir yandan eğitim 
kültürden ve kültürün ögelerinden etkilenir ve onlar tarafından şekil-
lenirken diğer yandan da eğitim kültürün gelişmesinde, değişmesinde, 
güncellenmesinde, bireylerin toplumun kültürüyle kültürlenmesinde ve 
değerleriyle değerlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Seçmek, sınıf-
lamak, mukayese etmek, ayrıştırmak, sıralamak, elemek gibi özellikle-
re veya amaçlara sahip olmaması gereken eğitim, insanın insanlaşması, 
kendini tanıması, ruhunun ufkuna yürümesi ve insanlığa model üret-
mesi olarak ele alınmalıdır.
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Bölüm 2 
ÖRGÜTSEL DEDİKODU: ZEHİR Mİ? PANZEHİR Mİ?

Dr. Ömer Faruk COŞKUN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, AMYO, Hatay / Türkiye

Öz: İnsanlık tarihinin en eski iletişim yollarından biri olan dedikodu, 
informel iletişimin değerinin anlaşılması ile birlikte hiç olmadığı kadar 
örgütlerde önemli bir noktaya gelmiştir. Bu nedenle toplumda olumsuz 
ve istenmeyen bir davranış şekli olarak kabul edilen dedikodunun ör-
gütsel düzeyde detaylı olarak ele alınması bir zorunluluğa dönüşmüş-
tür. Örgütsel dedikodunun “Bir işletmede formel iletişim kanallarında-
ki aksaklıkları gideren ve formel iletişimi destekleyen bir iletişim şekli 
mi?” yoksa “Çalışanlar arasındaki ilişkileri olumsuz olarak etkileyen, 
örgütü zayıf düşüren bir hastalık mı?” olduğu cevaplanması gereken 
sorulardır. Bu çalışmanın amacı, örgütsel dedikodu olgusunu teorik açı-
dan ele alarak dedikodunun örgütteki işlevinin ne olduğunun, örgütte 
nasıl ortaya çıktığının ve örgüte tüm boyutları ile olumlu ve olumsuz 
etkilerinin neler olduğunun incelenmesidir. Betimsel olan bu çalışmada, 
örgütsel dedikoduya ilişkin yönetim alanyazını detaylı şekilde ele alın-
mış ve geçmiş çalışmaların ışığında bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Örgütsel 
dedikodu, örgütler için bireysel ve örgütsel boyutta olumlu ve olumsuz 
etkileri olan çok yönlü bir iletişim şeklidir. Bu nedenle yöneticiler, ör-
gütsel dedikoduyu örgüt içerisinde doğru olarak konumlandırmalıdır. 
Yöneticiler, önyargılarından kurtularak örgütsel dedikoduyu örgütsel 
amaçlara ulaşmaya katkı sağlayacak bir araca dönüştürecek stratejiler 
geliştirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel İletişim, Formel İletişim, İnformel İle-
tişim, Biçimsel Olmayan İletişim, Örgütsel Dedikodu
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GİRİŞ

Günümüzde hızla değişen iş çevrelerine etkili şekilde cevap vere-
bilmesi için örgütlerin koordinasyona her zamankinden çok daha fazla 
ihtiyacı vardır. Etkili koordinasyon, işletmeye hem örgüt içinde hem de 
örgüt dışında gerçekleşen çevresel değişimleri anlama imkânı sunmak-
tadır. Aynı zamanda örgütün tüm paydaşları ile uyum ve işbirliği içeri-
sinde faaliyet göstermesi; piyasada oluşan fırsatları yakalamasına, diğer 
taraftan ise ortaya çıkan veya çıkma ihtimali olan tehditleri erken fark 
ederek önlem almasına yardımcı olmaktadır. Örgütlerde etkili bir koor-
dinasyon için ise örgütsel iletişim kilit rol oynamaktadır.

Örgütsel iletişim, örgütsel amaçları gerçekleştirmek için bireylerin 
ve grupların etkileşim yolu ile bilgi alışverişi yaptığı bir süreçtir. Bu sü-
recin formel ve informel olmak üzere iki önemli boyutu bulunmaktadır. 
Doğan (2017: 39) örgütsel iletişimi buzdağına benzetmekte ve formel ile-
tişimi buzdağının görünen yüzü, informel iletişimin ise görünmeyen ve 
suyun altında kalan kısmı olduğunu ifade etmektedir. Formel iletişim, 
kurallar ile belirlenmiş, planlı bir şekilde gerçekleştirilen ve yönetim 
tarafından kolaylıkla düzenlenebilen bir iletişim süreci iken informel 
iletişim, kendiliğinden ortaya çıkan, rastgele konularda, rastgele kişiler 
ile bilgi paylaşımı yapılan ve kontrolü çok zor bir iletişim sürecidir. Bu 
doğal iletişim sürecinin en yaygın görülen örneği dedikodudur.

Toplumda gayriahlaki ve etik dışı bir davranış olarak kabul edilen 
dedikodu, toplumsal hayatın olduğu gibi örgütsel yaşamın da ayrılmaz 
bir parçasıdır. Fakat geçmişten günümüze olumsuz anlamlar ile yoğru-
lan bu iletişim şekli son yıllara kadar örgütlerde yöneticiler tarafından 
mücadele edilip ortadan kaldırılması gereken bir davranış olarak gö-
rülmüştür. Örgütsel yaşamın özü olduğunun (Noon & Delbirdge, 1993: 
23) ve örgütte çok önemli işlevleri yerine getirdiğinin farkına varılması 
ile birlikte örgütsel dedikodunun nasıl yönetilmesi gerektiği konusuna 
odaklanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda örgütsel dedikodu çok yönlü 
ve karmaşık bir olgu olması sebebi ile bu olgunun bireysel ve örgütsel 
düzeyde örgüt yaşamındaki etkileri dikkate alındığında örgütsel dedi-
kodunun dikkatli olarak yönetilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

İletişim, bir kişinin bilgisini, düşüncelerini ve duygularını başka bir 
kişiye yazılı, sözlü veya sözsüz olarak farklı biçimlerde bir mesaj yolu 
ile aktarmasıdır. En basit şekli ile bir mesaj alışverişi (Koçel 2014: 611) 
olarak ifade edilebilen iletişim; bireyler arasındaki ilişkiler için olduğu 
kadar örgütler için de oldukça önemlidir. Subramanian (2006: 1), ileti-
şimi insan vücudunda dolaşan kana benzeterek örgütler için iletişimin 
önemine vurgu yapmaktadır. İş hayatında çeşitli kademelerdeki yöneti-
ciler arasında yapılan bir araştırma sonuçları yöneticilerin zamanlarının 
%75 ile %95’ini iletişime ayırdıklarını göstermektedir (Koçel, 2014: 610). 
Dışardan bakıldığında görünmeyen ama örgütün varlığını devam ettir-
mesi için olmazsa olmaz bir unsur olarak, iletişimin örgütlerdeki formu 
örgütsel iletişimdir.

Örgütsel iletişim, örgütlerdeki faaliyetleri sürdürmek ve örgütün 
ortak amaçlarına ulaşmak için hem örgüt içerisindeki bireyler ve grup-
lar hem de örgüt ile çevresi arasında gönderilen ve alınan mesajların 
üretildiği, paylaşıldığı, yorumlandığı ve anlamlandırıldığı toplumsal 
iletişim içerisinde değerlendirilen bir süreçtir (Goldhaber, 1990; Shelby, 
1993; Akat, Budak & Budak, 1999; Güney, 2001). Örgütsel iletişim, or-
tak bir hedef için bireyleri bir araya getiren, bireyleri bir amaç doğrultu-
sunda koordine eden, aynı zamanda örgüt ile çevresi arasındaki sağlıklı 
etkileşimi sağlayan bir süreç olarak da ifade edilmektedir (Ünüvar & 
Bilge, 2007: 57). Diğer bir ifade ile örgütte çalışan bireylerin ve grupla-
rın ortak hedeflere yönelik olarak sürdürdükleri bir mesaj alışverişidir 
(Eroğlu, 2005: 204). Baron ve Greenberg (1990: 334) de örgütsel iletişimi; 
örgüt içerisinde inşa edilen örgütsel bağların kopmasını engelleyici bir 
birleştirici güç olarak tanımlamaktadır.

Örgüt içerinde iletişim mekanizmalarının sağlıklı şekilde işletilme-
diği örgütler, sürdürülebilir başarı elde edememektedir. Bu nedenle 
iletişim, bir örgütün başarısında veya başarısızlığında en kilit süreçtir 
(Orpen, 1997: 519). İş hayatında örgütsel iletişim, örgütün rekabet avan-
tajı kazanması için stratejik bir araçtır. Bu stratejik araç, örgüt tarafından 
çalışanları ve toplumu yönlendirmek, motive etmek, ikna etmek ve bil-
gilendirmek için kullanılmaktadır (Goodman, 2000: 69).
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Örgütsel iletişimin örgütlerde en önemli fonksiyonu, çalışanların 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bil-
giye ulaşmasını sağlamaktır. Bununla birlikte örgütsel iletişim, örgüt 
içerinde çalışanlar arasında ortak değerlerin oluşturulmasına katkıda 
bulunmaktadır. Diğer taraftan örgütsel iletişim sadece örgüt içerisinde-
ki çalışanların birbirini anlamasına değil aynı zamanda örgütün çevre-
sel gelişmelere uyum sağlaması için örgütün dış çevresini anlamlandır-
masına da imkân vermektedir. Bu nedenle örgütün içeride ve dışarıda 
tüm paydaşlar ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için etkili iletişim köprüsü 
kurması bir zorunluluktur. Aksi takdirde örgütte çalışanların moralle-
rinde düşme, üretkenlikte azalma, yapılan işlerde hata ve gecikmeler 
gibi verimsizliğe neden olacak durumlar ortaya çıkabilmektedir (Doğan, 
2017: 28).

FORMEL İLETİŞİM VE İNFORMEL İLETİŞİM

Örgütsel iletişim, örgüt yönetimi tarafından belirlenen kurallar ile 
sınırlandırılan yapılandırılmış formel iletişim ile bireylerin sosyalleşme 
ihtiyaçları sonucu doğal olarak ortaya çıkan planlanmamış ve yapılan-
dırılmamış informel iletişim olmak üzere iki boyutta incelenmektedir 
(Ünüvar & Bilge, 2007; Erol & Akyüz, 2015; Bektaş, 2019).

Formel iletişim; amacı, şekli, zamanı, yeri, kapsamı ve mekanizma-
sı belli ve tarif edilmiş yollardan mesajın alınıp verilmesidir. Örgüt içi 
dâhili yazışma sistemleri, prosedürler, ilan tahtası, öneri/şikâyet siste-
mi, koordinasyon toplantıları, raporlama sistemi formel iletişime örnek 
olarak verilebilmektedir. İnformel iletişim ise özellikle tarif edilmemiş, 
kendiliğinden oluşan ve iletişim sağlayan yollardır. İnformel iletişime 
örnek olarak örgüt içi gruplaşmalar, örgüt dışındaki sosyal birliktelikler, 
dedikodu ve söylenti gösterilebilmektedir (Koçel, 2014: 618-619).

Formel iletişim; katılımcılarının önceden belirlendiği ve önceden 
gündemin oluşturulduğu, tek yönlü olarak gerçekleşen, kısıtlı içeriğe 
sahip ve biçimsel bir dilin kullanıldığı bir iletişim sürecidir. İnformel 
iletişim ise rastgele katılımcılar ile rastgele konuları olan, bir program 
dâhilinde gerçekleşmeyen, karşılıklı etkileşim imkânı olan, zengin içeri-
ğe sahip, biçimsel olmayan dilin kullanıldığı bir iletişim sürecidir (Kra-
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ut vd., 1990: 147). Krackhard ve Hanson (1993: 104), formel ve informel 
örgütler arasındaki farklılıkları açıklamak için iskelet ve merkezi sinir 
sistemi metaforlarını kullanmaktadır. Formel örgüt, örgütün iskeletiyse; 
informel örgüt, örgütün merkezi sinir sistemidir. Formel örgüt, iskelet 
gibi katı ve gözlemlenebilirken, informel örgüt; narin, esnek ve gözlem-
lenemeyen ancak hissedilen merkezi sinir sistemi gibidir.

Örgütlerde formel iletişimin yapısı gereği yetersiz kaldığı durum-
larda örgütte iletişim mekanizmalarında aksamalar ortaya çıkmaktadır. 
İnformel iletişim bu aksaklıkları giderme veya ortadan kaldırma konu-
sunda çok önemli bir işleve sahiptir. Örgütte informel iletişim; örgüt or-
tamını daha eğlenceli hale getirmek, bireylerin iletişim kurma gibi psi-
ko-sosyal bir kişisel ihtiyacını karşılamak, çalışanlara diğer çalışanları 
etkileme imkânı vermek ve formel iletişim ile elde edilemeyecek bilgile-
re ulaşmak gibi birçok amaca hizmet edebilmektedir (Eroğlu, 2005: 204). 
İnformel iletişim, çalışanların sosyal ihtiyaçları doğrultusunda doğal ve 
durumsal olarak ortaya çıktığı için bilgi; sınırların dışında, zorunluluk 
ve yasaklara takılmadan örgüt içerisinde özgürce dolaşmakta ve çalı-
şanlar arasında paylaşılmaktadır (Han, 2019: 24).   Özgürce dolaşan bu 
bilgiler örgütte çalışanlara ve yöneticilere problemler ile ilgili tartışma 
ve çözüm yolları arama imkânı sunmaktadır (Bektaş, 2019: 72). Örgüt-
lerde kimi zaman doğru kimi zaman yanlış bilginin özgürce informel bir 
şekilde dolaştığı ve yayıldığı en önemli davranış ise dedikodudur.

SOSYAL YAŞAMDA DEDİKODU

İnformel iletişimin en önemli şekli olan dedikodu, dünya üzerinde 
var olan tüm toplumlarda gözlemlenebilen fakat dini inançlarda kötü 
anlamlar yüklendiği için toplumlarda hoş karşılanmayan insanlık tarihi 
kadar eski bir geçmişe sahip iletişim aracıdır. Kimi teorilerde ateşin bu-
lunması ile birlikte ortaya çıkan dedikodu, eski çağlardan beri insanoğ-
lunun hayatı içerisinde yer almakta ve varlığını sürdürerek günümüze 
kadar ulaşmaktadır (Artaç, 2017: 24).

Dedikodu, iletişimin en temel ancak belki de en yanlış anlaşılan bi-
çimlerinden biridir. Dedikodu en az iki kişi ile yapılmakta olup konuları 
ne katı gerçeklere dayanmakta ne de tamamı ile saf fantezilerden oluş-
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maktadır. (Fan, Grey & Karreman, 2020: 3). Dedikodu, günlük yaşantı-
mız içerisinde uzak kalamadığımız, yapılmasından dolayı bazen şikâ-
yet ettiğimiz bazen sinirlendiğimiz ama bir şekilde kendimizi içerisinde 
bulduğumuz sosyal ortamlardır (Erol & Akyüz, 2015: 149). Araştırma 
sonuçları,  iki veya daha çok kişinin bir araya gelerek kurdukları diyalo-
ğun %65’inin dedikodudan meydana geldiğini göstermektedir (Dunbar, 
Duncan & Marriott, 1997; Dunbar, 2004).

Dedikodu kavramının çıkış noktasının Batı ve Doğu toplumlarında 
benzer olarak dini çağrışımlar olduğu görülmektedir. Daha sonra za-
man içerisinde değişim göstererek günümüzdeki şekli ile kullanılmaya 
başlanmıştır (Han, 2019: 68). Günümüzde en basit şekilde dedikodu, ki-
şiler arasında ortamda yer almayan üçüncü bir kişi ile ilgili değerlendi-
rici konuşma olarak tanımlanmaktadır (Eder & Enke, 1991: 494). Dedi-
kodu, kişilerin karakterleri, alışkanlıkları ve yaşam şekilleri gibi kişisel 
bilgilerinin alışverişidir (Zimmerman, 1983: 333). Dedikodu; bir sosyal 
ağın oluşumu, değişimi ve devam ettirilmesi için ortaya çıkan, samimi 
ve heyecan verici bir şekilde ortamda bulunmayan üçüncü bir kişi ile il-
gili olumlu veya olumsuz değerlendirmelerin değiş tokuşudur (Kurland 
& Peled, 2000: 429; Foster, 2004: 83; DiFonzo & Bordia, 2007: 25; Kniffin 
& Wilson, 2005: 279; Grosser, Lopez-Kidwell & Labianca, 2010: 179). Di-
ğer taraftan gereksiz söz sarfiyatı, önemi olmayan gevezece konuşma 
veya şeytan dürtüsü kelimelerin kullanıldığı dil şeklinde dedikodunun 
olumsuz yanlarına vurgu yapan tanımlar da bulunmaktadır (Karadal & 
Hekimoğlu, 2020: 2631).

Dedikodu kendine özgü bazı özellikleri bulunan bir kavramdır. Bu 
nedenle kişiler arasında gerçekleştirilen bir konuşmanın dedikodu ola-
rak kabul edilmesi için, bir kişinin diğer bir kişiyi etkilemek amacı ile 
planlanmamış olarak samimi bir şekilde, ortamda bulunmayan üçüncü 
bir kişinin özel hayatı ve kişisel özellikleri hakkında olumlu veya olum-
suz bir yargı ve değerlendirmede bulunması gerekmektedir (Han, 2019: 
74).

Bireyler arası etkileşim olarak ifade edilen dedikodu; bağlantı kur-
ma, etkileme ve toplumsal anlaşma olmak üzere üç önemli fonksiyonu 
yerine getirmektedir. Bireyler dedikodu eylemi sayesinde içerisinde yer 
aldığı toplumun yapısını anlayabilmekte ve girdiği sosyal ağlar ile di-
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ğer bireyler hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Ayrıca bireyler toplum 
içerisindeki yerini korumak ve kaybetmemek için diğer bireylerin dav-
ranışlarını denetlemek isteyebilmektedir. Bu denetim arzusu sonucun-
da dedikodu, bir etkileme aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan 
bireyler dedikodu yolu ile bir bağ kurmak istedikleri kişilere bilgi taşı-
maktadır. Bu durumda bireyler arasında değer vermeye ve güvene da-
yalı toplumsal bir antlaşma ortaya çıkmaktadır (Hekimoğlu, 2020: 9-10).

ÖRGÜTSEL DEDİKODU

Dedikodu, tarih boyunca birçok toplumsal konu içerisinde yer bul-
muş fakat örgüt yaşamındaki yeri 90’lı yılların başından itibaren ele 
alınmaya başlanmıştır. Özellikle dedikodu kavramının sosyal kimliğin 
oluşumunda oynadığı rolün ve örgütlerde grupların oluşumu, geliştiril-
mesi ve sürdürülmesindeki işlevinin anlaşılması ile birlikte olumlu ta-
raflarına ilgi artmıştır (Öztürk & Gök, 2020: 1669). Bu durumun bir sonu-
cu olarak örgütsel davranış konularında bir yan ürün olarak değil başlı 
başına bir olgu olarak dedikodunun incelenmesinin gerekliliği ortaya 
çıkmıştır (Vaidyanathan, Khalsa & Ecklund, 2016: 557).  Dedikoduyu ör-
gütsel bağlamda ilk kez inceleyen ve örgütler için önemine işaret eden 
araştırmacılar olan Noon ve Delbridge (1993), birçok bilim dalında de-
dikodu olgusunun çok sınırlı çalışıldığını ve bu olgunun bütün yönleri 
ile sistematik bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etmektedir. Noon 
ve Delbridge (1993: 23), çeşitli disiplinlerden teori ve araştırmaları bir 
araya getirerek örgütsel dedikodunun önemini yorumladığı çalışmasın-
da; dedikodunun ciddi bir analize değer bir olgu olduğunu, bu olgunun 
örgütlerde yeterince araştırılmadığını, örgütsel dedikodunun analizinin 
örgütlerdeki sosyal ortamın önemli noktalarını gün yüzüne çıkardığı-
nı ve dedikodunun örgütleri korumaya ve örgütsel yaşamı sürdürmeye 
yardımcı olan sosyal bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Bu değerlen-
dirmeye bağlı olarak Noon ve Delbirdge (1993: 23), dedikodu olgusu-
nun örgütsel analizlerde haksız yere göz ardı edildiğini vurgulayarak 
aslında dedikodunun örgütsel yaşamın özü olduğunu belirtmektedir.

Farklı disiplinlerde farklı şekilde algılanmakta olan dedikodu kav-
ramının tanımı konusunda bir fikir birliği söz konusu değildir (Noon 
& Delbridge, 1993: 23). Antropologlar dedikoduyu grup çıkarlarının 
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sürdürülmesine yönelik bir araç olarak incelerken, psikologlar bireysel 
çıkarları geliştirmek için bir araç olarak ele almaktadır. Yönetim araş-
tırmaları ise bu çıkarların dengesi üzerinde durarak dedikodunun bir 
örgütün performansını artırıp artırmadığını sorgulamaktadır (Kniffin & 
Wilson, 2005: 278). Noon ve Delbridge (1993: 25) örgütsel dedikoduyu, 
bir sosyal ortamın üyeleri hakkında değer yüklü bilgileri gayri resmi 
olarak iletme süreci olarak tanımlamaktadır. Örgütsel dedikodu, örgüt 
içerisinde bilginin yukardan aşağıya, aşağıdan yukarıya veya yatay ola-
rak farklı yollarla hareket etmesi sonucu ortaya çıkan örgütsel iletişi-
min bir parçası ve dedikodunun işletmelere yansımasıdır (Akduru & 
Semerciöz, 2017: 107). Kim ve arkadaşları (2019: 30) tarafından örgütsel 
dedikodu, bir çalışanın aynı işletmede çalışan bir veya daha fazla çalı-
şana işletmedeki bir başka çalışan ile ilgili gayri resmi ve değerlendirici 
konuşmalar yapması şeklinde ifade edilmektedir. Bu açıdan örgütsel de-
dikodu, bir kişinin başka bir kişiye ortamda bulunmayan üçüncü bir kişi 
hakkında bilgi sağladığı sosyal bir faaliyettir (Wittek & Wielers, 1998: 
189).  Doğal bir sosyal faaliyet olan bu olgu, hakkında konuşulan çalı-
şanın ortamda olmadığı zaman örgütte birkaç çalışanın kendi araların-
da onun hakkında yaptığı değerlendirici sohbetleri içermektedir (Çiçek 
& Söylemez, 2020: 641). Örgütsel dedikodu en az iki kişiyi içerdiği için 
bireysel, grupsal ve örgütsel düzeyde hissedilen ve en önemlisi bu dü-
zeylerin birleşiminde ve bu düzeyler boyunca işleyen sosyal bir süreçtir 
(Fan, Grey & Karreman, 2020: 3). Bu süreç, yöneticilerin bilgiyi hızlı bir 
şekilde yaymasını veya örgüt içerisinde bilgileri toplamasını kolaylaş-
tırmaktadır (Subramanian, 2006: 7). Diğer taraftan bu olumlu tanımların 
aksine yönetim alanyazınında örgütsel dedikodu, bazı araştırmacılar 
tarafından çalışanların arasındaki ilişkileri zayıflatan, örgüt ortamını 
olumsuz etkileyen, çalışanların moral ve motivasyonunu azaltan, örgü-
te ve yöneticilere güveni zedeleyen bir çeşit psikolojik şiddet davranışı 
olarak tanımlanmaktadır (Doğan, 2009; Çelik, 2013; Karahan & Yılmaz, 
2014; Yaz, 2018; Bektaş, 2019).

Çalışanların yaptıkları işler ve örgüt içerisindeki yaşama ilişkin 
duyguları ve davranışlarını yansıtan örgütsel dedikodunun konusu içe-
rik ve değerlendirme açısından farklılık göstermektedir (Çiçek & Söyle-
mez, 2020: 641). Örgütsel dedikodu, içerik bakımından iş arkadaşının iş 
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performansı, iş ahlakı ve iş bilgisi ile ilgili konular olarak iş ile ilgili de-
dikodu ve iş arkadaşının özel ve ailevi hayatı ile ilgili konular olarak iş 
ile ilgili olmayan dedikodu olmak üzere iki ana boyuttan oluşmaktadır 
(Şantaş, Akbolat & Sağlam, 2019: 133). Örgütsel dedikodu değerlendir-
me bakımından ise, olumlu değerlendirmeler içeren pozitif dedikodu 
ve olumsuz değerlendirmeler içeren negatif dedikodu olmak üzere iki 
boyuta ayrılmaktadır (Çiçek & Söylemez, 2020: 641).

Örgütsel dedikodunun yapılan araştırmalarda tespit edilen sekiz 
özelliği bulunmaktadır (Berkos, 2003: 15-18). Bu özellikler şu şekilde sı-
ralanmaktadır:

•	 Dedikodu, konuşulmaya değer görülen konular ile ilgilidir. De-
dikodu genellikle dedikodusu yapılan kişinin beklenmedik, alı-
şılmadık, uygunsuz veya ahlaksız davranışı hakkında yapılmak-
tadır.

•	 Dedikodu üreticileri ağırlıklı olarak paylaştıkları bilgileri inandı-
rıcı olarak sunmakla ilgilenmektedir.

•	 Dedikodu programsızdır. Dedikodu planlanmamış olduğundan, 
bireyler rastgele bir şekilde insanlar hakkında bilgi kırıntıları 
elde ederler ve elde edilen bilgilerin ne zaman faydalı olacağın-
dan asla emin olamazlar.

•	 Dedikodu gayri resmidir ve bu nedenle sabit bir gündemi yoktur. 
Konuşmalar bir yerde başlayıp başka bir yerde bitebilmektedir.

•	 Dedikodu çok önemli olmayan konulara odaklanır.
•	 Dedikoduyu aktaran kişi, bilgisini başka alanlara da yaymaya ça-

lışmaktadır.
•	 Dedikodu üreticileri sadece gerçekleri sade ve tarafsız bir dille 

diğer kişilere aktarmazlar.
•	 Dedikodu üreticileri yaptıklarının ahlaki açıdan sakıncalı oldu-

ğunun farkındadır.
Bu özelliklere bağlı olarak bir dedikodunun örgütsel dedikodu ola-

rak nitelendirilebilmesi için olayları değil bireyleri konu alması, değer-
lendirici olması, dedikodunun konusu olan kişinin dedikoduyu anlatan 
ve dedikoduyu dinleyen ile aynı sosyal ortamda bulunması ama dedi-
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kodunun anlatıldığı sırada o ortamda olmaması gerekmektedir (Bilgi-
noğlu & Yozgat, 2020: 2594).

ÖRGÜTSEL DEDİKODUNUN KAYNAKLARI

Örgütsel dedikodu, örgüt içerisinde çalışanlar arasında etik dışı bir 
davranış olarak kabul edilse de örgütlerde sık görülen informel bir ile-
tişim şeklidir. Örgütsel dedikodunun örgütlerde bu kadar sık görülme-
sinin altında dedikodunun çok sayıda birbirinden bağımsız kaynağının 
varlığı yatmaktadır. Yönetim alanyazını incelendiğinde örgütsel dedi-
kodunun; bilgi eksikliği, bireysel nedenler, güvensizlik duygusu, formel 
iletişim eksiklikleri ve çelişkiler gibi kaynaklarının olduğu görülmekte-
dir.

Örgütlerde çalışanlar, iş yerinde yaşanan gelişmelerden haberdar 
olamadıklarında ya varsayımlar geliştirmekte ya da kendileri haber 
oluşturmaktadır. Özellikle örgütlerde terfi, zam ve işten çıkartma gibi 
kritik dönemlerde bilgi eksikliğinden dolayı belirsizlik ortaya çıkmakta-
dır (Doğan, 2017: 57; Gürbüzoğlu, 2019: 7; Karasu, 2020: 41). Bu belirsiz-
lik de çalışanlar arasında karmaşaya ve beraberinde örgütte çalışanların 
kaygı düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Belirsizlik ortamında kay-
gı düzeyi yükselen çalışanlar bilgi arayışına girmek zorunda kalmakta 
ve formel kanallardan alamadıkları bilgiyi en kolay ve hızlı informel 
iletişim yolu olan örgütsel dedikodu ile sağlamaktadır. Özşarlak (2016) 
tarafından yükseköğrenim kurumlarında yapılan çalışma sonuçlarına 
göre, çalışanların belirsizlik algısı arttıkça örgütsel dedikodu eğilimi de 
artmaktadır. Diğer taraftan çalışanlar örgüt içerisindeki diğer çalışanla-
rı tanıma ihtiyacı hissetmektedir. Eğer bir çalışan doğal yollar ile diğer 
çalışanları tanıma imkânı bulamaz ise üçüncü kişiler yolu ile bu ihtiya-
cı karşılamayı tercih etmektedir. Bu nedenle örgütte eksik olan bilginin 
yeri doğal yollarla doldurulmaz ise dedikodu ile doldurulmaktadır.

Örgütsel dedikodunun kaynağı olarak çalışanların tutum ve dav-
ranışları önemli bir yer tutmaktadır. İntikam (Şantaş, Akbolat & Sağ-
lam, 2019), nefret ve kıskançlık (Arabacı, Sünkür & Şimşek, 2012) gibi 
olumsuz tutum ve duygulardan dolayı dedikodu ortaya çıkabildiği gibi 
amaçsızlık, ego tatmini ve sosyal kabul görme gibi bireysel nedenlerden 
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dolayı da dedikodu ortaya çıkabilmektedir. Diğer taraftan çalışanların 
özgüven eksikliği veya etik değerlerinin zayıf olması gibi kişisel özel-
likleri de dedikodunun doğmasına neden olabilmektedir  (Han, 2019; 
Karasu, 2020). Noon ve Delbridge (1993: 25)’e göre, dedikoduyu anlatan 
kişi, grubun diğer üyelerini etkileme veya grup içerisindeki yerini güç-
lendirme gibi bir tür iktidar oyunu için sahip olduğu değer yüklü bilgiyi 
bir araç olarak kullanmaktadır. Artaç (2017: 36)’a göre ise çalışanlar kötü 
hissettiklerinde veya mutsuz olduklarında duygusal olarak arınmak için 
dedikodu yapmaktadır.

Örgütsel dedikodunun diğer önemli bir kaynağı ise güvensizlik 
duygusudur. Çalışanların kendilerini güvende hissetmeleri için sağlıklı 
ve tam olarak bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Çalışanlar kendilerini 
güvende hissetmediği zaman ise dedikodu devreye girmektedir. Şef-
faf olmayan yönetim anlayışı bu açıdan örgütsel dedikoduyu arttıran 
önemli bir unsurdur. Bacaksız ve Yıldırım (2015: 118) tarafından yapılan 
araştırma sonuçlarına göre, çalışanlar örgüt yönetiminin açık ve şeffaf 
olmamasını dedikodu nedeni olarak görmektedir. Örgüte veya yöneti-
me güven duymayan çalışanlar adaletsiz, güven kırıcı veya genel olarak 
olumsuz olarak algıladıkları bir durum ile karşılaştıklarında bu durum 
ile ilgili endişelerini yöneticileri ile değil de kendilerine yakın hissettik-
leri diğer çalışanlar ile paylaşma eğilimine girmektedir. Bu durum da 
dedikodunun başlamasına neden olmaktadır (Gürbüzoğlu, 2019: 8; Ka-
rasu, 2020: 41).

Örgütte informel iletişim kanallarının kurulmasının en temel nedeni 
formel iletişim kanallarının tıkalı veya yetersiz kalmasıdır. Çalışanlar, 
ihtiyaç duydukları bilgileri formel iletişim ağlarından sağlayamadıkları 
takdirde, bireyler arası, gruplar arası ve örgüt düzeyinde informel ile-
tişim ağları örmektedir. Bu informel iletişim ağlarının ortaya çıkışının 
en hızlı ve kolay yolu ise örgütsel dedikodudur. Diğer bir ifade ile bir 
örgütte yönetimin çalışanları formel kanallar ile doğru, yeterli ve zama-
nında bilgilendirmediği durumlarda çalışanlar oluşan boşlukları örgüt-
sel dedikodu gibi informel kanallar ile doldurmaktadır. Sonuç olarak 
örgütsel dedikodu formel iletişimin kısıtlı olduğu ortamlarda ortaya 
çıkmakta ve etkin bir iletişim sisteminin olmadığı örgütlerde örgütsel 
dedikodu gözlemlenmektedir (Doğan, 2002: 71). Diğer taraftan çalışan-
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lar formel iletişim yolları ile elde ettikleri bilgiye ilişkin bir şüphe duy-
duklarında bu bilgiyi dedikodu yolu ile teyit etmek istemektedir. Yani 
çalışanlar şüpheli bir bilgiyi aslında yine şüpheli ve güvenli olmayan bir 
yolla doğrulama çabasına girmektedir (Han, 2019: 79).

Örgütte bilgilerin net olmadığı ve devamlı değişen kararların söz 
konusu olduğu çelişkili durumlarda, çalışanlar yönetim ile sorun yaşa-
yabilmektedir (Usta, Kaya & Özyurt, 2018: 5). Bu durum ile baş edebil-
mek için bilinçli olarak yöneticileri yıpratmak veya hesaplaşma arzu-
suyla çalışanlar yönetim ile ilgili dedikodu yapabilmektedir (Gürbüzoğ-
lu, 2019: 8).

Kuo ve arkadaşları (2015: 2289) sosyallik, değer paylaşımı ve mah-
remiyet olmak üzere üç koşul sağlandığı durumlarda örgütsel dediko-
dunun ortaya çıkmasının daha olası olduğunu ifade etmektedir. Sosyal-
lik koşuluna göre, örgütlerde dedikodu birbirini tanımayan çalışanlar 
arasında nadiren gerçekleşmektedir. Çalışanlar arasında cana yakın bir 
ilişki oluştuğu durumlarda dedikodunun ortaya çıkma olasılığı daha 
yüksektir. Örgütlerde dedikodu, bireylerin ait olma ihtiyacını karşıla-
dığı için sosyal ortamlar dedikodunun gelişimi için uygun zemin hazır-
lamaktadır. Değer paylaşımı koşuluna göre ise, genellikle aynı kökene 
sahip grup üyeleri birbirlerinin değerlerine aşina olduğu için dedikodu-
nun tarafları arasında uyum ve fikir birliği artmakta, bu birliktelik de 
dedikodu yapılma eğilimini arttırmaktadır. Ayrıca örgütlerde dedikodu 
her zaman örgütün bütününe yayılan bir bilgiye dönüşmeyebilmektedir. 
Mahremiyet koşuluna göre, özellikle dedikodunun tarafları arasındaki 
yazılı olmayan bir anlaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan mahremiyet, 
tarafların sözlerinden sorumlu tutulmadan ve suçlu olma korkusu ol-
madan duygularını dile getirmesini sağlamaktadır. Mahremiyet örgüt-
lerde dedikodunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

ÖRGÜTLERDE DEDİKODUNUN İŞLEVLERİ

Örgütsel dedikodu, örgütlerde formel iletişim kanallarından bağım-
sız olarak önce bireyler arası, daha sonra küçük gruplarda ve son olarak 
da örgütün genelinde ortaya çıkan ve gelişen, hızlı ve etkili bir iletişim 
mekanizmasıdır. Bu iletişim mekanizmasının örgütlerde çeşitli işlevleri 
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bulunmaktadır. Bu işlevler genel olarak; bilgi edinme, eğlenme, sosyal 
ilişkiler kurma ve grup değerlerini koruma ve devam ettirme şeklinde 
sıralanabilmektedir.

Bilgi Edinme

Örgütsel dedikodu, formel iletişim kanallarından daha hızlı bir ileti-
şim kanalı olduğu için çalışanlar, diğer çalışanlar ve örgüt ile ilgili bilgi-
leri formel iletişim kanallarından önce dedikodu yolu ile öğrenmektedir. 
Kimi zaman örgütsel dedikodu, örgüt içerisinde ulaşılması güç olan bil-
gilerin elde edilmesi için tek yol olmaktadır.

Örgütsel dedikodu, dedikoduyu anlatan ve dedikoduyu dinleyen 
olmak üzere en az iki kişiyi içerdiği için farklı düzeylerde ortaya çıkan 
sosyal bir süreçtir. Örgütsel dedikodu, çalışanın kendi ile örgüt içerisin-
deki diğer çalışanları karşılaştırmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri elde 
etmede en kolay ve acısız yoldur (Fan & Grey, 2020: 3). Bu açıdan Gür-
büzoğlu (2019: 9) örgütsel dedikoduyu, çalışanların örgüt ortamında 
kötü tecrübeler yaşamadan o tecrübeler ile ilgili birçok şey öğrendiği ve 
sosyal bir kıyaslama imkânı veren bir tür sosyal öğrenme aracı olduğu-
nu ifade etmektedir. Bir sosyal öğrenme aracı olarak örgütsel dedikodu, 
başka kanallardan öğrenemediği diğer çalışanlar ve örgüt hakkındaki 
bilgileri bireye sunmaktadır. Diğer taraftan çalışanlar, diğer çalışanlar 
ile bir araya gelmeden onlar hakkında bilgi almak için dedikoduyu kul-
lanmaktadır (DiFonzo & Bordia, 2007: 26).

Örgütsel dedikodu, çalışanlar için olduğu kadar yönetim için de 
önemli bir bilgi alma ve verme işlevi görmektedir. Örgütsel dedikodu, 
yönetim için örgüt ve çalışanlar ile ilgili önemli bir geri bildirim aracı ol-
makla birlikte kendi sahip olduğu bilgiyi de çalışanların anlayabileceği 
şekilde sunmasına yardımcı olmaktadır (Gürbüz, 2019: 7).

Eğlenme

Örgütsel dedikodu, kimi zaman iş ile ilgili hiçbir amaca hizmet et-
meden sadece çalışanların güzel vakit geçirmesini sağlayan eğlendirme 
işlevini yerine getirmektedir. Örneğin mesai bitimini bekleyen çalışanlar 
sadece zaman öldürmek için dedikodu yapabilmektedir (Berkos, 2003: 



ÖRGÜTSEL DEDİKODU: ZEHİR Mİ? PANZEHİR Mİ?

62

24). Eğlenmek amacıyla yapılan dedikodu, dedikoduyu yapan kişilere 
verdiği mutluluktan dolayı bireysel anlamda rahatlama işlevini yerine 
getirmiş olmaktadır. Bunun yanı sıra dedikodu sayesinde eğlenceli hale 
gelen ortam bireylerin yakınlaşmasına ve grup içerisinde ortak bir at-
mosferin oluşmasını sağlamaktadır (Karadal & Hekimoğlu, 2020: 2632).

Sosyal İlişkiler Kurma

Örgütsel dedikodu, derinlemesine olmasa bile kişiler arasında bir 
gizlilik ve mahremiyet duygusu oluşturmaktadır (Berkos, 2003: 24) . Bu 
duygu sayesinde örgütsel dedikodu, insanları birbirine bağlayarak sos-
yal ağlar kurmaya yardımcı olmaktadır (DiFonzo & Bordia, 2007: 26). Bu 
bağlamda örgütsel dedikodu, çalışanlar arasında sosyal ilişkiler kurma 
ve örgüt içerisinde sosyal bağları kuvvetlendirme işlevi görmektedir.

Etkileme

Örgütsel dedikodunun başkalarının düşünce ve davranışlarını ma-
nipüle etmek için bir etkileme aracı olarak kullanılması mümkündür. 
Aynı zamanda örgütsel dedikodu, bir çalışana veya yöneticiye diğer 
çalışanların davranışları üzerinde kontrol fırsatı sunmaktadır. Bireysel 
boyutta dedikoduyu yapan kişinin örgütte itibarını güçlendirmesine ve 
dedikodu konusunun örgütteki imajını istediği gibi değiştirmesine im-
kân vermekle (Gürbüzoğlu, 2019: 9) birlikte örgütsel boyutta yöneticile-
re de değişime gösterilen direnci kırma (Akkaş, Antalyalı & Kaya, 2011: 
3135) konusunda yardımcı olmaktadır.

Grup Değerlerini Koruma ve Devam Ettirme

Grup değerleri, yazılı olmayan ve yıllar içerisinde örgütte oluşan so-
yut kavramlardır. Bu açıdan formel iletişim yolları ile öğrenilmesi müm-
kün değildir. Grup değerlerinin öğrenilmesinin en yaygın yolu informel 
iletişim yollarıdır. Örgütsel dedikodu ile değerler, ahlaki kurallar, ortak 
gelenek ve tarihin yayılması kolaylaşmakta aynı zamanda örgüte has 
özelliklerin korunması sağlanmaktadır (Noon & Delbridge, 1993: 33). 
Örgütsel dedikodu, sosyalleşme ve ilişki inşası ile yakından bağlantı-
lıdır ve dedikodu; grup normlarını, değerleri ve ahlaki ilkeleri iletmek 



Ömer Faruk COŞKUN

63

için bir araç olarak kullanılmaktadır (Fan & Grey, 2020: 3). Örgütsel de-
dikodu, insanları birbirine yakınlaştıran özellikleri sayesinde grup uyu-
mu yakalanmasını sağlamakta ve bu uyum, örgütsel değerlerin devam 
ettirilmesine zemin hazırlamaktadır. Örgütte dedikoduyu aktaranlar, 
başkaları hakkında bilgi verirken aynı zamanda dedikodunun alıcısına 
örgütün değerleri hakkında bilgi vermektedir. Çalışanların anlattıkları 
hikâyeler, örgütün işleyişine ilişkin ilkeleri diğer çalışanların anlaması-
na yardımcı olmaktadır (Kurland & Pelled, 2000: 432).

Örgütsel dedikodunun grup değerlerini korumaya yönelik diğer 
bir işlevi ise örgütün değerlerine uymayan çalışanlara yönelik bir ce-
zalandırma aracı olmasıdır.  Örgütsel dedikodu, bir örgütte neyin ka-
bul edilebilir neyin edilemez olduğuna ilişkin ipuçları vermektedir. Bir 
çalışanın örgütün değerlerini ihlal etmesini önlemek için o çalışanın 
onaylanmayan davranışına ilişkin dedikodu tehdidi etkili bir savunma 
aracıdır (Grosser vd., 2012: 56). Bu nedenle genellikle grup değerlerine 
uyum sağlamayan bir çalışan dedikodunun kurbanı olmaktadır (Noon 
& Delbridge, 1993: 28).

ÖRGÜTSEL DEDİKODUNUN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL 
ETKİLERİ

Bazı çalışanlar, örgütlerde dedikodunun tamamen ortadan kalk-
masını istese de dedikodu örgütlerde iletişimin merkezidir (Kniffin & 
Wilson, 2010: 170). Bu nedenle örgütsel dedikodu genel olarak etik dışı 
ve gayriahlaki bir davranış olarak toplumda kabul görmesine rağmen 
örgütlerde kaynağı, konusu ve taraflarına bağlı olarak bireysel ve örgüt-
sel düzeyde olumlu ve olumsuz pek çok etkiye sahiptir. Waddington 
ve Michelson (2007: 4) tarafından yapılan çalışmada örgütsel dedikodu-
nun bireysel sonuçları; duyguları ifade etme ve iletme, diğer çalışanla-
rın destek ve güvenini kazanma, belirsizliklerin ve kaygının azaltılması, 
problemleri algılama ve çözme, diğer çalışanlar tarafından kabul görme, 
dedikodusu yapılan kişinin dışlanması, benlik saygısı ve itibarının zarar 
görmesi sonucu mağduriyet oluşması olarak ifade edilmektedir. Aynı 
çalışmada örgütsel sonuçlar ise çalışanlar ve örgüte yönelik ilginin ve 
endişenin ifade edilmesi, bilginin ve tecrübenin paylaşımı, örgüt içi ve 
örgütler arası ağların geliştirilmesi, örgüt içi grup ilişkilerinin oluşması, 
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örgüt kültürünün yayılması, değişime direnç, yanlış bilgi nedeni ile yan-
lış anlamaların ortaya çıkması, örgütteki sorunların maskelenmesi veya 
çarpıtılması olarak belirtilmektedir (Waddington & Michelson, 2007: 
4-5).

Olumlu Etkileri

Kendine has özellikleri nedeni ile dedikodunun kötü amaçlı kullanı-
labilme ihtimali yüksektir. Bu yüksek ihtimal, onun örgütlerde ortadan 
kaldırılması gereken bir davranış şekli olarak kabul edilmesine yol aç-
maktadır. Ancak doğru olarak yönetilebildiği takdirde bireysel ve ör-
gütsel boyutta birçok olumlu etkisi gün yüzüne çıkmaktadır.

Örgütsel dedikodunun olumlu etkileri bireysel boyutta dedikodu-
yu yapan çalışanlar üzerinde görülmektedir. Dedikodu, çalışanların 
bastırılmış duygularını açığa çıkartarak onların rahatlamasını ve stres 
düzeylerinin azalmasını sağlamaktadır (Altuntaş, Altun & Akyıl, 2017: 
107). Örgütsel dedikodu çalışanların moralini arttırmaktadır (Usta, Kaya 
& Özyurt, 2018: 6). Dedikodu, işyerini daha eğlenceli hale getirmekte 
ve çalışanları rutin işlerin monotonluğundan kurtararak örgüt ortamını 
renklendirmektedir. Dedikodu, dedikodu yapan çalışana statü ve say-
gınlık kazandırmakta (Hekimoğlu, 2020: 21) ve örgüt içerisinde gizli 
liderleri ortaya çıkartmaktadır. Örgütsel dedikodu çalışanların duygu-
larını ifade etmeleri için en güvenli yoldur. Duygularını özgürce ifade 
edebilen çalışanlar, diğer çalışanlar ile daha kolay kaynaşabilmekte ve 
sosyal doyum yakalayabilmektedir (Hekimoğlu, 2020: 21).

Örgütlerde dedikodunun örgütsel boyutta olumlu etkilerine bakıl-
dığında, dedikodunun çalışanların diğer çalışanlara ve örgüte olan bağ-
lılık düzeyini arttırdığı ve örgütsel bağlılığı geliştirdiği görülmektedir. 
Formel iletişim yolları ile elde edilen bilgilerin dedikodu mekanizma-
ları ile teyit edilmesi sonucu örgütte şeffaflık sağlanmakta ve çalışanın 
yönetime ve diğer çalışanlara karşı duyduğu şüphe azalmaktadır. Ör-
gütsel dedikodu örgütteki iletişim aksaklıklarını giderdiği için bilgi ve 
deneyimin paylaşımını hızlandırarak örgüt içerisinde dolaşan mesajları 
daha anlaşılır hale getirerek hem çalışanlar arasındaki işbirliğini kuv-
vetlendirmekte hem de örgüte dinamizm kazandırmaktadır. Örgütsel 
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dedikodu, çalışanlar arasında yeni fikirlerin değiş tokuşu yolu ile yeni 
fikirlere destek olmaktadır. Bu yolla örgütte yeniliklerin öğrenilmesi 
ve aktarılmasına katkıda bulunmaktadır (Karadal & Hekimoğlu, 2020: 
2633. Ayrıca örgütsel dedikodu, çalışanların yeni durumları ve olayları 
anlama kapasitesini arttırmaktadır. Akkaş ve arkadaşlarına (2011: 3138) 
göre örgütsel dedikodu, değişim süreçlerinde değişim anahtarlarından 
biri olarak kullanılabilmektedir. Örgütsel dedikodu yönetime geribil-
dirim sağladığı için yönetimin gruplar üzerindeki sosyal kontrolünü 
etkinleştirmektedir (Hekimoğlu, 2020: 21). Diğer bir ifade ile örgütsel 
istihbaratı geliştirerek sorunların oluşmadan veya büyümeden tespit 
edilmesine imkân vermektedir. Bu açıdan örgütsel dedikodu bir nevi er-
ken uyarı sistemidir (Usta, Kaya & Özyurt, 2018: 7). Örgütsel dedikodu; 
örgütsel değerlerin çalışanlara tanıtılmasını, bu değerlerin korunmasını 
ve devamlılığını sağlamaktadır (Hekimoğlu, 2020: 21). Örgütsel dediko-
du sayesinde çalışanlar örgüt ile ilgili gerçek düşüncelerini açıkça ifade 
edebilme fırsatı bulduğu için örgütsel amaçları benimsemeleri daha ko-
lay olmaktadır. Örgütsel dedikodu, örgüt içerisinde bireyler ve gruplar 
arası sosyal bağları kuvvetlendirerek çalışanları daha kolay sosyalleştir-
mektedir. Bu açıdan dedikodunun örgüt içerinde sosyalleşmeye olumlu 
etkisi bulunmaktadır.

Olumsuz Etkileri

Örgütsel dedikodunun örgüte ve örgütteki çalışanlara sağladığı 
faydaların yanında zararları da olabilmektedir. Bu zararlar genellikle 
örgütsel dedikodunun kontrolsüz olduğu ve art niyetli olarak gerçek-
leştiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda dedikodu bir ile-
tişim şekli olmaktan çıkarak bireysel açıdan özellikle dedikodusu yapı-
lan kişi üzerinde olumsuz etkilere neden olmakta, aynı zamanda örgüt 
içerisindeki iletişimi engelleyen bir unsura dönüşerek örgütsel açıdan 
da olumsuz etkilere yol açmaktadır. Eğinli ve Bitirim (2008: 124-125)’e 
göre, örgütsel dedikodunun örgütte yayılması önemsenmediğinde, ki-
şilerarası ilişkilere zarar vererek örgütsel iletişimi zehirleyici bir yapıya 
dönüşmektedir. Ayrıca örgütte birçok farklı unsurdan etkilenen iletişim 
kanalları, sadece dedikodu ile beslendiği takdirde örgütsel iletişim için 
bu durum yıkıcı olmaktadır.
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Örgütsel dedikodunun bireysel olarak olumsuz etkileri en çok de-
dikodusu yapılan çalışanlar üzerinde görülmektedir. Bir çalışanın de-
dikodusunun yapılması, o çalışanın itibarını zedelemekte (Kurland & 
Pelled, 2000: 432), özgüvenini azaltmakta ve kendini değersiz hissetme-
sine (Grosser, Lopez-Kidwell & Labianca, 2010: 178) neden olmaktadır. 
Bu yüzden dedikodusu yapılan çalışanda zaman içerisinde hem örgütle 
ilgili olumsuz düşünceler oluşmakta hem de çalışan, zamanla örgüt içe-
risinde asosyalleşmektedir. Bu gibi durumlarda eğer yöneticiler bu çalı-
şanları yalnız bırakır ise bu duygu durumunun çalışanı iş yeri yalnızlı-
ğına sürüklemesi muhtemeldir (Usta, Kaya & Özyurt, 2018: 6). Akduru 
ve Semerciöz (2017) tarafından yapılan araştırma sonuçları, örgütlerde 
dedikodu eğiliminin çalışanları sosyal ve duygusal olmak üzere iki bo-
yutta işyeri yalnızlığına sürüklediğini ve dedikodu eğiliminin etkisinin 
duygusal yalnızlık açısından daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Dedikodusu yapılan çalışan kaygı ve stres düzeyinin yükselmesi veya 
yaşamış olduğu üzüntü ve öfke (Arabacı, Sünkür & Şimşek, 2012: 171) 
nedeni ile saldırganlık davranışı sergileme eğilimi gösterebilmektedir 
(Gürbüz, 2019: 13-14). Dedikodusu yapılan kişinin kendisi ile ilgili ya-
pılan dedikoduyu mobbing olarak algılama ihtimali de söz konusudur. 
Yaz (2018) tarafından yapılan çalışmada, dedikodu mobbing’in bir for-
mu olarak değerlendirilmektedir.

Dedikodu çok önemli bir iletişim şekli olmasına rağmen, örgüt içe-
risinde çalışanlar, kendi menfaat ve çıkarları için dedikoduyu kullana-
bilmektedir. Bazı araştırmalarda dedikodu, tehlikeli ve sinsi bir eylem 
olarak tanımlanmaktadır (Doğan, 2017: 61). Özellikle rakipten kurtul-
mak veya istifaya zorlamak gibi amaçlarla güçlüler örgütsel dedikoduya 
başvurabilmektedir.  Bu nedenle örgütsel dedikodu, bazı durumlarda 
çalışanların elinde art niyetli olarak kullanılan bir silaha dönüşmektedir 
(Han, 2019: 90). Yapılan birçok araştırmada dedikodu, örgüt içerisinde 
psikolojik şiddet ve saldırganlık davranışı içerisinde sınıflandırılmakta-
dır (Yapıcı, 2008; Yücel, 2008; Doğan, 2009; Demir & Tütüncü, 2010; Er-
türk, 2011; Çelik, 2013; Karahan & Yılmaz, 2014; Anasız, 2016). Örgütsel 
yaşamda dedikodu, daha geniş alanlara yayılabildiğinden, belirlenmesi 
ve müdahale edilmesi çok daha zor olduğundan kimi zaman fiziksel şid-
detten daha tehlikeli ve zararlı olabilmektedir (Kieffer, 2013: 91).
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Örgütsel dedikodu art niyetli olarak yapıldığında örgüt içerisinde 
yanlış anlaşılmalara ve bu yanlış anlaşılmalardan dolayı da çalışanların 
alınan kararlara direnç göstermesine neden olmaktadır. Kontrolsüz ola-
rak örgüt içerisinde dolaşan dedikodular, yönetime ve örgüte olan güve-
ni zedelemektedir. Güven duygusunun olmadığı örgütlerde uzun yıllar 
boyunca yatırım yapılan çalışanlar kaybedilmektedir. Sadece örgütsel 
dedikodunun iletişim aracı olarak kullanıldığı örgütlerde kaos ortaya 
çıkmaktadır. Çalışanlar arası gruplaşmalar ve uçurumlar oluşmakta ve 
ilişkiler zarar görmektedir (Vega, 2017: 50). İlişkilerin zarar görmesi de iş 
tatminsizliğini ve örgütsel düzeyde stresi (Usta, Kaya & Özyurt, 2018: 7) 
tetiklemekte, aynı zamanda iş performansı ve verimliliğini düşürmekte-
dir (Michelson & Mouly, 2004: 196; Grosser, Lopez-Kidwell & Labianca, 
2010: 178). Örgütsel dedikodunun örgütsel diğer bir olumsuz etkisi de 
kurumsal sırlar üzerindedir. Akkaş ve arkadaşları (2011: 3135) çalışma-
larında örgütsel dedikodunun kurumsal sırlar noktasında çok önemli 
bir tehdit olduğunu ifade etmektedir.

ÖRGÜTSEL DEDİKODU YÖNETİMİ

Örgütte bilgi sağlama, sosyal ilişkileri kuvvetlendirme, grup değer-
lerini koruma ve devam ettirme gibi birçok işlevi yerine getiren örgütsel 
dedikodu; doğru, bilinçli ve sistematik bir şekilde yönetilmesi gereken 
bir konudur. Çünkü yönetim tarafından görmezden gelinen ve örgüt 
içerisinde rastgele dolaşan dedikodular, örgüt ortamına önlenemeyen 
hasarlar verebilmektedir.

Örgütlerde olaylar ve durumlar ile ilgili belirsizlikler az veya çok 
her zaman olacağı için dedikodu da her zaman varlığını sürdürecektir. 
Bu nedenle dedikodunun örgütlerde ortadan kaldırılması mümkün de-
ğildir. Ortadan kaldırılması mümkün olmayan bu olguyu yöneticiler 
kimi zaman görmezden gelmekte kimi zaman ise olumsuz ve kötü bir 
davranış olarak kabul etmektedir. Yöneticilerin çoğu dedikodu yayan 
informel iletişimi işsiz güçsüz kişiler için zaman öldürme aracı olarak 
görmektedir (Subramanian, 2006: 2). Fakat örgütsel dedikodu iyi yöne-
tilebildiği zaman örgütün amaçlarına hizmet eden yararlı bir yönetim 
aracı olabilmektedir. Yöneticiler, dedikodunun kötü bir davranış oldu-
ğu algısından kurtuldukları takdirde bu yararlı aracı örgütün faydasına 
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kullanabilmektedir. Örgütsel dedikodu, formel iletişimi destekleyici bir 
unsur olarak ele alındığında örgütte bazı kararların daha hızlı alınması-
nı, gruplar ve bireyler arası işbirliğini ve çalışanların psikolojik tatminini 
sağlamaktadır (Eroğlu, 2005: 217).

Örgütsel dedikodu aracılığı ile yöneticilerin, çalışanların ve grup-
ların düşüncelerini ve duygularını istenilen şekilde yönlendirilmesi 
mümkündür. Yöneticilerin bu yönlendirmeyi yapabilmesi için öncelikle 
çalışanların yönetim kademesine güvenmesi gerekmektedir. Değişim 
ve kargaşa ortamlarında yönetim tarafından gerekli bilgilendirmelerin 
net ve hızlı olarak yapılması bu güveni sağlamaktadır. Aynı zamanda 
yönetim, örgütsel dedikodunun olumsuz etkilerini yasaklar ile değil şef-
faf ilişkiler kurarak, en doğru bilgiyi hızlı bir şekilde örgüte yayarak ve 
mümkün olduğunca kararlara katılımı örgüt içerisinde yaygınlaştırarak 
ortadan kaldırabilmektedir (Usta, Kaya & Özyurt, 2018: 8). Bültenler ve 
haber panoları yönetimi güvenilir bir bilgi kaynağı olarak hissettirecek 
önemli uygulamalardır (Eroğlu, 2005: 217). Ayrıca çalışanların rahat-
sız oldukları konuları açık olarak tartışabilecekleri örgütte açık iletişim 
politikalarının varlığı, örgüt yönetimine şeffaflık ve güven konusunda 
yardımcı olmaktadır. Açık iletişim politikalarının örgütte uygulanması, 
çalışanların başka çalışanlar yerine rahatsız oldukları konuları yönetim 
ile konuşmasını sağlamaktadır (Luna & Chou, 2013: 125).

Yöneticiler zararlı dedikoduları engellemek için farklı stratejiler uy-
gulamakta ve örgüt içerisinde yatay ve dikey iletişim yollarını güçlen-
dirmektedir. Bu amaçla örgütsel dedikodunun örgütte formel iletişim ile 
kontrollü bir şekilde eş zamanlı gerçekleştirilmesi ve örgütsel dediko-
dunun formel iletişimi destekleyici bir unsur olarak görülmesi; örgütsel 
dedikodunun olumsuz etkilerini azaltmakta ve onu kullanışlı bir araca 
dönüştürmektedir. Örnek olarak örgütsel dedikodunun olumlu etkileri-
ni fark eden yöneticiler, formel iletişim yollarına göre çok daha etkili ve 
hızlı bir şekilde bilginin yayılmasını sağladığı için örgütsel dedikoduyu 
vermek istedikleri haberleri örgütte duyurmak için kullanmaktadır.

Örgütsel dedikodunun yönetiminde dikkat edilmesi gereken önemli 
bir nokta, dedikodu yolu ile yanlış bilgilerin örgüt içerisine yayılmasıdır. 
Brownell (1990: 80) örgütsel dedikodunun taşıdığı bilgilerin %90’ının 
genellikle doğru, sadece %10’luk küçük bir kısmının yanlış oluğunu fa-
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kat küçük kısım olan %10’un çok kritik bilgiler içermesinin sorun oldu-
ğunu ifade etmektedir.  Örgüt içerisinde yanlış, hatalı, abartılı veya art 
niyetli bilgilerin dedikodu yolu ile çalışanlar arasında taşınması kronik-
leşen yanlış algılara, korku ve endişeye sebep olabilmektedir (Gürbüz, 
2019: 9). Yanlış bilginin yayılmasını engellemenin en kolay yolu ise er-
ken müdahaledir. Yönetim eğer yanlış bilginin asılsız olduğunu kısa sü-
rede ispat ederse bu bilgi örgüte ve çalışanlara zarar vermeden ortadan 
kalkmaktadır (Eroğlu, 2005: 217).

Yönetim çalışanların dedikodu yapmasını kısıtlamak ve asgariye 
indirmek için farklı uygulamalara başvurabilmektedir. Çalışanların iş 
yüklerini orantılı olarak arttırarak boş sohbetler için zamanlarının kal-
masını engellemek ve fiziki etkileşimi azaltmak için iş süreçlerine ilişkin 
etkileşimi bilgisayar ortamına taşımak bunlardan bazılarıdır (Luna & 
Chou, 2013: 125).

Yönetimin örgütsel dedikodudan örgütün zarar görmemesi için açık 
ve destekleyici bir çalışma ortamı oluşturması ve bu çalışma ortamının 
çalışanların bir araya geldiği çeşitli sosyal ve eğitsel etkinliklerle des-
teklenmesi gerekmektedir. Bu etkinlikler, hem takım ruhu ve birliktelik 
algısını yaratmakta hem de çalışanların sosyalleşme ihtiyacını karşıla-
maktadır (Usta, Kaya & Özyurt, 2018: 8).

SONUÇ

Örgütsel dedikodu, hem bilgi zenginliği yaratan hem de bilgi kirli-
liğine sebep olan; hem çalışan ilişkilerini kuvvetlendiren hem de çalışan 
ilişkilerine zarar veren; hem doğru bilgiye hem de yanlış bilgiye hızlı bir 
şekilde ulaşılan; hem çalışanların sosyalleşmesini sağlayan hem de ça-
lışanları yalnızlığa sürükleyen; hem örgütsel iletişime katkısı olan hem 
de örgütsel iletişime hasar veren; sonuç olarak örgütler için hem faydalı 
hem de zararlı olabilecek, ikilemli bir yapıya sahip bir iletişim şeklidir. 
Bu ikilemli yapı, bireysel ve örgütsel düzeyde kendini göstermektedir. 
Bir örgütün bu ikilem arasında hangi tarafta yer alacağını, örgüt yöne-
ticilerinin örgütsel dedikoduyu değerlendirme şekilleri belirlemektedir. 
Eğer yöneticiler örgütsel dedikoduyu örgüt yaşamının ayrılmaz bir par-
çası olarak görüp mücadele etmeye veya ortadan kaldırmaya çalışmaz-
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larsa örgütsel dedikoduyu doğru olarak yöneterek örgüt amaçlarını ger-
çekleştirmek için bir araca dönüştürebilirler. Aksi takdirde görmezden 
geldikleri veya kötü bir davranış olarak kabul ettikleri dedikodu, zaman 
içerisinde örgütlerde telafi edilemez hasarlara yol açabilir.

Örgütsel açıdan yöneticilerin düşünmesi gereken konu, örgütte de-
dikodunun nasıl durdurulacağı değil dedikodunun nasıl kontrol edi-
leceğidir. Yöneticiler, olumsuz ve zararlı dedikoduları önlemeye veya 
sona erdirmeye çalışmalı, bununla birlikte olumlu ve faydalı dedikodu-
yu bir iletişim aracı olarak örgütün yararına kullanmayı öğrenmelidir. 
Bunun için de yöneticiler öncelikle formel iletişim sistemlerini gözden 
geçirmeli ve örgütte açık ve güvenilir bir iletişim sistemi kurmalıdır. 
Çünkü örgütlerde olumsuz ve zararlı dedikodular en çok formel ileti-
şim sistemlerinde yaşanan aksaklıklar ve formel iletişimin yetersiz kal-
dığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı işleyen bir formel iletişim 
sistemi ile birlikte doğru olarak yönetilen bir dedikodu mekanizması 
örgütlere önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle yöneticiler, örgütsel 
dedikodu ile mücadele etmek yerine onu formel iletişim kanallarını des-
tekleyici bir araç olarak değerlendirilmelidir.

Bireysel açıdan dedikodu, genellikle dedikodu yapanlar ve dediko-
dusu yapılanlar olmak üzere dedikodunun tüm taraflarının hayatında 
önemli değişiklere neden olmakla birlikte bu iki taraf üzerinde fark-
lı etkilere sahiptir. Dedikodu, yapanlar için rahatlatıcı ve stres azaltıcı 
bir aktivite iken dedikodusu yapılan kişinin özgüveni, itibarı, çalışma 
arkadaşlarına ve örgüte karşı bakış açısında yıkıcı etkilere sebep olabil-
mektedir. Bu yıkıcı etkilerin ortadan kaldırılması için yöneticilere büyük 
görev düşmektedir. Yöneticiler, dedikodu konusu olan kişiye yalnız ol-
madığını hissettirmeli aynı zamanda saldırganlık davranışı olarak kabul 
edilen olumsuz dedikoduyu engellemeye çalışmalıdır.

Yöneticilerin örgüte zarar verecek dedikoduyu engellemek için ön-
celikle örgütsel dedikodu ile ilgili önyargılarından kurtularak örgütsel 
dedikodunun faydalarına odaklanması gerekmektedir. Örgütsel dedi-
koduya bir düşman olarak değil örgüt amaçlarını gerçekleştirmeye yar-
dımcı olacak bir müttefik gibi yaklaşmalıdır. İyi yönetilebildiği takdirde 
örgüte birçok yönden olumlu etki yapma potansiyeline sahip örgütsel 
dedikodu, art niyetli kullanılmayıp saldırganlık davranışına dönüşme-
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diği sürece sosyal bağları kuvvetlendirecek, çalışanların iyi vakit geçir-
mesini sağlayacak ve örgütsel yaşamı renklendirecektir.

Sonuç olarak örgütlerde bireysel ve örgütsel boyutlarda farklı etki-
leri bulunan dedikodunun bilimsel araştırmalara çok daha fazla konu 
edilmesi, örgütlerde dedikodunun yönetimi için önemli katkılar sağla-
yacaktır.
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Öz: Koronavirüs (COVID-19), yeni bir virüs olarak hızla tüm dünya-
ya yayılmış ve sadece insanları değil insanlığı da ilgilendiren her sektörü 
etkileyen küresel bir krize dönüşmüştür. COVID-19 pandemisi, sağlık 
sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri etkilemiştir. Bu süreçten sağlık 
sektörü gibi eğitim sektörü de ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu nedenle, bu 
çalışmada Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin eğitime olan etkileri-
nin geniş çaplı değerlendirmesi ve aynı zamanda COVID-19 pandemisi 
nedeniyle fen eğitiminin sanallaştırılmasının ele alınması amaçlanmış-
tır. Bu amaca ulaşabilmek için anlatım akışı sırasıyla; COVID-19’dan 
önce eğitim dünyası, COVID-19 hakkında genel bilgiler, COVID-19’un 
eğitim üzerine etkileri (Bilgi edinme ve öğrenme kaybı üzerine etkisi, 
psikolojik etkisi, sosyal öğrenme üzerine etkisi, cinsiyet üzerine etkisi ve 
beslenme üzerine etkisi olarak beş başlık altında değerlendirilmiştir.), 
uzaktan eğitime geçiş süreci, yükseköğretim kurumlarının COVID-19 
pandemisine tepkisi, yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime ge-
çişi, yükseköğretim kurumlarının COVID-19 pandemisinde karşılaştık-
ları zorluklar, COVID-19 pandemisinde fen eğitiminin sanallaştırılma-
sı, eğitim sisteminde COVID-19 pandemisinin etkisi nasıl azaltılabilir 
(Okulları açık tutarken hazırlığı arttırmak, öğrenme kaybını azaltmak 
için uzaktan öğrenmenin kullanılması ve eğitim kaynaklarının etkin bir 
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şekilde kullanılması olarak üç başlık altında değerlendirilmiştir.) CO-
VID-19 pandemisi sonrası okula dikkatli bir dönüş ve sonuç başlıkları 
altında sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19, Pandemi, Eğitim, Fen 
Eğitimi.

KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNDEN ÖNCE 
EĞİTİM DÜNYASI 

Policy Brief (2020)’nin raporunda belirtildiği gibi; pandemiden önce 
dünya zaten her insanın temel hakkı olan eğitim hakkını yerine getir-
mekte büyük zorluklarla karşı karşıyaydı. Çoğu ülkede erken sınıflarda 
olan (okul öncesi, ilkokul vb.) olağanüstü sayıda çocuk -250 milyondan 
fazla- okula gitmiyordu ve yaklaşık 800 milyon yetişkin okuma yazma 
bilmiyordu. Dahası, okuldakiler için bile öğrenme garanti olmaktan 
uzaktı. Dünya çapında ilkokul çağındaki çocukların yaklaşık %56’sı-
nın yani 387 milyonunun temel okuma becerilerinden yoksun olduğu 
tahmin edilmekteydi. Finansman açısından bakıldığında da karşılaşı-
lan zorluk COVID-19’dan önce zaten ürkütücü boyuttaydı. Düşük ve 
orta gelirli ülkelerde sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan ka-
liteli eğitime ulaşmak için 2020’nin başındaki finansman açığı tahmini, 
yılda 148 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir rakamdı. COVID-19 krizinin bu 
finansman açığını da üçte bir oranında artıracağı tahmin edilmektedir 
(Dünya Bankası, 2020). Bahsedilenler göz önüne alındığında zaten dün-
ya çapında kaliteli eğitime erişimin önünde bulunan sorunlar, mevcut 
sağlık krizi (COVID-19 pandemisi) ile birlikte mevcut eşitsizlikleri daha 
da kötüleştirecek ve şiddetlendirecektir.

COVID-19 HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Tüm dünya -2020 yılının Şubat ayı gibi- dünyanın farklı yerlerindeki 
insanların hayatına mal olan bir virüsün beklenmedik gelişiyle şaşkına 
dönmüştür. Virüsün gelişi; milliyeti, eğitim seviyesi, gelir düzeyi, dini, 
dili, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun tüm insanları doğrudan veya do-
laylı olarak etkilemiştir (United Nations Educational Scientific and Cul-
tural Organization [UNESCO], 2020a). Çin kaynaklı Koronavirüs veya 
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COVID-19, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Centers for Disease 
Control and Prevention) (2019) tarafından bir kişiden diğerine bulaşa-
bilen bir virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. 
Virüs öncelikle tükürük damlacıkları veya burundan akıntı yoluyla ya-
yılmaktadır. Enfekte (bir kişinin hastalığa neden olan organizmadan et-
kilenmesi) bir kişi öksürür veya hapşırırsa veya başka insanların yanın-
da konuşursa, bu virüsün onlara bulaşma şansı yüksektir (Dünya Sağlık 
Örgütü [DSÖ], 2020). Bu durum, virüsün enfekte olanla yakın temas 
yoluyla veya virüslü nesnelere veya yüzeylere dokunarak ve ardından 
kişinin elini ağzına, burnuna veya gözlerine dokundurmasıyla yayıldı-
ğı anlamına gelmektedir (Centers for Disease Control and Prevention, 
2019). COVID-19 ile enfekte olan kişilerin çoğunluğu hafif veya şiddetli 
solunum yolu hastalığı yaşarken hiçbir belirti yaşamayarak (asempto-
matik) hastalığı geçiren kişiler de bulunmaktadır (DSÖ, 2020). 

COVID-19’un neden olduğu virüs herkes için yenidir, yani henüz 
bir tedavi geliştirilmemiştir ve bu da koronavirüsü ölümcül hale getir-
mektedir. COVID-19 dünya çapında farklı ülkelerde hızla yayılırken, 
hükümetler küresel bir virüs pandemisiyle başa çıkmak için alarma 
geçmişlerdir. Dünya çapında hükümetler pandemiyi kontrol etmeye ve 
Koronavirüs’ün hızlı yayılmasını önlemeye çalışırken, enfekte insanlar 
ve ölü sayısının sürekli arttığı ülkelerde, acil durum ilan ederek pande-
minin yavaşlatılması için ciddi önlemler almışlardır (Nixon, Chittick & 
Faustino, 2020). Önlem olarak insanları sosyal mesafeli olmaya teşvik 
etme, koruyucu donanımlar kullanma (yüz maskesi, eldiven, gözlük), 
temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları (yani el yıkama), karantina, 
uçuş yasakları hatta birkaç ülkede sıkıyönetim uygulaması dâhil olmak 
üzere küresel düzenlemeler yapılmıştır. COVID-19, yeni bir virüs ola-
rak hızla tüm dünyaya yayılmıştır ve sadece insanları değil dünyadaki 
her sektörü etkileyen küresel bir krize dönüşmüştür. Böylece 11 Mart 
2020’de Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19’u salgın (pandemi) olarak ilan 
etmiştir (Ducharme, 2020). Sonuç olarak COVID-19 pandemisi, başta 
sağlık sektörü olmak üzere tüm sektörleri etkilemiştir. Bu süreçten sağ-
lık sektörü gibi eğitim sektörü de ciddi şekilde etkilenmiştir. 
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COVID-19 PANDEMİSİNİN EĞİTİM ÜZERİNE ETKİLERİ

COVID-19 pandemisi, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar 
her eğitim kademesinde hem öğrenenler hem de öğretenler için tarihin 
en büyük eğitim kesintisine neden olmuştur ki eğitim kesintisi dünya 
genelinde evrensel bir etkiye sahiptir. Evrensel bir etkiye sahip olması-
nın nedeni, ülkelerin COVID-19 pandemisinin yayılmasını kontrol altı-
na almaya yönelik olarak okullarını kapatmalarıdır. COVID-19 pandemi 
nedeniyle ülkelerin okullarını kapatmaları sırasında izledikleri yol da 
değişmektedir. Çin COVID-19 pandemisinde okullarını kapatan ilk ülke 
olmuştur. Çin’in bazı bölgelerinde okulların kapatılması kararı 16 Şubat 
2020’de başlamış ve yaklaşık bir hafta sonra ülke çapında uygulanmış-
tır. Çin’den sonra OECD ülkeleri de okullarını kapatmıştır. Pandemi ge-
nişledikçe diğer ülkeler de okulları kapatmaya başlamışlardır. Mart ayı 
sonunda, 46 ülkede farklı düzeylerde okul kapatma işlemleri uygulan-
mıştır. 41 ülke okullarını ülke genelinde tamamen kapatırken, beş ülke 
(Avustralya, İzlanda, Rusya Federasyonu, İsveç ve Amerika Birleşik 
Devletleri) yerel düzeyde kapatmıştır. Benzer şekilde; Portekiz, İspanya 
ve Hindistan da yayılmayı kontrol altına almak veya yavaşlatmak için 
bölgesel okul kapatma kararını uygulayan ülkelere örnek gösterilebilir. 
Hatta pandemiden etkilenen ülkelerden okullarının tamamını kapatma-
yanlar da mevcuttur. Örneğin, İzlanda’daki ilkokullar, sınıf büyüklük-
leri 20 öğrencinin altındaysa açık kalmıştır. Benzer şekilde; İsveç’te çoğu 
ilkokul ve ortaokul açık kalırken lise düzeyindeki okullar mart ayının 
ortasından itibaren uzaktan eğitime geçmiştir (UNESCO, 2020b). Bun-
lara ek olarak bazı ülkeler öğretim süresinin kaybını en aza indirmek 
için okulların açık olduğu sezonları yeniden düzenlemiştir. Örneğin; 
Avustralya ve Şili’deki bazı okullar kış okulu tatillerini öne çekmiştir. 
Kore’de okul yılı Nisan ayında (tipik başlangıçtan yaklaşık bir ay son-
ra) yaz tatili kısaltarak başlamıştır ve Litvanya’da zorunlu okul tatilleri 
mart ayının son iki haftasında başlatılmıştır (Organisation for Economic 
Co-operation and Development [OECD], 2020). Ayrıca, okullarını tama-
men veya kısmen kapatan ülkeler olduğu gibi okul kapatma kararını 
uzunca bir süre erteleyen Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Meksika ve İs-
viçre vb. ülkeler ile Singapur gibi okullarını hiç kapatmayan ülkeler de 
vardır (UNESCO, 2020a).
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Hem gelişmiş hem de gelişmemiş ülkelerde, hareketi kısıtlayan ted-
birler ve hatta tamamen karantina, eğitim sistemleri üzerinde önemli et-
kilere sahiptir. Pandemi nedeniyle okulların kapanmasıyla öğrenciler, 
ebeveynler ve öğretmenler de büyük zorluklarla karşı karşıya kalmış-
lardır. Dahası, ülkelerin ekonomik seviyelerindeki farklılıklar, enerji ve 
telekomünikasyon kapasiteleri, öğretmenlerin becerileri ve eğitim ekip-
lerinin dinamizmi; bu eğitim krizinin nasıl ele alındığına dair oldukça 
heterojen bir haritanın ortaya çıkmasına ve ülkeler arasındaki ayrımla-
rın derinleşmesine yol açmıştır. Yani, COVID-19 pandemisi eğitim sis-
temleri üzerinde pek çok eşitsizliği de ortaya çıkarmıştır (OECD, 2020, 
UNESCO, 2020a). Ayrıcalıklı geçmişlere sahip, ebeveynleri tarafından 
desteklenen, öğrenmeye istekli ve yetenekli öğrenciler; kapalı okul ka-
pılarını geçerek alternatif öğrenme fırsatlarına giden yolu bulabilirken 
dezavantajlı geçmişe sahip olan öğrenciler, okulları kapandığında ge-
nellikle dışarıda kalmaktadırlar. Yani okulların kapanması, özellikle 
düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler için artan bir okul terk riskiyle 
sonuçlanabilir (Dünya Bankası, 2020; UNESCO, 2020a). 

İstatistikler bize okul kapanışlarından etkilenen insan sayısının bü-
yüklüğü hakkında bir fikir vermektedir.  Nisan 2020’nin ortasına kadar, 
200 ülkede okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar olan 1,6 milyar 
çocuğu ve genci temsil eden dünya genelindeki öğrencilerin %91›i pan-
demiden etkilenmiştir (Dünya Bankası, 2020; UNESCO, 2020a). Sağlık 
krizinin eğitim sektörü üzerindeki etkisini sadece resmeden bu sayı, buz 
dağının görünen parçasıdır. Öğrenciler üzerindeki gerçek etki ancak 
önümüzdeki aylarda ve yıllarda tam anlamıyla bilinecektir. Bahsedi-
lenler göz önünde alındığında bu krizin psikolojik ve ekonomik açıdan, 
bilgi edinme ve öğrenme kaybı, sosyal öğrenme, cinsiyet ve beslenme 
açısından öğrenciler üzerinde önemli bir etkisi olduğu zaten açıktır. Bu 
etkileri başlıklar altında açıklanmaya çalışılacaktır.  

Bilgi Edinme ve Öğrenme Kaybı Üzerine Etkisi

UNESCO (2020a)’nin raporuna göre, COVID-19 pandemisinin eği-
tim sistemi üzerine en önemli etkilerinden birisi bilgi edinme kaybı so-
runudur. Okula gitmemeye zorlanan pek çok öğrenci, öğrenimlerinin 
kalitesini kaybettiğini hatta karantina döneminde tamamen ortadan 



Yurdagül BOĞAR

83

kalktığını ifade etmişlerdir. Ayrıca, rapora göre potansiyel bilgi edinme 
kaybı gençler üzerinde zaten kısa ve uzun vadede olumsuz büyük bir 
etkiye sahip olacaktır.

Brookings Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, geçmiş okul kapanışları-
na dayanarak bazı öngörülerde bulunmuşlardır. Bu araştırmacılar; çoğu 
öğrencinin özellikle matematik ve fen bilimleri ve aynı zamanda edebi 
konularda öğrenmelerinde oldukça geride kalacaklarını, öğrencilerin 
becerilerinde çok daha fazla değişkenlik olacağını ve zaten düşük notlar 
alan öğrencilerin bu durumdan daha çok etkileneceğini belirtmişlerdir. 
Benzer şekilde; Bristol Üniversitesi’ndeki ekonomistler de COVID-19 
nedeniyle okulu bırakmanın ya da okula gidememenin yaratacağı po-
tansiyel bilişsel etkiyi ölçmeye çalışmışlardır. Bu bilişsel etkiyi ölçmek 
için COVID-19 pandemisinin başlamasından çok önce yayımlanan Car-
lsson ve arkadaşları (2015) ve de Lavy (2015) tarafından yapılan araş-
tırmaların yöntemlerinden yararlanarak çıkarımlarını ifade etmişlerdir. 
Ekonomistler, en az 10 haftalık eğitimsiz karantina sürecinden sonra öğ-
rencilerin test sonuçlarında standart sapmanın yaklaşık %6’sı kadar bir 
düşüş olacağı öngörüsünde bulunarak öğrenci öğrenimi üzerindeki bi-
lişsel etkinin büyüklüğünü tahmin etmişlerdir. Bu, maalesef ihmal edile-
bilir bir düşüş değildir. Ayrıca, Dünya Bankası da COVID-19 pandemi-
sinde kaybedilen okul süresinin (yaklaşık 0,6 yıllık bir süre) potansiyel 
öğrenme kaybına yol açmasının yanı sıra ekonomik etkisinin de endişe 
verici düzeyde büyük olacağını vurgulamıştır.  

Psikolojik Etkisi

Okulların kapanmasının öğrenciler için önemli ölçüde öğrenme kay-
bına yol açacağı gerçeği ile birlikte, eğitimciler ve psikologlar öğrenciler 
tarafından hissedilen bir diğer etkinin ise psikolojik etki olacağının altını 
çizmektedirler. Okulların kapanması bağlamında ve daha genel olarak 
COVID-19 pandemisinin etkisiyle; pek çok öğrencinin önemli travma, 
stres ve kaygı yaşaması maalesef oldukça muhtemeldir. Çünkü pek çok 
öğrenci, kendilerini potansiyel olarak uygun olmayan veya güvensiz ko-
nutlarda hapsolmuş halde bulacaklardır. Özellikle ebeveynler de hap-
sedilmişse (eve kapanmış) ve işlerinden ayrılmak zorunda kalmışlarsa 
bu durum daha büyük sorunları beraberinde getirecek ve ebeveynlerin 
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ekonomik anlamda kriz yaşamalarına neden olacaktır. Ebeveynlerin ya-
şadığı ekonomik krizin etkisi, hissettikleri stresi büyük ölçüde arttıra-
caktır. Bu stres dolaylı olarak öğrenciler üzerinde psikolojik zorluklar 
yaratacaktır (DSÖ, 2020; UNESCO, 2020a). Dünya Sağlık Örgütü (2020), 
bu psikolojik sonuçlarla mücadele etmek için ebeveynlerin çocuklarına 
yardım etmeye ve destek vermeye zaman ayırmaları gerektiğini belir-
tirken bunun her durumda mümkün olmadığını da vurgulamaktadır. 
Bu tür bir destek önemli bir istihdam sorunu olan aileler için imkânsız 
değilse bile önemli ölçüde zorluğa sahiptir.

COVID-19 pandemisinin psikolojik etkileri; öğrencilerin okula dö-
nüş döneminde ve hatta sonrasında potansiyel olarak önemli sonuçlar 
doğuracaktır. Afet sonrası; Gibbs ve arkadaşlarının (2019) Avustral-
ya’da, Nguyen ve Minh Pham (2018)’in Etiyopya’da, Hindistan’da ve 
Vietnam’da yürütmüş oldukları araştırıma sonuçlarının da gösterdiği 
gibi afetler nedeniyle rutinin bozulmasının psikolojik etkilerinin eğitim 
üzerinde de ciddi bir etkisi olduğu vurgulanmıştır. Bu psikolojik etki-
lerin öğrencilerin yaşına, önceden var olan ruhsal sorunlarına ve özel 
öğrenme yardımına ihtiyaç duyup duymamalarına göre değişeceği 
unutulmamalıdır (Lee, 2020). Diğer bir ifadeyle, COVID-19 pandemisi-
nin her öğrenci için psikolojik etkisi farklı olacaktır. Dahası, COVID-19 
pandemisi öğrenciler üzerinde olduğu gibi öğretmenler üzerinde de psi-
kolojik etkilere sahip olabilir (Lee, 2020). Bu nedenle; okul yetkilileri ve 
daha genel olarak hükümetlerin, öğretmenlerin sosyo-duygusal yükü 
yönetmelerinde onlara yardımcı olacak yollar bulmaları büyük önem 
teşkil etmektedir. 

Sosyal Öğrenme Üzerine Etkisi

Okulların bir diğer önemli yönü de öğrencilerin sosyal öğrenmeleri-
ne katkı sağlamaktır. Bilişsel öğrenmenin ötesinde, okul sosyal öğrenme 
ortamı olarak hayati önem taşımaktadır. Öğrencilerin diğer öğrenciler 
ve öğretmenler ile arasındaki bağlantılar her çocuğun kişisel gelişimi 
üzerinde yadsınamaz derecede önem arz etmektedir. Öğrenciler ken-
dini nasıl ifade edeceğini, başkalarını nasıl dinleyeceğini ve çeşitliliğe 
nasıl saygı duyacağını okulda öğrenmektedirler. Evlerine kapanmış 
(COVID-19 pandemisi nedeniyle okulları kapanan ve okula gideme-
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yen) çocuklar; aniden arkadaşlarını, öğretmenlerini ve sınıflarının diğer 
üyelerini göremez hale gelirler. Bu durum özellikle öğrencilerin sosyal 
öğrenmelerinde olumsuz etkiye sahip olabilecek bir izolasyon olarak 
görülmektedir. Uzaktan eğitime geçilerek bu olumsuz etki kısmen azal-
tılmaya veya en aza indirilmeye çalışılmıştır (UNESCO, 2020b). 

Cinsiyet Üzerine Etkisi

Okulların kapatılması açıkça tüm öğrencileri eşit şekilde etkileme-
yecektir. Bu durumun kız öğrenciler üzerinde yaratacağı orantısız etki 
de açıkça görülecektir (UNESCO, 2020c). Okul sadece bir öğrenme yeri 
olmanın ötesinde, aynı zamanda evde zor koşullarda yaşayan birçok öğ-
renci için güvenli bir sığınağı temsil etmektedir. Kız öğrenciler özellik-
le okulların kapanması sırasında cinsel şiddet ve üreme sağlığı ile ilgili 
sorunlar nedeniyle risk altındadırlar. Örneğin; Ebola salgını nedeniyle 
okullar kapatıldığında, ergenlik çağındaki kız öğrencilerin hamilelikle-
rinde belirgin bir artış olmuş ve okul yılının başında birçok hamile kı-
zın okula girmelerine izin verilmemiştir (Muller & Nathan, 2020). Ne 
yazık ki, mevcut COVID-19 pandemisi krizinde de aynı şeyin yeniden 
yaşanması olasılıklar içerisindedir. Buna ek olarak, dünya genelinde üc-
retsiz ev işçiliğinin (temizlik, yemek pişirme, çocuk bakımı vb.) büyük 
çoğunluğunu kadınlar sağlamaktadır. Bu aynı şekilde genç kızlar için 
de geçerlidir. Yaşları 5 ila 14 arasında değişen kızlar, evdeki ev işleriyle 
erkeklerden %40 daha fazla zaman geçirmektedirler (United Nations In-
ternational Children’s Emergency Fund [UNICEF], 2016). Okulların ka-
panmasıyla evde kalmaya zorlanan kızların yapmak zorunda oldukları 
iş miktarında orantısız bir artış görülmesi de muhtemeldir. Bu da kız-
ların akademik ödevlere veya derslere daha az zaman ayırmaları anla-
mına gelmektedir. Hatta bu durumun daha da ileri boyutu, ebeveynleri 
kızlarını tamamen okulu bırakmaya zorlayabilir. Bu nedenle, COVID-19 
pandemisinde kalkınma hedefi olan kaliteli eğitim ve cinsiyet eşitliğine 
ulaşmak için kız öğrencilerin her zamankinden daha fazla desteğe ihti-
yaçları vardır (Akmal, Hares & O’Donnell, 2020).
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Beslenme Üzerine Etkisi

Yoksulluk içinde yasayan çocuklar için okul kantinleri çok önem-
li bir yere sahiptir. Çünkü dünya çapında en az 320 milyon çocuk için 
okullar aracılığıyla sağlanan yemekler önemli bir gıda kaynağıdır. Bu 
öğünler bu çocukların çoğu için büyümelerinde çok önemli olan besin-
lerin ana kaynağını oluşturmaktadır. COVID-19 pandemisi nedeniyle 
okul kapanışları, özellikle yüksek yoksulluk oranlarına ve aşırı yoksul-
luğa sahip ülkelerde yaşayan çocukların yetersiz beslenmelerini daha 
da arttıracaktır (World Food Programme [WFP], 2020). Okulların kapan-
masıyla okul kantinlerinin de kesintiye uğraması, gıda güvenliğini ve 
beslenmeyi de tehlikeye atacaktır.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİŞ SÜRECİ

COVID-19 pandemisi nedeniyle okulların kapanmasıyla dünyadaki 
ülkelerin büyük bir çoğunluğunun, meydana gelen öğrenme kaybıyla 
mücadele etmek, eğitimde sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlayabil-
mek için çevik ve uyarlanabilir olması gerekiyordu. Bu nedenle; ülkele-
rin büyük çoğunluğunda, okulların kapanmasına uzaktan eğitme geçiş 
eşlik etmiştir (Dünya Bankası, 2020). Tüm bağlamlarda, uzaktan eğiti-
me geçiş; deneysellik, topluluklarda önceden var olan ağlara güçlü bir 
güven, bireysel toplulukların ve öğrencilerin belirli bağlamlarına güçlü 
bir adaptasyon gerektirmiştir. Bu nedenle, bazı ülkelerin uzaktan eğiti-
me geçişleri kolay olurken bazı ülkelerinki kolay olmamıştır (UNESCO, 
2020b). Örneğin; kalabalık nüfusa sahip olmaları nedeniyle ve yaygın-
laşan internet erişimine kolay ulaşabilmek amacıyla eğitim sektöründe 
yeni teknolojilerin ve platformların uygulanmasına pandemi öncesinde 
ve pandemi sırasında yüksek miktarlarda yatırım yapan Amerika Bir-
leşik Devletleri ve Çin, uzaktan eğitime nispeten sorunsuz geçiş yap-
mışlardır (Dünya Bankası, 2020). Fakat özellikle gelişmekte olan Afrika 
ülkeleri, COVID-19 pandemisinin sonuçlarına karşı daha savunmasız-
dırlar (International Association of Universities [IAU], 2020). Dolayısıy-
la bu ülkelerin uzaktan eğitime geçişleri de kolay olmamıştır. Pandemi 
öncesinde bile Afrika ülkelerinde 6-11 yaşındaki çocukların %20’sinden, 
12-14 yaşındakilerin %33’ünden ve 15-17 yaşındaki ergenlerin %60’ın-
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dan fazlası etkin bir şekilde okula gidemezken pandemiyle birlikte bu 
oranların daha da artması muhtemeldir. Afrika ülkelerinde okula de-
vam edebilen öğrencilerin, COVID-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eği-
time geçilmesiyle birlikte öğrenmelerinde kesintiler meydana gelecektir. 
Çünkü bu öğrenciler uzaktan eğitim için gerekli olan bilgisayarlara, is-
tikrarlı bağlantıya ve eğitim araçlarına ödeme yapma imkânına gelişmiş 
ülkelerdeki gibi sahip değillerdir (UNESCO, 2020b).

Ülkelere göre uzaktan eğitime geçişin kolay veya zor olmasının 
yanı sıra, uzaktan eğitimin her ülkede uygulanış ve uyarlanış şekli de 
farklı olmuştur. Örneğin; Ruanda Okul Kurulu vatandaşlarının alışkın 
olduğu bağlama uygun olarak uzaktan eğitimi sağlamıştır. Ruandalıla-
rın bağlamına en uygun araç radyo olduğundan, Ruandalılar çocukların 
uzaktan öğrenmelerinde her zaman erişim sağlayabilmeleri açısından 
radyoyu kullanmışlardır. Ayrıca, Ruanda hükümeti telekomünikasyon 
şirketleriyle ortaklık kurarak, öğrencilerin öğrenim sitelerine mobil plat-
formlardan ücretsiz olarak erişilebilmelerine olanak sağlamıştır (UNI-
CEF, 2020). Benzer şekilde; Peru da kurslarını çevrimiçi olarak ve özel 
radyo istasyonlarında kullanıma sunmuştur. Bu platformları önce aile-
leri COVID-19 hakkında eğitmek için ardından gençlere yönelik eğitim 
devamlılığını sağlamak amacıyla kullanmıştır. Dahası, devlet en deza-
vantajlı durumdaki çocuklara eğitimlerine uzaktan devam edebilmeleri 
için yaklaşık bir milyon tablet (gerektiğinde güneş enerjili şarj cihazı ile) 
dağıtmıştır (UNESCO, 2020b). Ayrıca, Paraguay ve Georgia gibi ülke-
ler de uzaktan eğitimle yakından ilgilenerek özel şirketlerle anlaşmalar 
imzalamışlardır. Bunlara ek olarak; Kamerun’da eğitim kurumları, öğ-
rencilerin evde kalırken öğrenmeye devam etmelerini sağlamak için di-
jital bir öğrenme mekanizması oluşturmaya yönelik tüm mevcut araç ve 
kaynaklardan yararlanmaya teşvik edilmiştir (IAU, 2020). Tüm bunlarla 
birlikte; uzaktan eğitim hizmetlerinin kalitesi henüz tam olarak kanıt-
lanmamıştır (UNESCO, 2020b; UNICEF, 2020). Yüz yüze eğitime göre 
daha düşük kalitede olması ve uzaktan eğitime ayıracak zamanı ve kay-
nağı olanlarla olmayanlar arasındaki boşluğu daha da genişletmesi çok 
muhtemel görünmektedir. 

UNESCO (2020b)’ye göre uzaktan öğrenmeyi sağlamaya yönelik 
ipuçları şöyle sıralanabilir.
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•	 Yüksek teknolojili ve düşük teknolojili çözümleri benimsemek 
için öğrencilerin ve öğretmenlerin yeteneklerinin değerlendiril-
mesi gerekmektedir.

•	 Uzaktan eğitim araçları için çeşitli seçeneklerin (örn: çevrimiçi 
sanal dersler, indirilebilir dersler, öğrenciler için erişilebilir ma-
teryaller gibi) keşfedilmesi gereklidir.

•	 Ebeveynler tarafından yüksek riskli olarak algılanan sınavlarla 
ilişkili derslere ve notlara öncelik verilebilir. 

•	 Öğretmenlere, tüm öğrencilere uzaktan eğitim araçlarıyla nasıl 
talimat vereceklerini ve katılımlarını nasıl sağlayacakları öğreti-
lebilir.

•	 Uzaktan öğrenmeye uygun yaklaşımlar harmanlanabilir ve uy-
gulama ve platformların sayısını sınırlandırılabilir. 

•	 Daha yaygın olarak bulunabilecekleri için akıllı telefonlarla 
uyumlu araçlar vurgulanabilir.

•	 Kaynaklara erişim maliyetini ortadan kaldırmak için Telekomlar-
la anlaşmalar yapılabilir.

•	 Sorular ve çözümlerine ilişkin öğretmenler ve öğrenciler arasın-
da destek toplulukları oluşturulabilir.

•	 Engelli öğrenciler için eğitim hizmetlerinin erişilebilirliği ve kul-
lanılabilirliği sağlanabilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ COVID-19 
PANDEMİSİNE TEPKİSİ

Yükseköğretim kurumları COVID-19 pandemisine yanıt olarak öğ-
rencilerinin, eğitim personelinin ve profesyonellerin ihtiyaçlarını karşı-
lamak için çalışma şekillerini değiştirmeye başlamıştır. Yükseköğretim 
kurumları, COVID-19 pandemisine tepki olarak öncelikle dersleri iptal 
ederek kapılarını kapatmışlardır (Hodge, 2020). Buna paralel olarak, 
bazı üniversiteler uluslararası öğrencilerine kendi ülkelerine dönmeleri-
ni tavsiye etmişlerdir (Hodge, 2020). Diğer bir ifadeyle, COVID-19 pan-
demisi uluslararası öğrencilerin güvenlik ve yasal statülerini de etkile-
miştir. Ayrıca; yükseköğretim kurumları COVID-19 pandemisine tepki 
olarak üniversitelerinin resmi sitelerinde pandemi ile ilgili bilgilerinin 
güncellenmesine, hasta öğrenciler için gerekli prosedürlerin oluşturul-
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masına, bilgi paylaşımının teşvik edilmesine ve öğrenmenin süreklili-
ğinin planlanmasına katkıda bulunmuşlardır (Bender, 2020). Diğer bir 
ifadeyle, dünya çapındaki yükseköğretim kurumları COVID-19 pan-
demisine karşı Dünya Sağlık Örgütü, araştırma enstitüleri ve bölgesel 
ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak pandeminin yayılmasına 
engel olmaya çalışmışlardır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının pan-
deminin yayılmasını önlemeye çalışırken öğrencilerinin öğrenmelerinin 
sürekliliğini sağlamak gibi bir sorumlulukları da bulunmaktadır (Ric-
hardson, 2020). Bu nedenle dünya çapındaki yükseköğretim kurumları 
uzaktan eğitim ve öğretime geçmiştir. Sınıfta öğrenmenin askıya alın-
ması ve uzaktan eğitime geçişle birlikte üniversitelerdeki değişiklikler 
belirginleşmeye başlamıştır. Bu nedenle, COVID-19 pandemisi üniver-
sitelerin eğitim sistemlerini yeniden şekillendirme şeklini etkilemiştir 
(Rizvi & Eckel, 2020). Diğer bir ifadeyle, COVID-19 pandemisi, üniver-
sitelerin daha esnek eğitim ve öğretim yaklaşımları geliştirme ihtiyacını 
da ortaya koymuştur. Tam ve El-Azar (2020)’a göre, üniversiteler dünya 
çapında üniversitelerin gelecekteki yönünü besleyebilecek çok ihtiyaç 
duyulan yeniliği getirebilecek yeni eğitim çözümleri geliştirmişlerdir. 
Üniversiteler, uzaktan eğitime alışılmadık bir geçiş yaparak COVID-19 
pandemisine yanıt vermede öncülük etmişlerdir (Rizvi & Eckel, 2020).

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ UZAKTAN EĞİTİME 
GEÇİŞİ

Dünya çapında hükümetler ve çeşitli kurumlar COVID-19 pande-
misinin etkilerini hafifletmeye çalışırken yükseköğretim kurumları da 
bu duruma ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu süreçte yükseköğretim 
kurumlarına (üniversiteler) çok iş düşmektedir. Çünkü yükseköğretim 
kurumlarının öğrencilerini, eğitim personelini ve ebeveynleri gönüllü 
çalışmalar yoluyla COVID-19 mücadelesine katılmaya teşvik etmek, 
COVID-19 destek sürücülerini koordine etmek ve sanal öğrenme orta-
mına doğru dönüşümü sağlamak gibi zorlu görevleri bulunmaktadır. 
Dünya çapındaki neredeyse her yükseköğretim kurumu bir anda CO-
VID-19 mücadelesi kapsamında uzaktan (çevrimiçi) eğitime geçmiştir. 
Hızla uzaktan eğitime geçiş, COVID-19 pandemisine yanıt olarak üni-
versitelerin ana zorluklarından biri olduğundan yükseköğretim ku-
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rumları öğrenmenin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini desteklemeye 
ilişkin bir yol haritası hazırlayarak zorluğun üstesinden gelmeye çalış-
maktadır. Bu nedenle, yükseköğretim kurumları öğrencilerine ve eğitim 
personeline destek hizmetlerini uygulamakta ve çevrimiçi öğrenme fır-
satlarını en üst düzeye çıkarmaktadır (Lim, 2020; Salihu, 2020). Dahası, 
bazı yükseköğretim kurumları, akademik personelini çevrimiçi öğreni-
me geçişlerini desteklemek için eğitmeye başlamıştır (Lim, 2020). Ayrıca, 
bazı eyaletlerde komisyon üyeleri, internet şirketlerini uzaktan öğrenme 
araçlarına sahip olmayan öğrencilere internet erişimi sağlamaları konu-
sunda çağrıda bulunmuşlardır (Truong, 2020). Bunlara ek olarak, bazı 
ülkelerdeki yükseköğretim kurumları öğrenme materyallerini Google 
Classroom’a yüklerken, bazı yükseköğretim kurumları da öğrencilerin 
COVID-19 ile ilgili sorularını yanıtlamak için sohbet robotu kullanımını 
genişletmişlerdir (Kelly, 2020; Truong, 2020; Salihu, 2020). 

Tüm kurumlarda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarında da 
uzaktan eğitime geçiş çok hızlı gerçekleştiği için ihtiyaç duyulan tekno-
lojiye erişim açısından da bazı zorluklar olabilir ve bu durum çevrimiçi 
eğitimin kalitesinde ciddi bir tehdit oluşturabilir (UNESCO, 2020b). Da-
hası, öğrenciler internet, televizyon veya radyo yoluyla uzaktan öğren-
meye devam etmek için kendi kaynaklarına daha fazla güvenmek zo-
runda kalacaklardır. Ayrıca, öğretmenler eğitilmemiş olabilecekleri yeni 
pedagojik kavramlara ve öğretim verme yöntemlerine uyum sağlamak 
zorunda kalmışlardır. Özellikle, dijital öğrenme kaynaklarına erişimi 
olmayan veya kendi başlarına öğrenmek için direnç ve bağlılıktan yok-
sun olan öğrenciler öğrenmede geride kalma riski altındadırlar (OECD, 
2020; UNESCO, 2020b).

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime hızlı geçiş ile birlik-
te, öğrencilerin öğrenme stilleri ve öğrenme davranışlarında da önemli 
ölçüde değişiklikler yaşanacaktır. Yates (2020)’e göre, uzaktan eğitim 
yalnızca COVID-19 pandemisi sırasında kaçırılan dersleri barındırma-
ya bir alternatif olarak düşünülmeli, uzaktan eğitimin uygulanmasında 
çeşitli sorunlar olduğu için üniversite öğretim platformlarında bir da-
yanak noktası olarak düşünülmemelidir. Yates (2002)’e göre, uzaktan 
eğitime geçiş öğrenmenin sürekliliğini teşvik ederken, eğitim sistemini 
COVID-19’un ötesinde tamamen değiştirmenin kaliteli eğitimi teşvik et-
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mede daha az etkili olacağını açıklamıştır. Bunlara ek olarak yurt dışın-
da eğitim de büyük olasılıkla COVID-19 pandemisinin sona ermesinden 
sonra değişecektir. Whalen (2020)’a göre, gelecekte dünya COVID-19 
pandemisinden kurtulurken üniversiteler, sanal stajlar da dâhil, yurt 
dışından gelen öğrenciler için çevrimiçi öğrenmeyi uygulama girişimle-
rinde daha yaratıcı hale gelecektir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ COVID-19 
PANDEMİSİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR

COVID-19 ilerlemeye devam ederken pandeminin yükseköğretim 
sektörü üzerindeki kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerini en aza indir-
mek için yasa koyucular ve yükseköğretim yetkilileri birlikte çalışmak-
tadır (Smalley, 2020). Yine de COVID-19 pandemisi, yükseköğretimi 
özellikle yönetim, finansman, akademik, teknoloji ve öğrenme fırsatları 
alanlarında ciddi zorluklarla bırakmıştır (Igoe & Chadwick, 2020).

Dünya çapındaki yüksek ğretim kurumlarının kapanmasıyla, Co-
vid-19 pandemisinin öğrenciler için öğrenme fırsatlarına veya zorluk-
larına etkisine ilişkin sorular da gündeme gelmektedir. Rieley (2020)’e 
göre COVID-19, dünya çapındaki eğitim kurumlarının şu anda pande-
minin etkisiyle başa çıkmada kendilerine sunulan seçenekleri belirleme-
ye çalıştığı eğitim ekosisteminin temelini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu 
nedenle, Cuaton (2020) tarafından da vurgulandığı gibi COVID-19 yük-
seköğretim sektöründe fırsatlar veya tehdit olarak görülebilecek önemli 
değişikliklere katkıda bulunmuştur. Küresel eğitim sistemi şu anda CO-
VID-19 pandemisinin ışığında yeni zorluklara dönüşme ve adapte olma 
sürecindedir ve böylece geleneksel öğretim ve öğrenim uygulamalarını 
teste tabi tutmaktadır.

COVID-19 pandemisi boyunca dile getirilen endişeler arasında 
üniversite eğitiminin sürdürülebilirliği de vardır. Pandemi, üniversite 
eğitiminin sürdürülebilirliğini tehdit eden oldukça zorlu koşullar ya-
ratmıştır. Martin ve Furiv (2020) uzaktan eğitim sunmayı başaran bazı 
üniversiteler olduğunu, ancak üniversitelerin çoğunun uzaktan eğitime 
hazırlıksız olduğunu belirtmişlerdir. Bu, yükseköğretim sistemlerinin 
sürdürülebilir üniversite eğitimini desteklemeye yönelik çeşitli öğrenme 
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yolları sağlama konusunda liderlik yeteneğinden yoksun olduğu anla-
mına gelmektedir (Salihu, Nayel & Rabiatul-Adawiah, 2020).

Üniversiteler uzaktan eğitime geçişte zorluklarla karşı karşıya kal-
maktadırlar (Salihu, 2020). Rao ve Giuli (2010)’ye göre, uzaktan eğitim-
de teknoloji ile ilgili sorunlar (yani internet bağlantısının zayıf olması 
veya olmaması), temel bilgisayar becerileri hakkında bilgi eksikliği, ezici 
çevrimiçi ödevler ve geleneksel sınıf öğrenimine alışkın olan öğrenciler 
için uzaktan eğitim tasarımını kabul etmeyi reddetme gibi zorluklar bu-
lunmaktadır. Bunlara ek olarak akademisyenler ve öğrenciler, teknoloji-
nin kabulü ve benimsenmesi ile ilgili zorluklarla da karşı karşıyadırlar. 
Çünkü uzaktan öğrenme ortamını çok zor bulmaktadırlar (Yiong, Sam 
& Wah, 2008). Bu durumun, bazı akademisyenlerin ve öğrencilerin tek-
nolojiye yabancılıklarından dolayı uzaktan öğrenmeyi kolaylaştırmaya 
yönelik teknolojinin benimsenmesi konusunda rahat olmadıkları ve do-
layısıyla teknoloji kabul davranışlarını etkilediği anlamına gelmektedir. 
Bazı akademik personel ve öğrenciler, eğitim sistemi tasarımlarında cid-
di değişikliklere hazır değildirler (Flavell vd., 2019).

COVID-19 PANDEMİSİNDE FEN EĞİTİMİNİN 
SANALLAŞTIRILMASI 

COVID-19 pandemisinin son derece bulaşıcı ve öldürücü olması ne-
deniyle, toplum düzeyinde hızlı bulaşmasını önlemek amacıyla dünya 
çapında çok sayıda okulda yüz yüze eğitim askıya alınmıştır (Ander-
son vd., 2020). COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitim kesintiye uğra-
mış olsa da tamamen durmaması adına pek çok eğitim kurumu eğitim 
misyonlarını sanal bir ortama taşıyarak bu krizi aşmaya çalışmışlardır. 
Bu amaçla çevrimiçi kurslar, canlı akış, sanal öğretim ve simüle edilmiş 
laboratuvarlar dâhil olmak üzere uzaktan öğrenme yaklaşımları, güven-
li bir mesafede kalarak evden fen öğrenmenin mükemmel bir alternatif 
yolu olarak hizmet etmektedir (DiCarlo, 2006; Ray & Srivastava, 2020; 
Wood, 2001).

Çevrimiçi öğrenme ve sanal öğretim, fen ve mühendislik eğitimi için 
yeni yollar olarak ortaya çıkartmakta ve eğitim kaynaklarının küresel 
olarak yayılmasını hızlandırmaktadır (Hunter, 2015; Waldrop, 2013a). 
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Uzaktan fen eğitiminin; öğrenci sayısının fazla, donanımlı öğretmen 
imkânının sınırlı ve laboratuvar imkânlarının kısıtlı olduğu gelişmekte 
olan ülkelerde daha etkili olduğu kanıtlanmıştır (Ray vd., 2016; Srivas-
tava, 2013). Dahası; fen, mühendislik ve teknoloji eğitimine yönelik açık 
çevrimiçi kurslar tamamlanma oranları ve dezavantajlı öğrencilere ulaş-
ma becerileri açısından gözlemlenen bazı ağır aksaklıklarına rağmen 
birçok ülkede büyük popülerlik kazanmıştır (Emanuel, 2013; Hansen & 
Reich, 2015; King, Robinson & Vickers, 2014; Waldrop, 2013a). Ayrıca, 
çevrimiçi öğrenme kaynakları ve video dersler, kariyerlerini geliştirmek 
ve fen öğrenmek isteyen her seviyesindeki öğrenciler için kesinlikle fay-
dalıdır. Bunlara ek olarak eğitmenler tarafından Skype, Meet ve Zoom 
gibi çevrimiçi araçlar kullanılarak gerçekleştirilen canlı oturumlarla çok 
sayıda öğrenciye ulaşılabilir ve eğitmenler öğrencilerin sorularını canlı 
olarak yanıtlayabilir (Ray & Srivastava, 2020). 

Düzenli e-öğrenme kursları ve tek başına laboratuvar deneyleri fen 
eğitimi ile ilgili yeterli beceri veya bilgiyi aktarmada yetersiz kalabil-
mektedirler. Bu bağlamda sanal laboratuvarların uzaktan eğitime ka-
tılması web tabanlı öğrenmeye yeni bir boyut kazandıracaktır (Huang, 
2004; Nilsson, 2003). Sanal laboratuvarlar, öğrencilere pratik bilim bece-
rileri sağlayabilen gerçek hayattaki laboratuvarların kolayca erişilebilen 
simüle edilmiş bir kopyasıdır (Waldrop 2013b). Bu tür simüle edilmiş 
laboratuvarlar, öğrencilerin herhangi bir toksik kimyasal veya patojenik 
madde ile doğrudan fiziksel temas etmesine engel olacağından, risksiz 
bir ortamda gerçek yaşam deneyleri hakkında bilgi edinmelerine olanak 
tanırlar (Jones, 2018). Ayrıca, sanal laboratuvarlar bir öğrencinin veya 
araştırmacının laboratuvara gerçek eğitim veya araştırma için gelmeden 
önce daha iyi hazırlanmalarına katkıda bulunmaktadır (De Jong, Linn & 
Zacharia, 2013). Farklı ülkelerde fen bilimlerin farklı alanlarında sanal la-
boratuvarlar bulunmaktadır. Bu sanal laboratuvarlara; Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Stanford Üniversitesi’nde bulunan “Virtual Human Inte-
ract Lab”, İngiltere’de College London Üniversitesi’nde bulunan “The 
Virtual Laboratory” ve Hindistan’da “Virtual Biotechnology Enginee-
ring Labs” örnek verilebilir (Ray & Srivastava, 2020). Ayrıca COVID-19 
nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de fen bilimleri alanlarından 
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herhangi bir dersi alan üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği YÖK 
Sanal Laboratuvarlarını (YÖKSANLAB) kurmuştur.

Sanal laboratuvarlar, akademik ortamlarda pahalı ve sofistike la-
boratuvar tesislerine sahip olmayan, sınırlı eğitim bütçesine sahip ge-
lişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde eğitimciler ve öğrenciler için 
avantajlı hale gelmektedirler (Jones, 2018; Srivastava, 2013; Waldrop, 
2013b). Dahası, sanal laboratuvarların öğrencilerin fen öğrenmesi üze-
rinde olumlu etkilere yol açtığını gösteren çalışmalarda mevcuttur (Ray 
vd., 2012a; Ray vd., 2012b). Hatta bazı çalışmalar sanal ve fiziksel labo-
ratuvarlar arasında öğrenme çıktılarında dikkate değer derecede önemli 
bir fark olmadığını göstermektedir (De vd., 2013; Ray vd., 2016). Sanal 
laboratuvarların gerçek hayattaki fiziksel laboratuvarların yerini tama-
men alıp alamayacağı bir tartışma konusu olmaya devam ederken, ancak 
ikisinin kombinasyonu şüphesiz fen eğitiminde çok değerli olacaktır (De 
Jong vd., 2013). Tüm bu bahsedilenler dikkate alındığında, hiç kuskusuz 
sanal laboratuvarlar COVID-19 pandemisinde öğrencilerin düzenli la-
boratuvar temelli fen eğitimlerinde yararlı kaynaklar olacak olup kendi 
akademik derslerinin ötesinde bilgi edinmek isteyen öğrenciler içinde 
iyi ve verimli bir ortam oluşturacaktır. 

EĞİTİM SİSTEMİNDE COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ 
NASIL AZALTILABİLİR?

Eğitim sisteminde COVID-19’un etkisinin azaltılması üç başlık altın-
da açıklanacaktır.

Okulları Açık Tutarken Hazırlığı Arttırmak

Okullarda COVID-19 pandemisinin yayılımını önleyici eylemleri 
uygulamak ve desteklemek pandeminin etkisini azaltabilir. Bu nedenle, 
çoğu ülkede eğitim kurumları ve diğer platformlar aracılığıyla öğrenci-
lere hijyen ve sanitasyon (hijyen koşullarında iyileşmenin ve sürekliliği-
ni sağlanması) konusunda bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmiş-
tir. Örneğin, Afganistan’da Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları televizyon ve 
sosyal medya platformları aracılığıyla hijyen uygulamaları farkındalık 
kampanyası başlatmıştır. Bir diğer örnek de Finlandiya’dır. Finlandi-
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ya’da çoğu okul kapalıyken ve eğitim teknolojilerinin desteğiyle uzak-
tan eğitim ve öğretim gerçekleşirken anaokulları önleyici tedbirlerle açık 
kalmaya devam etmiştir. Etiyopya Eğitim Bakanlığı, öğrenciler ve ebe-
veynler için virüse maruz kalma riskinin nasıl azaltılacağına dair ileti-
şim materyalleri dağıtmıştır (UNESCO, 2020a).

Gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerde (Bu ülkelere 2014-2015 yı-
lında Ebola pandemisi ile mücadele eden ülkeler örnek olabilir.), hükü-
metler COVID-19 pandemisini ele almak için eğitimin fiziksel ve insan 
kaynaklarını kullanabilirler. Dahası, eğitim düzeyleri ve okuryazarlık 
oranları düşük topluluklar göz önüne alındığında eğitimciler farkındalı-
ğı arttıracak ve rehberlik sağlayacak kaynaklar olarak hizmet edebilirler. 
Örneğin, Liberya ve Sierra Leone’de öğretmenler, okullar yeniden baş-
ladığında çocukların ateş taraması için gerekli protokoller konusunda 
eğitilmişlerdir. Ayrıca, enfeksiyonun nedenleri ve semptomları hakkın-
daki farkındalığı artıran öğretmenlerden de yararlanmışlardır (UNES-
CO, 2020a). 

Sosyal etkinlikleri ve müfredat dışı etkinlikleri azaltarak fiziksel te-
ması sınırlamak da okullarda COVID-19 pandemisinde koruyucu görev 
görmektedir. Birçok ülke, fiziksel teması azaltmanın bir önlemi olarak 
müfredat dışı spor ve toplum faaliyetlerini kısıtlamış veya iptal etmiştir. 
Bu önlem, sosyal mesafeyi güçlendirmek isteyen hükümetler tarafından 
bölgesel ya da ulusal olarak okullar tarafından uygulanmıştır. Avrupa 
ve Orta Doğu’daki ülkelerde hükümetler, spor ve zorunlu olmayan aka-
demik etkinlikler de dâhil olmak üzere çok sayıda katılımcının yer aldı-
ğı toplantıları yasaklamıştır. Örneğin, okulların açık kaldığı Belarus’ta, 
okul tatilleri sırasında kitlesel toplantılar ve etkileşimler de dâhil olmak 
üzere sosyal etkileşimler sınırlıdır (UNESCO, 2020a).

Öğrenme Kaybını Azaltmak İçin Uzaktan Öğrenmeyi Kullanma

COVID-19 pandemisi nedeniyle okullar kapandıktan sonra, birçok 
ülke sürekli eğitim hizmetlerinde kaybedilen zamanı azaltmanın bir 
yolu olarak uzaktan eğitime yönelmiştir. Bazı ülkeler uzaktan eğitimi 
mutlaka çevrimiçi derslerle verirken bazı ülkeler daha fazla ürün sunma 
imkânı sağladıklarını düşündükleri için web sitelerine öğrenciler için 
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çeşitli kaynaklar koyarak uzaktan eğitimi gerçekleştirmişlerdir. Dahası, 
ülkelerin web araçlarına ilişkin altyapısı ve de eğitimcilerin (öğretmen, 
yönetici vb.) ve öğrencilerin bu altyapıya aşinalıkları da uzaktan öğren-
meyi sağlamada kilit faktörlerdir. Örneğin, Çin güçlü internet bağlantısı 
aracılığıyla uzaktan öğrenmeyi başarılı bir şekilde öğrencilerine sunar-
ken Vietnam ve Moğolistan gibi sınırlı internet bağlantısına sahip ülke-
ler ise tüm öğrencilere eşit olarak ulaşmakta zorlanmaktadırlar. Ayrıca, 
birçok ülkenin eğitim hizmetlerinin engelli öğrenciler için de eşit şekilde 
erişilebilir olmasını sağlama gibi bir zorunlulukları vardır. Engelli öğ-
renciler için erişilebilirliğin sağlanması, ülkelerin gelir düzeylerine göre 
de büyük ölçüde farklılıklar göstermektedir. Bunlara ek olarak, bazı 
Afrika ülkelerinde (Kenya, Ruanda, Güney Afrika, Senegal, Botsvana, 
Gambiya) makul bir internet bağlantısı ve öğrencilerin mobil cihazlara 
erişimi olmasına rağmen, çoğu Afrika ülkesinde makul bir internet bağ-
lantısı olmayıp öğrencilerin mobil cihazlara erişimi oldukça sınırlıdır. 
Bu sorunlara yönelik erişilebilir çözümleri optimize etmek uzaktan eği-
timde çok büyük öneme sahiptir (UNESCO, 2020b).

Uzaktan eğitimde, bazıları açık kaynak olmak üzere bol miktarda 
dijital içerik olmasına rağmen, pedagojik materyali tüm öğrencilerin 
dikkatini çekmek için yapılandırılmış bir şekilde hazır hale getirmek 
önemli bir zorluktur. Bu nedenle, zaten geliştirilmiş içeriğe ulaşabilmek 
için bazı özel sektör sağlayıcılarıyla (Telekom gibi) ortaklık kurmak ya-
rarlı bir seçenektir. Ayrıca, uzaktan eğitimde çeşitli dilleri öğrenenleri 
desteklemek için altyazılar, işitme engelli öğrencilere ulaşmak için işa-
ret dili çevirmenlerini kullanabilen TV ve radyo seçenekleri yine kul-
lanılabilir. Birçok ülkede yeniden yayınlanabilecek materyal mevcuttur 
(UNESCO, 2020b). 

Eğitim Kaynaklarının Etkin Bir Şekilde Kullanılması

Bazı ülkeler pandemi sırasında toplumu desteklemek ve bilgilendir-
mek amacıyla eğitim tesislerini ve eğitim personelini kullanmıştır. Da-
hası, topluluklarda bağlantının düşük olduğu veya hiç olmadığı alanlar-
da, eğitim tesisleri tıbbi bekletme merkezlerinin bilgi merkezleri olarak 
kullanılabilir (UNESCO, 2020a). Ayrıca, Covid-19 pandemisi bittikten 
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sonra, okulları başlangıçtaki amaçlarına geri döndürmek için net bir yo-
lun tanımlanmasında da eğitim kaynakları etkili kullanılmalıdır.

COVID-19 PANDEMİSİ SONRASI OKULA DİKKATLİ BİR 
DÖNÜŞ

COVID-19 pandemisinin ilk dalgası hâlâ devam ederken, birçok 
ülke eğitim kurumlarının yeniden açılmasını tartışmaya başlamıştır. 
Çünkü, gençlerin COVID-19 pandemisinin tıbbi sonuçlarından muzda-
rip olma ihtimalleri çok daha düşük görünse de okulların kapanması 
devam ederse psiko-sosyal ve beslenme sonuçlarından etkilenmenin 
çok daha şiddetli olacağı düşünülmektedir (Li vd., 2020). Nisan ayına 
gelindiğinde bilim insanları, eğitimciler ve medya mensupları karantina 
sırasında öğrenmenin kaybolmasının önemli etkisini tanımladıkça bu 
endişe dünya ülkelerinin bazılarını okula olası bir dönüşü planlamaya 
sevk etmiştir (The Ekonomist, 2020; UNESCO, 2020d). Bu ülkeler yüz 
yüze dersler verilecek şekilde eğitim kurumlarının en azından kısmen 
yeniden açılmasını planlamaya başlamışlardır.

Bazı ülkelerdeki eğitim kurumları kısmen okulların yeniden açıl-
masını planlamalarına rağmen, yeni bulaşma dalgalarının potansiyeli 
nedeniyle normalliğe dönüşün kademeli olması ve nüfusların güven-
liğini sağlamak için her ülkedeki pandeminin dinamiklerine dayalı kal-
ması önem arz etmektedir. Yani, toplumlarda olduğu gibi okullarda da 
virüsün bulaşma riskinin en aza indirilmesi önemlidir. Bu nedenle, en 
uygun önlemlerin alınabilmesi için okullar içindeki aktarım dinamikle-
rinin izlenmeye devam edilmesi önemli olacaktır. Eğitim kurumlarının 
yeniden açılmasının öğrenciler ve öğretmenler adına önlemler ve uyar-
lamalar gerektireceği açıktır. Okulları güvenli bir şekilde yeniden açmak 
için dikkatli olmak ve küçük çocuklar için bile virüsün yayılmasını ya-
vaşlatan tüm sağlık kurallarına (maske takma, el yıkama, okullarda el 
yıkama istasyonlarının kurulması gibi) uyulmasının en iyisi olacağı vur-
gulanmıştır (DSÖ, 2020). Ayrıca, enfekte olmuş bireyleri karantinaya al-
mak ve okullarda bulaşma davranışlarını daha iyi belirlemek için eğitim 
yapıları içinde yaygın virolojik testler yapabilmek de önemli olacaktır. 
Örneğin; İsveç böyle tür bir izlemeyi yaparak COVID-19 pandemisinde 
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15 yaş üstü çocuklar hariç, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde öğrencilerin 
okullarını açık tutma kararı almıştır (UNESCO, 2020d). 

Okulların yeniden açılma zamanı da hayati önem taşımaktadır. 
Yani, COVID-19 pandemisi bitmeden yüz yüze eğitimin yeniden başla-
tılmasıyla enfeksiyon oranlarının karantinanın ilk başladığı zamandan 
çok daha yüksek olması ve virüsün birçok hayata mal olma olasılığı 
daha yüksek olacaktır. Bu nedenle, eğitim kurumları karşılayabildikleri 
bu tür sorunlar için özellikle bilgisayar yazılımlarını daha rahat kulla-
nan daha büyük çocuklar için erişilebilir kaliteli uzaktan eğitim sağla-
yarak ellerinden geleni yapmalıdırlar. Ayrıca, daha önce belirtildiği gibi 
çevrimiçi eğitim platformuna herkesin erişemediği bölgelerde, uygun 
sistemleri (radyo, ders kitabı dağıtımı vb.) kurmak için eğitim kurum-
larının Dünya Bankası gibi finansman kaynakları ile çalışması da son 
derece önemli olacaktır. Bununla ek olarak, siyasi etki veya kamuoyu 
baskısı yüz yüze eğitime dönüşü zorlarsa, ülkeler virüsün yayılmasını 
sınırlamak için sadece daha küçük çocuklar için okulları yeniden açmayı 
düşünmelidirler (Park vd., 2020).

Ele alınması gereken bir diğer önemli nokta ise normale dönmenin 
dünyanın her yerinde mutlaka gerekli olacağıdır. Çünkü, COVID-19 
pandemisi ile ilgili mevcut kriz, şimdiden dünya çapında öğrenciler, 
öğretmenler ve öğretim yöntemleri üzerinde pek çok olumsuz etkiye sa-
hipken uzun vadede bu etkilerinin daha da fazla olacağı düşünülmekte-
dir (UNESCO, 2020a). Bu nedenle, COVID-19 pandemisinin etkilerinin 
en aza indirilmesi için öğrencilere daha iyi duygusal ve psikolojik destek 
sağlayabilen sistemlerin hayata geçirilmesinin yanı sıra, özellikle düşük 
öğrenme çıktıları, yüksek okul terk oranları ve dış şoklara karşı düşük 
dirençli bölgeleri hedefleyen ek akademik desteğe de ihtiyaç duyulacak-
tır. Ayrıca, COVID-19 pandemisinde çeşitli nedenlerden dolayı erkek 
öğrencilere göre daha dezavantajlı durumda olan kız öğrencilerin hem 
okullarda hem üniversitelerde hem de evde yürütülen eğitim sistem-
lerine dahil olmaları sağlanmalıdır (Park vd., 2020; UNESCO, 2020d). 
Bunlara ek olarak; okul yılının başında COVID-19 pandemisinin yayıl-
masını azaltıcı önlemlerin uygulanmasında görev yalnızca öğretmenle-
re düşmemelidir. Eğitim sektöründeki bu COVID-19 krizinin olumsuz 
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etkilerinin ele alınmasında; hükümetlere, bağışçılara, çesitli kuruluşlara 
ve hatta ailelere de çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

SONUÇ

Mevcut literatüre ve en son mevcut veri setlerine dayanarak özet-
lemek gerekirse, COVID-19’un eğitim üzerindeki olası etkileri oldukça 
fazladır. Temel etkisi, öğrencilerin öğrenmede ortalama olarak bir ak-
silik yaşaması beklenmektedir. Uzaktan eğitime yaygın bir geçişe rağ-
men, öğrenci ilerlemesi okulların açık olduğu zamanki gibi olmayacak-
tır. Uzaktan eğitimde öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırlık yapmak ve 
alışmak için zamanları olduğunda aynı zamanda okulların uygulamayı 
test etmek için zamanları olduğunda çevrimiçi öğrenmenin çok fazla po-
tansiyeli olduğu bilinmektedir. Fakat COVID-19 tüm eğitim kurumları-
nı aniden uzaktan eğitime geçiş yapmaya zorladığından, çoğu durum-
da bu gerçekleşememiştir. 9 Nisan ve 10 Mayıs 2020 tarihleri   arasında 
gerçekleştirilen ve %86’sı öğretmen veya okul müdürü olan 40’tan fazla 
ülkeden 4.859 katılımcı ile gerçeklesen “School Education Gateway” an-
ketinin sonuçları, COVID-19 pandemisini takiben öğretmenlerin çoğu-
nun (%66,9) ilk kez çevrimiçi ders vermek zorunda kaldığını, birçok öğ-
retmenin teknolojiye (bilgisayarlar, yazılım, güvenilir internet bağlantısı 
vb.) erişimde sorunları olduğunu göstermiştir (OECD, 2020). Ayrıca, 
COVID-19’un öğrenci öğrenimi üzerindeki ortalama etkisinin “iyimser” 
tahminleri Fransa, İtalya ve Almanya için hesaplanmıştır. Sadece fiziksel 
eğitimden çevrimiçi eğitime geçiş nedeniyle kaçırılan öğrenme süresi-
nin hesaba katılmış olmasına rağmen, bu tahminler fiziksel okul kapan-
masının ortalama olarak bir öğrenme kaybına neden olacağını açıkça 
göstermektedir. OECD (2020) raporunda tahminlerin boyutu, standart 
sapmanın %0,82 ila %2,3’ü arasında haftalık bir öğrenme kaybına işaret 
etse de diğer faktörlerin de COVID-19 tarafından uygulanan olumsuz 
etkiye katkıda bulunma olasılığı göz önüne alındığında, gerçek büyük-
lüğün muhtemelen daha büyük olacağı yönündedir. Dahası, tahminler 
öğrenme kaybının yaşça büyük öğrencilere kıyasla daha genç öğrenciler 
arasında daha fazla olduğu hipotezini destekler niteliktedir.

COVID-19’un eğitim üzerinde bir diğer etkisi ise, öğrencilerin başa-
rılarının sosyo-ekonomik durumlarına göre değişecek olmasıdır. Daha 
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az avantajlı geçmişe sahip öğrencilerin, daha avantajlı öğrencilere kıyas-
la öğrenmelerinde daha büyük bir düşüş yaşama olasılıkları yüksek ola-
caktır. Daha dezavantajlı öğrencilerin özellikle fen eğitiminde önemli bir 
öğrenme kaybı yaşamaları oldukça olasıdır. Ayrıca, okulların kapatıl-
ması ve uzaktan eğitime geçişin, uzun süre bilgisayar ekranına dikkatini 
sürdürmekte güçlük çeken küçük çocukların öğrenimleri üzerinde za-
rarlı bir etkiye sahip olmasının yanında, bu öğrencilerin sosyal beceriler 
(iletişim becerileri, grupla çalışma, işbirlikçi öğrenme, girişimcilik vb.) 
geliştirmesi üzerinde de olumsuz eksisi yadsınamaz derecede büyüktür. 
Dahası, engelli öğrencilerin okulların kapanması ve uzaktan eğitime ge-
çişle birlikte önemli ölçüde geride kalma riski bulunmaktadır. Çünkü bu 
öğrenciler okulun sunduğu günlük rutini kaybedecek olup bu durum 
öğrenme ortamındaki değişikliklere özellikle duyarlı olanlar üzerinde 
zararlı bir etkiye sahip olabilme anlamına gelmektedir. Bunlara ek ola-
rak, okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçişle öğrenme güçlüğü 
çeken çoğu çocuk, bir bilgisayarın önünde bağımsız olarak çalışamaz. 
Bu çocukların denetimi özellikle zorluklar barındırmaktadır. 

COVID-19 pandemisi sosyo-duygusal becerilerdeki eşitsizlikleri 
de arttırmıştır. Düşük sosyo-ekonomik statüye sahip çocukların, daha 
yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip akranlarına göre stresli bir ev or-
tamına maruz kalma olasılıkları daha yüksektir. Bunun yanında daha 
avantajlı geçmişe sahip ebeveynler, okulların kapanması ve uzaktan eği-
time geçiş sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek için sosyo-duygusal 
beceriler açısından daha donanımlı olabilirler.

COVID-19’un neden olduğu hem bilişsel hem de sosyo-duygusal 
becerilerde genişleyen sosyal uçurumun sadece kısa vadede değil uzun 
vadede de etkileri olacaktır. Artan eşitsizlik, daha sonraki eğitim sonuç-
ları ve gelecekteki işgücü piyasası performansı üzerinde de olumsuz 
sonuçlara yol açarak zamanla devam edebilir hatta büyüyebilir. Litera-
türde var olan çalışmalar da bu hipotezi destekler niteliktedir. Örneğin, 
Jaume ve Willén (2019) çalışmalarında Arjantin’deki ilkokul öğretmeni 
grevlerinin uzun vadeli sonuçlarını incelemişler. Araştırmacılar, greve 
maruz kalmanın işgücü kazancını ortalama %2 ile %3 arasında azalttığı 
sonucuna ulaşmışlardır. Bu yaklaşımı takiben, şu anki mevcut krizde 
Fransız ilköğretim öğrencilerinin gelecekte COVID-19 nedeniyle yaşa-
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yabilecekleri toplam yıllık kazanç kaybının kaba tahminlerini hesaplan-
maktadır. Hesaplamalar, bu tür bir kaybın 700 ila 800 milyon Euro ara-
sında olacağını göstermektedir (OECD, 2020).

COVID-19’un bir diğer etkisi ise, farklı sosyo-ekonomik geçmişlere 
sahip aileler arasındaki ebeveynlik uçurumunu daha da kötüleştirecek 
ve gelecekte eşitsizliğin artmasına neden olacak olmasıdır. Doepke ve 
Zilibotti (2019) çalışmalarında, dünyadaki birçok ülkede gözlemlenen 
artan ekonomik eşitsizliklerin ebeveynlerin de çocuklarına yaklaşım 
tarzını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmacılar, daha zengin 
ailelerden gelen ebeveynlerin çocuklarının eğitimine yatırım yapmanın 
öneminin giderek daha fazla farkına vardıklarını vurgulamışlardır.
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Bölüm 4 
21. YÜZYILDA FEN TABANLI GİRİŞİMCİLİK

Dr. Uluhan KURT
Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin 
fen tabanlı girişimcilik düzeyleri ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ara-
sındaki ilişki düzeyini ve çok boyutlu 21. yüzyıl becerilerinin fen taban-
lı girişimciliği ne düzeyde yordadığını belirlemektir. Belirlenen amaç 
çerçevesinde çalışmada nicel araştırma yaklaşımlarından korelasyonel 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Erzurum ilin-
deki çeşitli okulların 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 140 öğrenci oluş-
turmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Ortaokul Öğrencile-
rine Yönelik Fen Tabanlı Girişimcilik Ölçeği” ve “Çok Boyutlu 21. Yüzyıl 
Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerden alınan veriler SPSS 26.0 
paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucun-
da kız ve erkek öğrencilerin fen tabanlı girişimcilik ve çok boyutlu 21. 
yüzyıl becerilerinin birbirlerine benzer olduğu, fen tabanlı girişimcilik 
becerileri ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri arasında yüksek bir ilişki, 
fen tabanlı girişimcilik ile 21. yüzyıl becerilerine ait alt boyutlar arasında 
yüksek, orta ve düşük düzeyde ilişkiler belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada 
21. yüzyıl becerilerinin ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimciliğini 
%49 varyansla açıkladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fen Tabanlı Girişimcilik, 21. Yüzyıl Becerileri, 
Ortaokul öğrencileri
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Yirminci yüzyıldaki sanayi ve üretime endeksli bir toplum yapısı, 
21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerdeki baş döndürücü ilerlemeler neti-
cesinde yerini bilgi toplumuna bırakmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak 
21. yüzyıl bilgi çağı olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Teknolojideki 
ilerlemelerin bilgi çağını getirmesinin temelinde bilginin hızlı bir şekil-
de yayılması ve tek bir tuşla geniş kitlelere ulaşılması vardır. Bu açıdan 
doğal döngü içerisinde güçlü kalma savaşı veren insanoğlunun 21. yüz-
yıldaki imtihanı mevcut değişimlere ayak uydurabilmek ve karşılaştığı 
bilgi yığını içerisinden doğru ve güvenilir bilgilere ulaşabilmektir.

Diğer yandan bilgi ve teknolojideki bu ilerlemeler toplumun ihtiyaç 
duyduğu insan modelini de değiştirmiştir. Bu açıdan günümüz dün-
yasında yeni fikirlere açık, eleştirel düşünme becerilerine sahip, yazılı 
işitsel ve görsel kaynakları düzenli takip eden, zaman planlama konu-
sunda başarılı insan modellerinin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. 
Dolayısıyla birçok ülke kalkınma planlarında 21. yüzyıl becerileri ile do-
natılmış bireyler yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak bu kapsamda 
çalışmalara da yoğunlaşmaya başlamışlardır (Kamisah, Soh & Arsad, 
2010; Şahin, 2010; Roulis, 2004).

21. yüzyıl becerilerini tanımlamak için kullanılan belirgin öğeler 
yoktur. Bu kavramın tanımlanmasında çeşitli kurum, kuruluş ve akade-
mik çalışmalar benimsedikleri düşünceler doğrultusunda farklı öğeler-
le bu becerileri tasvir etmişlerdir. Ancak tüm bu tanımlayıcıların ortak 
paydası, tanımlamalarını yaparlarken 21. yüzyıla yön veren becerilere 
odaklanmalarıdır (Ekici vd., 2017). Günümüzde büyük bir çevrede ka-
bul gören 21. yüzyıl becerileri, üç ana başlık altında toplanan 13 beceri-
den oluşmaktadır (Partnership For 21st Century Skills, 2013). Bu bece-
rilerden birincisi olan öğrenme ve yenilikçi becerilerinin içerisinde; (i) 
eleştirel düşünme, (ii) iletişim, (iii) özgün düşünme, (iv) problem çözme, 
(v) iş birliği yapma bulunmaktadır. İkinci başlıkta yer alan bilgi, medya 
ve teknoloji becerileri kapsamında; (vi) medya okuryazarlığı, (vii) bil-
gi okuryazarlığı, (viii) bilgi ve teknoloji okuryazarlığı yer almaktadır. 
Üçüncü ve son başlık olan yaşam ve kariyer becerilerinde ise; (ix) lider-
lik, (x) yönetim, (xi) sosyallik, (xii) üretkenlik ve (xiii) esneklik bulun-
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maktadır. Finegold ve Notabartolo (2010) ise bu becerileri beş boyutta 
ele almış ve bu becerilerin hepsini üst düzey düşünme becerisi olarak 
ifade etmiştir. Bu açıdan bu becerilerin bireyde varlığının belirlenmesin-
de tekli ölçümler yapmak yerine, derecelendirme ölçekleri, portfolyolar, 
yargı testleri, yetenek testleri gibi ölçme araçlarından faydalanmak ge-
rekmektedir (Kylonen, 2012; Soland, Hamilton & Stecher, 2013).

Şekil 1: Partnership For 21st Century Skills’e (2013) göre 21. yüzyıl becerileri

21. yüzyıl bireyin eğitim ve iş hayatında başarılı olması için birta-
kım parametreleri ön plana çıkarmıştır. Bu açıdan eleştirel düşünebilen, 
iş birliği içerisinde çalışabilen, iletişim becerilerini etkili kullanabilen, 
problemlere etkili çözümler sunabilen, esnek, yeni fikirlere karşı duyar-
lı, sorumluluk alma duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi esastır. 
Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) (2012) belirtilen bu 
durumları göz önünde bulundurarak “21. yüzyıl becerileri ve eğitimin 
niteliği toplantı dizisini” faaliyete geçirmiştir. Ancak sadece TÜSİAD ta-
rafından verilecek mücadelenin tek başına başarılı olamayacağı aşikâr 
olduğundan burada ifade edilen becerilerin bireylere kazandırılma-
sı için bu becerilerin eğitim programlarında ele alınması ve programa 
dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
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güncellediği eğitim programlarında 21. yüzyıl becerilerine yer vermiş 
ve bu becerilerin öğrencilere kazandırılması için raporlarını sunmuştur 
(MEB, 2013; 2018).

Özetle bu kadar radikal değişimin olduğu bir yüzyılda “eğitim sis-
teminin bu duruma cevap vermesi için ne yapılmalıdır?” (Eriş, 2019). Bu 
soru beraberinde farklı paradigmaları ortaya çıkarmaktadır. Çünkü bil-
ginin küresel bir boyut kazanması ile kültür, ekonomi, siyaset ve tekno-
lojik alanlarda da gelişmeler olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu 
da rekabet ortamının artmasına ve iş alanlarının bireylerden talep ettiği 
yetkinliklerin değişmesine yol açmıştır (Korkmaz & Kalaycı, 2019). Bu 
açıdan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve çeşitli Avrupa Birliği (AB) 
ülkeleri gelecek nesle hangi becerilerin kazandırılması gerektiği sorusu-
na yanıt aramak için çeşitli alanlardaki bilim insanlarını işe koşturmuş-
lardır. Sonuçta bu alanda çalışan bilim insanları zihinsel, sosyal, bireysel 
ve bağımsızlık becerileri olmak üzere dört beceri türü üzerinde ortak 
karara varmışlardır (Güneş, 2012). Ancak kazandırılması beklenilen be-
cerilerin ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda değişkenlik göstermesi, bu 
becerilerin gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda farklı şekilde 
kategorize edilmesini zorunlu kılmıştır. Bu noktada belirtilen becerile-
rin kazandırılması için öncelikli olarak beklenilen becerilerin ülkelerin 
ihtiyaçları doğrultusunda değişkenlik göstermesine zemin hazırlama 
gerekliliği politika kısıtı olarak dikkat çekmektedir. Bunlar içerisinden 
hâlihazırda yaygın bir şekilde kabul gören Günüç, Odabaşı ve Kuzu 
(2013) tarafından yapılan çalışmalara katılım gösteren bireylerden elde 
ettikleri görüşler doğrultusunda 21. yüzyıl öğrencilerini; araştırma ve 
bilgi edinme becerileri, kişisel beceriler (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 
beceriler), özgün olma ve kariyer becerileri, teknolojik beceriler olarak 
dört temel çerçeve üzerine konumlandırmışlardır. 

21. yüzyıl becerileri olarak son dönemde üzerinde sıklıkla durulan 
becerilerden birisi de girişimcilik becerileridir. Girişimcilik kelimesi 
Fransızca kökenli “enterprise” sözcüğüne dayanmaktadır (Luchsinger 
& Bagby, 1987; Akt: Balaban & Özdemir, 2008). Öz tüketim olarak nite-
lendirilen kendisi için değil, pazar için üretim sürecinin yaygınlaşama-
ya başladığı Sanayi İnkılâbı ile birlikte insanoğlunun yaşamını kolay-
laştıran ürünlerin piyasaya sunulmasında ve dünyanın her yerinde ilgi 
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gören markaların oluşmasında, girişimcilik becerileri yüksek bireylerin 
etkisi yadsınamaz (Pan & Akay, 2015). Bu etkiler göz önünde bulundu-
rularak girişimciliğin tanımlanmasında ekonomi okulu ifadesi belirli bir 
süre kullanılmıştır. Bu okul bireyi bir organizatör olarak tanımlamakta-
dır. Yani girişimci bireyler keşfetme arzusu ile özgün ürün ve hizmetler 
sağlayan kişiler olarak tanımlanmaktadır (Kapu, 2004; Akt: Balaban & 
Özdemir, 2008). Kısaca daha çok iktisat bilimi içerisinde değerlendirilen 
girişimcilik kavramının mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim faktör-
lerini (emek, sermaye, doğal kaynak) bir araya getirerek üretim sürecine 
koşturan olarak tanımlandığı ve bu eylemi karşılığında risk üstlenmesi-
ne paralel olarak kâr elde motifi içerisinde bulunan olduğu söylenebilir 
(Ertek, 2007). Girişimciliğin kalıtsallığa dayalı olduğuna dair bakış açı-
larına karşılık, bunun sonradan kazandırılabilecek bir yetenek olduğu 
savları çerçevesinde Azizi (2003) bireylerin girişimcilik becerilerinin eği-
tim aracılığıyla kazanacağını belirtmesi ile bu kavrama bakış açısı değiş-
meye başlamıştır. Bu açıdan girişimcilik becerilerinin sadece ekonomik 
girdi ve çıktıları üzerindeki etkilerine odaklanmanın yerine, bu becerile-
rin farklı alanlardaki etkilerinin olabileceği üzerine de odaklanılmakta-
dır (European Commission, 2013). 

Girişimcilik becerilerine sahip birey sayısındaki artışın ekonomik 
bir güç olarak tasvir edilmesi, girişimcilik eğitimini zorunlu kılmakta 
ve bu alanda ilerlemelerin olmasına imkân sunmaktadır (Hisrich, Mi-
chael & Dean, 2005). Peki, girişimcilik eğitimi nedir? Girişimcilik eğiti-
mi bazı platformlarda öğrenenleri iş hayatına hazırlama süreci olarak 
tanımlanırken, geniş perspektifte ele alındığında bireylerin yaşamları-
nın her döneminde uygulayacağı bireysel, toplumsal ve ekonomik girdi 
sağlayacak yeteneklerin kazandırılması sürecidir. AB bu beceri türünü 
desteklemek için üye ülkelerinde eğitimler, seminerler ve konferanslar 
düzenlemektedir. Girişimciliğin eğitim boyutu ile kazandırılmasında ise 
AB ülkelerinden İngiltere ve Fransa bu alanda öncü ülkelerdir. Özellikle 
girişimcilik açısından rol modelleri vitrine çıkararak girişimci bir kültür 
oluşması için zemin oluşturmuşlardır (European Commission, 2011). 
Sonraki yıllarda Avrupa Parlamentosu ve Konseyi bireyin yaşam boyu 
öğrenme faaliyetleri süresince girişimcilik becerilerini kazandırmayı 
esas kılmıştır. Bu kapsam kısa ve uzun dönemli planlar oluşturmakla 
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birlikte AB’ye üye 24 ülkeden gelen temsilciler girişimcilik eğitimi veril-
mesi hususunda ortak karar almışlardır.  Türkiye ile birlikte 12 Avrupa 
ülkesi ise girişimcilik eğitimini yaşam boyu öğrenme ve büyüme stra-
tejileri kapsamında uygulamaya koymuştur (Dodd, Jack  & Anderson, 
2013).

Yukarıda kısmen üzerine durulmaya çalışılan hususlar içerisinde 
ele alınan olgunun günümüz literatüründe yaygın bir şekilde sorgula-
dığı soru şu şekildedir: “Girişimcilik doğuştan mıdır? Yoksa sonradan 
kazanılan bir beceri midir?” Bu soru üzerine yapılan çalışmalar giri-
şimciliğin doğuştan gelmekle birlikte sonradan dış etkenler sonucunda 
da oluşabileceği yönündedir. Dış etkenler arasında eğitim, ebeveyn ve 
devlet desteği gibi faktörler sıralanabilir (Arıkan, 2002). Bu durum bi-
reylerde girişimci tutum ve davranışların gelişmesinde eğitimin önemli 
bir rol üstlendiğini göstermektedir (Curth, 2011; European Commission, 
2008). Bu açıdan girişimcilik eğitiminde istenilen başarıya ulaşılması için 
uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması gereklidir (Curth, 2011; Euro-
pean Commission, 2011). Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumlulu-
ğunu üstlenmeleri ve eğitim öğretim süresince aktif rol almaları, uygun 
eğitsel yöntem ve tekniklerin kullanılması ile mümkündür (Gibb, 2011).  
Böylece probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, akran öğre-
timi, işbirlikli öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme, istasyon tekniği, 
drama tekniği, saha ziyaretleri gibi yöntem ve teknikler girişimcilik be-
cerilerini kazandırmada önemli rol üstlenirler (Seikkula-Leino, 2011).

Girişimcilik eğitimi süresince günlük hayatta karşılaşılabilen prob-
lemlere odaklanılması gerekmektedir. Bu açıdan yapılandırmacı öğren-
me yaklaşımı girişimcilik eğitimini destekleyici bir rol üstlenmektedir 
(Löbler, 2006). Bu kapsamda Türkiye özelinde yapılandırmacı eğitim ve 
öğretim anlayışının egemen olması ile birlikte 21. yüzyıl becerilerinden 
girişimcilik becerilerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır 
(MEB, 2013; 2018). Girişimcilik becerileri yüksek olan bireylerin; sorum-
luluklarının bilincinde olması, eğitim öğretim faaliyetlerinde üretken ve 
katkıda bulunma eğilimlerinin fazla olması, bu beceri türünün öğrenci-
lere kazandırılmasını gerekli kılmaktadır (Ağca, 2007; Deveci & Çepni, 
2014; MEB, 2018). Deveci (2018) çalışmasında fen tabanlı girişimciliğin 
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birbirleri ile ilişkili bazı alt boyutlardan oluştuğunu belirtmektedir. Bu 
çalışmada da kullanılan bu boyutlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Şekil 2: Deveci’ye (2018) göre fen tabanlı girişimcilik becerileri 

Kısaca bu boyutlarla ilgili örnekler verilirse; risk alma boyutu, de-
ney yapma sürecinde farklı çözüm yolları kullanma ve istekli çalışma ile 
ilişkilidir. Başarı ihtiyacı; yapılan işlerde en iyi olma ve başarılı olabil-
mek için çaba göstermektir. Takım çalışması; grupça yapılan etkinliklere 
katılmaya karşı istekli oluş ve üzerine düşen görevi iyi bir şekilde yeri-
ne getirmeyle ilişkilidir. Etkili iletişim; derste öğretmene soru sormada 
istekli oluş, sunum yapmaktan hoşlanma ve farklı kişilerle arkadaşlık 
kurmak konusunda başarılı olma ile ilişkilidir (Deveci, 2018).

Çalışmanın Önemi

Girişimcilik becerileri üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde; ça-
ğın gereksinimlerine karşılık verebilecek öğrencilerin yetiştirilmesi için 
müfredat değişikliklerine yönelik tartışmalar (Brown, 2000; Cheung, 
2008; Danaher & Slattery, 2015; Hamid, 2013; Oplatka, 2014; Enombo, 
Hassan & Iwu, 2015), öğretmen ve öğretmen adaylarının girişimcilik 
düzeyleri ve girişimciliğe ilişkin görüşlerini sundukları (Argon & Sel-
vi, 2014; Bakar, Pihie, Akmaliah, Konting & Angking, 2001; Baranović 
& Stibric, 2007; Fischer, 2000; Jusoh, 2012; Torokoff, 2006), öğrencilerin 
girişimciliklerini artırmaya yönelik (Cheung, 2008; Figueiredo-Nery & 
Figueiredo, 2008; Heilbrunn, 2010; Korhonen, Komulainen, Räty, Mat-
tanen, & Hirva, 2015; Oganisjana & Fernate, 2011; Pereira, 2014) çalış-



21. YÜZYILDA FEN TABANLI GİRİŞİMCİLİK

116

malara rastlanılmaktadır. Ülkeler eğitim programları ve müfredatlarını 
oluştururken bazı becerileri öğrencilere kazandırmaya çalışmaktadırlar. 
Bu açıdan son dönemde ağırlığını gittikçe hissettiren 21. yüzyıl beceri-
lerinin öğrencilere kazandırılması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
öncelikli amaçlarından birisi olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerden bi-
risi olan Türkiye’de de 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmayı 
amaçlayan çalıştaylar, sempozyumlar, seminerler ve hepsinin ötesinde 
eğitim müfredatları hazırlanmaktadır. Bu çalışmaların her birisi özün-
de bu becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır (MEB, 2013; 
2018). Belirtilen bu açıklamalar doğrultusunda çok boyutlu 21. yüzyıl 
becerilerinin girişimcilik becerilerini ne kadarlık varyansla açıkladığı ve 
girişimcilik becerileri ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ve alt boyutları 
arasındaki ilişki düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. 

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmada ise ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin fen ta-
banlı girişimcilik düzeyleri ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri arasın-
daki ilişki düzeyinin ve çok boyutlu 21. yüzyıl becerilerinin fen tabanlı 
girişimciliği ne düzeyde yordadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Be-
lirlenen amaç doğrultusunda çalışmaya yön veren araştırma soruları şu 
şekildedir: 

•	 Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik ortalama puanla-
rı ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ortalama puanları cinsiyet 
açısından farklılaşmakta mıdır?

•	 Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik ortalama puanları 
ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ortalama puanları arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır?

•	 Çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ortaokul öğrencilerinin fen ta-
banlı girişimcilik düzeylerini yüzde kaç varyansla açıklamakta-
dır?

•	 Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik ortalama puanları 
ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri alt boyutları arasında anlamlı 
bir ilişki var mıdır?
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•	 Çok boyutlu 21. yüzyıl becerilerine ait alt boyutlar ortaokul öğ-
rencilerinin fen tabanlı girişimcilik düzeylerini yüzde kaç var-
yansla açıklamaktadır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmanın yürütülmesinde nicel araştırma yaklaşımlarından 
korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Korelasyonel çalışmalar 
birden fazla faktör arasındaki ilişkinin gücü ve yönünün belirlendiği, 
faktörler arasındaki sebep sonuç ilişkisi hakkında bilgiler sunan çalış-
malardır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 
2008). Çalışmaya başlamadan önce gerekli etik kurul belgeleri ilgili ma-
kamlardan alınmıştır. Sonrasında ölçeklere ilişkin maddeler öğrencile-
re uzaktan erişim araçları ile sunulmak üzere formlaştırılmıştır. Forma 
ilişkin link hem whatsApp üzerinden hem de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
üzerinden öğrencilere gönderilmiştir. Ölçekteki maddelerin hangi 
amaçla kullanılacağı ve cevapların gizli kalacağına ilişkin yönerge hem 
ölçeklerin üst kısmında yazılı olarak hem de araştırmacı tarafından söz-
lü olarak katılımcılara belirtilmiştir. 

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum ili Yakutiye ilçesine bağlı çe-
şitli ortaokullarda öğrenim gören 140 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. 
Araştırmaya dâhil olan öğrencilerin 75’i (%53.6) kız, 62’si (%44.3) erkektir. 
3 öğrenci (%2.1) ise cinsiyet bilgisini paylaşmamıştır. Çalışma grubunun 
belirlenmesinde kolay ulaşılabilirlik ilkesinden yararlanılmış ve uygun 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin tercih edilmesinde Covid 
19 salgını, iş gücü, ulaşım ve zaman sınırlılıkları etkili olmuştur. 

Veri Toplama Araçları

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen Tabanlı Girişimcilik Ölçeği

Ortaokul öğrencilerin Fen Tabanlı Girişimcilik (FTG) düzeylerini 
ölçmeyi amaçlayan ölçek, Deveci (2018) tarafından geliştirilmiştir. Top-
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lam 13 maddeden oluşan ölçek; Risk Alma (3 madde), Başarı İhtiyacı 
(3 madde), Takım Çalışması (3 madde) ve Etkili İletişim (4 madde) alt 
boyutlarını ölçmektedir. Ölçeğin; risk alma boyutunda öğrencilerin ça-
lışmalarında istekli olması, farklı çözüm yolları denemesi gibi faktörleri, 
başarı ihtiyacı boyutunda, başarılı ve en iyi olmak için sarf edilen çaba-
larla ilgili faktörleri, takım çalışması boyutunda grup çalışmalarına karşı 
istekli olma ve üzerine düşün görevleri yerine getirme ile ilgili faktörleri, 
etkili iletişim boyutunda soru sormaya istekli oluş, sunum yapmaktan 
hoşlanma ve arkadaşlık ilişkileri ile ilgili faktörleri içermektedir.  Araş-
tırmacı ölçeğinin iç tutarlık katsayısını .76 olarak belirlemiştir. Ölçeğin 
uyum indislerini ise RMSEA = .059, CFI = .95, S-RMR = .047, NNFI = .94, 
GFI = .95 olarak açıklamıştır. Bu çalışmada ise ölçeğin tamamına ilişkin 
iç tutarlık katsayısı .74 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca alt ve üst %27’lik 
dilimde bulunan öğrencilerin test puanlarının istatistiksel olarak anlam-
lı (p<.05) olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan bu bulgular ölçeğin güvenilir 
ve geçerli olduğunun bir göstergesidir.

Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği

Çevik ve Şentürk (2019) tarafından geliştirilen ölçek 5’li Likert 
(1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum) tipindedir. Ölçek 
Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri (BTO) (15 madde), Eleştirel 
Düşünme ve Problem Çözme Becerileri (EDPC) (6 madde), Girişimcilik 
ve İnovasyon Becerileri (Gİ) (10 madde), Sosyal Sorumluluk ve Liderlik 
Becerileri (SSL) (4 madde), Kariyer Bilinci (KB) (6 madde) olmak üzere 
beş alt boyut ve toplamda 41 maddeden oluşmaktadır. 15-25 yaş grupla-
rı arasındaki bireylerin 21. yüzyıl becerilerini ölçmek için tasarlanan bu 
veri toplama aracının 13-15 yaş grubunda olan ortaokul öğrencilerine de 
uygulanabilir olup olmadığı bu çalışmada ayrıca araştırılmıştır. Bu kap-
samda asıl çalışmadan farklı 193 öğrenciye ölçekteki maddeler uygu-
lanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum indisleri ise 
şu şekildedir: χ2/sd=71 (p<.01), RMSEA= 0.09, S-RMR= 0.06, GFI= 0.93, 
AGFI= 0.94, CFI= 0.87 ve IFI= 0.86. Ayrıca üst ve alt %27’lik gruplardan 
alınan verilerin istatiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Analiz-
ler sonucunda elde edilen değerlerden yola çıkarak ortaokul düzeyinde 
öğrenim gören 7 ve 8. sınıflar öğrencilerine (13-15 yaş) bu ölçeğin kulla-
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nılmasına karar verilmiştir. Son olarak bu çalışmada ölçeğin tamamına 
ilişkin güvenirlik katsayısı ise .88 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi

Katılımcılardan elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını 
belirlemek için Pallant’ın (2016) belirlediği referans aralıkları göz önün-
de bulundurulmuştur. Bu açıdan ölçeklerin tamamına ve alt boyutların-
daki maddelere ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerinin +/-2 arasında 
olduğu, histogram grafiğinde verilerin normal dağılım gösterdiği ve 
normallik testlerindeki p değerinin .05’ten büyük olduğu belirlenmiştir. 
Belirlenen değerler, çalışmada korelasyon testleri ve regresyon analizi-
nin yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca faktörler arasındaki ilişki 
düzeylerinin yorumlanmasında Cohen’in (1988) standartları temel alın-
mıştır. Bu açıdan çalışmada tespit edilen Pearson korelasyon katsayıları; 
.10-.29 arasında zayıf, .30-.49 arasında orta, .50’den yüksek ise güçlü bir 
ilişkiye işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır.  

BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde alt amaçların sırası dikkate alınarak elde 
edilen bulgular ve yorumuna yer verilmiştir.

Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Bu bölümde, “Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik orta-
lama puanları ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ortalama puanları cin-
siyet açısından farklılaşmakta mıdır?” sorusunun cevabı aranmıştır. Bu 
kapsamda betimleyici ve çıkarımsal istatistikler yapılmıştır. 

Araştırmaya katılım gösteren kız ve erkek öğrencilerin ölçek puan-
larına ilişkin betimleyici istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Kız ve Erkek Öğrencilerin Ölçeklerdeki Ortalama  
Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistikler

Cinsiyet              Değişkenler N Min Max x̄ ss

Kız Ortalama Girişimcilik 75 2.38 5.00 3.70 .45

Ortalama 21.Yüzyıl Becerileri 75 2.78 5.00 3.68 .41

Erkek Ortalama Girişimcilik 62 2.85 5.00 3.75 .45

Ortalama 21.Yüzyıl Becerileri 62 2.61 5.00 3.73 .45

Tablo 1 incelendiğinde, kız ve erkek öğrencilerin ortalama fen ta-
banlı girişimcilik ve 21. yüzyıl becerilerine ilişkin puanlarının birbirle-
rine benzer olduğu görülmektedir. Bu da kız ve erkek öğrencilerin okul 
ortamında ya da sosyal çevresinde benzer davranışları edindiğinin bir 
göstergesidir. Kız ve erkek öğrencilerin belirtilen değişkenler açısından 
puanlarının istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 2’de su-
nulmuştur. 

Tablo 2:  21. Yüzyıl Becerileri ile Girişimcilik Becerilerinin Öğrencilerin 
Cinsiyeti Açısından İncelenmesi

Değişken F t df p

Ortalama 21.Yüzyıl Becerileri 1.06 -.67 135 .51

Ortalama Girişimcilik .01 -.68 135 .49

Tablo 2 incelendiğinde, kız ve erkek öğrencilerin ortalama 21. yüzyıl 
becerileri ile fen tabanlı girişimciliklerinin farklılaşmadığı (p>.05) görül-
mektedir. Bu da kız ve erkek öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri ile fen 
tabanlı girişimciliklerinin birbirine benzer olduğunu göstermektedir. 

İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Bu bölümde, “Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik ortala-
ma puanları ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ortalama puanları ara-
sında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusunun cevabı aranmıştır. 
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Bu açıdan ortaokul öğrencilerin fen tabanlı girişimcilikleri ile 21. 
yüzyıl becerileri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için ise 
Pearson korelasyon testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edi-
len değerler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Öğrencilerin Fen Tabanlı Girişimcilikleri ile 21. Yüzyıl Beceri-
leri Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Testi Sonuçları

                  Değişken 21.Yüzyıl 
Becerileri

Fen Tabanlı 
Girişimcilik

Genel 21.Yüzyıl 
Becerileri 

Pearson Korelasyon 1 .70**

p .00

Fen Tabanlı 
Girişimcilik

Pearson Korelasyon .70** 1

p .00

Kız 21.Yüzyıl 
Becerileri 

Pearson Korelasyon 1 .65**

p .00

Fen Tabanlı 
Girişimcilik

Pearson Korelasyon .65** 1

p .00

Erkek 21.Yüzyıl 
Becerileri 

Pearson Korelasyon 1 .75**

p .00

Fen Tabanlı 
Girişimcilik

Pearson Korelasyon .75** 1

p .00

** p<.01.

Tablo 3 incelendiğinde, hem kız öğrencilerin (.65) hem de erkek öğren-
cilerin (.75) fen tabanlı girişimcilikleri ile 21. yüzyıl becerileri arasında 
yüksek düzeyde istatistiki açıdan anlamlı (p<.05) bir ilişki belirlenmiştir. 
Öğrencilerin tamamının (.70) dahil edildiği analizde de benzer şekilde 
belirlenen değerlere paralel olarak yüksek düzeyde ilişki belirlenmiştir. 
Bu durum 1. araştırma sorusundan elde edilen bulgular ile paralellik 
göstermektedir. Yani kız ve erkek öğrencilerin girişimcilik becerileri ile 
inovasyon, teknolojiyi yakından takip etme ve kullanma, kariyer bilinci 
ve yenilik becerileri benzer ilişkiler göstermektedir. 
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Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Bu bölümde, “Çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ortaokul öğrencileri-
nin fen tabanlı girişimcilik düzeylerini yüzde kaç varyansla açıklamak-
tadır?” sorusunun cevabı aranmıştır. 

Bu açıdan 21. yüzyıl becerilerinin fen tabanlı girişimciliği ne düzey-
de yordadığını belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır. Analizden 
elde edilen değerler Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4: Regresyon Analizi Sonuçları

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Standart Hata
p

1 .70a .49 .487 .32 .00

Tablo 4 incelendiğinde, çok boyutlu 21. yüzyıl becerilerinin fen ta-
banlı girişimcilik becerisini %49 varyansla açıkladığı görülmektedir. 
Hesaplanan bu değer istatistiki açıdan anlamlı ve çok boyutlu 21. yüz-
yıl becerilerine ilişkin becerilerin fen tabanlı girişimciliği önemli ölçüde 
açıkladığının bir göstergesidir.  

Dördüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Bu bölümde, “Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik orta-
lama puanları ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri alt boyutları arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusunun cevabı aranmıştır.

Bu açıdan 21. yüzyıl becerilerine ilişkin alt boyutların fen tabanlı 
girişimcilik becerisi ile aralarındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson ko-
relasyon testi yapılmıştır. Testten elde edilen değerler Tablo 5’te sunul-
muştur. 



Uluhan KURT

123

Tablo 5: Fen Tabanlı Girişimcilik ile 21. Yüzyıl Becerilerine Ait Alt Bo-
yutlar Arasındaki İlişki

BTO EDPC Gİ SSL KB FTG

FTG Pearson Korelasyon .58** .20* .62** .49** .45** 1

p .00 .02 .00 .00 .00

N 140 140 140 140 140 140
*p<.05, ** p<.01.

Tablo 5’teki değerler incelendiğinde Fen Tabanlı Girişimciliğin 
21. yüzyıl becerilerine ait; “Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı” ve “Giri-
şimcilik ve İnovasyon” alt boyutları ile güçlü, “Sosyal Sorumluluk ve 
Liderlik” ve “Kariyer Bilinci” alt boyutları ile orta düzeyde, “Eleştirel 
Düşünme ve Problem Çözme” alt boyutu ile zayıf bir ilişkisinin olduğu 
görülmektedir. 

Beşinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Bu bölümde “Çok boyutlu 21. yüzyıl becerilerine ait alt boyutlar 
ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik düzeylerini yüzde kaç 
varyansla açıklamaktadır?” sorusunun cevabı aranmıştır. Araştırma so-
rusuna uygun olarak çok boyutlu 21. yüzyıl becerilerine ait alt boyutla-
rın fen tabanlı girişimciliği yordama düzeyini belirlemek için hiyerarşik 
regresyon analizi yapılmıştır. Model 1’de Bilgi ve Teknoloji Okuryazar-
lığı Becerileri, model 2’de Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Beceri-
leri, model 3’te Girişimcilik ve İnovasyon Becerileri, model 4’te Sosyal 
Sorumluluk ve Liderlik Becerileri, model 5’te Kariyer Bilinci analize da-
hil edilmiştir. Analizden elde edilen değerler Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6: Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları

Mo-
del

R R2 R2 

değişi-
mi

Stan-
dart 
Hata

β t F p

1 .58a .34 .34 .36 BTO .58 8.48 71.90** .00

2 .63b .40 .06 .35 BTO .60 9.05 45.32** .00

EPDC .24 3.56

3 .68c .47 .07 .33 BTO .31 3.33 39.64** .00

EPDC .22 3.43

Gİ .39 4.17

4 .69d .48 .01 .33 BTO .27 2.79 30.89** .00

EPDC .182 2.77

Gİ .355 3.74

SSL .133 1.71

5 .70e .49 .02 .32 BTO .16 4.23 26.15** .00

EPDC .22 2.20

Gİ .20 3.12

SSL .31 3.21

KB .13 1.69

** p<.01.

Tablo 6 incelendiğinde, modele dâhil edilen her bir alt boyut fen 
tabanlı girişimciliği istatistiksel olarak anlamlı (p<.05) yordamıştır. Mo-
del 1’de analize dâhil edilen Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı alt boyutu 
diğer alt boyutlara karşın fen tabanlı girişimciliği daha fazla yordamak-
tadır (%34). Diğer alt boyutlar %10’un altındaki değerlerde fen taban-
lı girişimciliği yordamaya katkıda bulunmuşlardır. Belirlenen tüm bu 
değerler istatistiki açıdan anlamdır. Bu değerlerden yola çıkarak öğren-
meye karşı meraklı olma, dünyadaki değişimlere ayak uydurabilme, ih-
tiyaç duyulan doğru kaynaklara erişebilme gibi becerilerin fen tabanlı 
girişimciliği daha çok yordadığı çıkarımı yapılabilir. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA

İnsanoğlunun bilgi birikimi bulunduğumuz çağa kadar kademeli bir 
şekilde ilerleme gösterirken, bu dönemde ulaşılan bilgiler muazzam bir 
artış göstermiştir. Bununla birlikte bilgiye erişim kaynakları da bu mu-
azzam artışa ayak uydurarak bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmıştır (Kurt, 
Orhan Göksun, 2018). Bu açıdan bu çağın ihtiyaç duyduğu insan modeli 
değişmiştir. Araştıran, sorgulayan, işbirliği içerisinde çalışan, teknolo-
jik gelişmeleri yakından takip eden ve teknolojinin sunduğu imkanları 
kullanabilen, ulaştığı bilgilerin doğruluğunu test eden bireylerin yetiş-
tirilmesi zorunlu hale gelmiştir (Kamisah, Soh & Arsad, 2010). Belirtilen 
özellikler eğitim öğretim sürecinde erken yaş dönemlerinde kazanıldı-
ğından, ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere bu becerile-
rin kazandırılması önem arz etmektedir (Vadi, 2004; Akt: Fakharzadeh, 
2012). Bu kapsamda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyük bir 
çoğunluğu eğitim müfredatlarında bu becerilere değinmiştir. Türkiye 
özelinde düşünüldüğünde ise 2005 yılından itibaren müfredat değişik-
liklerinde bu beceriler vurgulanmıştır (MEB, 2005; 2013; 2017; 2018). 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimciliklerinin 
çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ve 21. yüzyıl becerilerine ait alt boyut-
lar arasındaki ilişki düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 21. yüzyıl 
becerilerinin fen tabanlı girişimciliği ne düzeyde yordadığı bu çalışma 
kapsamında irdelenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekil-
de sıralanabilir:

•	 Kız ve erkek öğrencilerin çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ve fen 
tabanlı girişimcilik becerileri birbirlerinden farklılaşmamakta-
dır. Son 20 yıl içerisindeki kız çocuklarının okullaşmasına yöne-
lik gerçekleştirilen kampanyalar bu sonucun ortaya çıkmasında 
etkili olmuş olabilir. Çünkü özellikle 2005 yılından itibaren 21. 
yüzyıl becerilerinin öğretim programlarında vurgulanması ile 
bu becerilerin okul ortamlarında kazandırılması için çaba sarf 
edilmektedir. Kız çocuklarının okullaşma oranlarının da bu dö-
nemde artması ile kız öğrencilerin bu becerileri erkek öğrenciler 
kadar kazandığı çıkarımı yapılabilir. 
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•	 Örneklemin geneli, kız ve erkek öğrencilerin fen tabanlı girişim-
cilik becerileri ile çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri arasında yük-
sek düzey bir ilişki bulunmaktadır. 

•	 Çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri fen tabanlı girişimciliği %49 var-
yans ile açıklamaktadır.

•	 Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik düzeyleri ile 21. 
yüzyıl becerileri alt boyutlarından “Bilgi ve Teknoloji Okuryazar-
lığı” ve “Girişimcilik ve İnovasyon” arasında yüksek düzeyde, 
“Kariyer Bilinci” ve “Sosyal Sorumluluk ve Liderlik” arasında 
orta düzeyde, “Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme” arasında 
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Diğer bir ifadey-
le öğrenmeye karşı meraklılık, güvenilir kaynaklardan araştırma 
yapma, teknolojik gelişmeleri yakından takip etme, zamanı iyi 
planlama ve yönetme, farklı ürünleri ortaya koyma gibi beceriler 
ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimciliklerini yüksek ve 
pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca farklı kültürdeki insanlarla 
çalışabilme, grup lideri olmaya gönüllü olma, kendisine verilen 
görevi yerine getirme, kariyerine etki edecek fırsatları değerlen-
dirme becerileri fen tabanlı girişimciliği orta düzeyde pozitif yön-
lü etkilemektedir. 

•	 Çok boyutlu 21. yüzyıl becerilerine ilişkin alt boyutların fen ta-
banlı girişimciliğini ne düzeyde yordadığı incelenmiştir. Sonuç-
ta Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı %34.3, Eleştirel Düşünme ve 
Problem Çözme %5.6, Girişimcilik ve İnovasyon %6.8, Sosyal So-
rumluluk ve Liderlik %1.1 ve Kariyer Bilinci %1.6 fen tabanlı giri-
şimciliği açıklamaktadır. Açıklanan bu değerlerin hepsi istatistiki 
açıdan anlamlıdır (Bkz. Tablo 6). Bu açıdan öğrenmeye karşı me-
raklı olma, yeni fikirler dinlemeyi sevme, değişim ve yenilikle-
re açık olma, doğru ve güvenilir kaynaklardan araştırma yapma 
gibi özellikler öğrencilerin deney yaparken farklı çözüm yolları 
deneme, en iyisi olmak için çaba gösterme, grup arkadaşları ile 
etkinlik yapmaya istekli olma gibi özelliklere sahip olmalarına 
zemin hazırlamaktadır.

Cinsiyet değişkeni göz önünde bulundurulduğunda bu çalışmada kız 
ve erkek öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine benzer düzeyde sahip olduğu 
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belirlenmiştir. Diğer yandan Bozkurt ve Çakır (2016) çalışmalarında kız 
öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla bu becerileri kullandıklarını 
belirlemişlerdir. Çalışmaların farklı coğrafyada bulunan öğrenciler üze-
rinde yürütülmesi bu sonuçların ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir. 
Çünkü 10 yıl öncesine kadar Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki kız öğrencilerin okula erişim imkânlarının oldukça kısıtlı ol-
duğu bilinmektedir. Son dönemde kız çocuklarının okullaşma oranlarının 
bu bölgelerde ciddi artışlar göstermesi ile birlikte kız öğrencilerin erkek 
öğrenciler kadar bu becerilere sahip olmaları sağlanmıştır. 

Diğer araştırma soruları açısından ele alındığında fen tabanlı giri-
şimciliğin 21. yüzyıl becerileri ile aralarındaki ilişkinin varlığını ortaya 
koyan kısıtlı çalışma bulunmaktadır. Bunlardan 21. yüzyılda problem 
çözme, eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerinin bireyin 
başarısı ve girişimciliğinde etkili olduğunu vurgulayan çalışmalar bu-
lunmaktadır (Çevik & Şentürk, 2019; Educational Testing Service (ETS), 
2007; The Partnership for 21st Century Skills Framework, 2006). Oysaki 
bu çalışmada problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri ile fen ta-
banlı girişimcilik arasında düşük düzeyde bir ilişki belirlenmiştir. İlgili 
alanyazında çoklu görevlerin bireyin zamanını planlaması ve paylaşım-
cı olması üzerinde olumlu etkisi belirtilirken, bireyin motive olması ve 
üretkenliğinde olumsuz etkiler doğurabileceği de ifade edilmiştir (Judd 
& Kennedy, 2011; Rubinstein, Meyer and Evans, 2001). Belirtilen bu du-
rum eleştirel düşünme ve problem çözme boyutu ile fen tabanlı girişim-
cilik arasındaki düşük düzeydeki ilişkinin sebep olabilir.  
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DERSLERDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME DÜZEYİNİN 
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Dr. Öğr. Üyesi Seçil TÜMEN AKYILDIZ
Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: Covid-19 küresel salgınının etkileri eğitim alanında oldukça be-
lirgin bir şekilde hissedilmektedir. Bu etkilerin en önemlisi yüz yüze eği-
timden uzaktan eğitime geçiş olmuştur. Yükseköğretim kurumlarında da 
senato kararları ile uzaktan eğitim sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. 
Bir acil durum çözümü olarak planlanan bu sistemde öğrenciler birey-
sel öğrenmeye teşvik edilmektedir. Bu durumda öğrenci merkezli mo-
dellerden olan ve öğrenciye öğrenme sorumluluğunu yükleyerek kendi 
öğrenmesini düzenlemesini sağlayan öz-düzenlemeli öğrenme modeli ön 
plana çıkmaktadır. Çevrimiçi uygulamalarda öğrencilerin öz-düzenleme-
li öğrenme düzeylerinin belirlendiği çalışmaların yetersiz oluşu nedeniyle 
planlanan bu çalışma kapsamında Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bi-
limler Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencilerinin çevri-
miçi ortamlarda öz-düzenlemeli öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, bu 
düzeylerin cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından incelenmesi amaçlan-
mıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme 
düzeylerinin düşüğe yakın orta seviyede olduğu, bu düzeyin erkek öğ-
renciler lehine yükseldiği ve üst sınıfa geçildikçe öz-düzenlemeli öğrenme 
becerisinin arttığı tespit edilmiştir. Araştırmanın alanyazındaki eksikliği 
tamamlamaya katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öz-Düzenlemeli Öğrenme, Covid-19, Çevrimiçi 
Öğrenme.
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GİRİŞ 

Covid-19 küresel salgını 2020 Mart ayında ilk vakanın ortaya çıkı-
şıyla etkilerini dünyada olduğu gibi ülkemizde de hissettirmeye baş-
lamıştır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşamın her 
alanında etkilerini göstermiş ve eğitim alanında yetkilileri acil durum 
çözümleri bulmaya yöneltmiştir (Bozkurt & Sharma, 2020). UNESCO 
dünya çapında evde kalmanın daha güvenli olduğunu duyurmuştur 
(UNESCO, 2020). Sonuç olarak Türkiye’de okullar ve üniversiteler sos-
yal mesafeyi korumak ve salgının yayılma hızını yavaşlatmak için uzak-
tan eğitime geçiş yapmış ve öğrenciler için çevrimiçi öğrenme dönemi 
başlamıştır. Çevrimiçi öğrenme, aynı zamanda her yerde bulunabilme 
özelliğinden dolayı öğrencilere öğrenmelerinde esneklik sağlamakta 
(Bichsel, 2013; Fletcher, Tobias & Wisher, 2007;) bu özelliğinden dolayı 
da küresel salgın döneminde eğitim ortamlarında tercih edilmektedir.

Bilgi teknolojisindeki gelişmeler sayesinde eğitime erişim kolaylaş-
mıştır. Üniversitelerdeki eğitim öğretim faaliyetleri de bu gelişmelere 
ayak uydurmak durumunda kalmıştır (Cheawjindakarn, Suwannattha-
cote & Theeraroungchaisri, 2012: 61). Nitekim Türkiye’de yükseköğre-
tim kurumlarının büyük çoğunluğu 2014 yılından itibaren derslerinin 
bir kısmını uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında yürütmektedir (YÖK, 
2017). Bu nedenle yaşanan bu kriz döneminde üniversitelerin çevrimiçi 
öğrenme modeline geçiş süreçleri çok sancılı olmamıştır. Dixon’ın (2020: 
229) da belirttiği gibi ‘krizler kişilerin kendilerini geliştirmek için birer fırsat-
tır’. Covid-19 küresel salgın zamanında eğitim alanında yaşanılan kriz 
de fırsata dönüştürülmelidir. Çevrimiçi öğrenme öğrenci merkezliliği 
savunur ve öğrencilerin kendi öğrenmelerinin kontrolünü almaları, göz-
lem yapmaları ve yansıtma yapmaları için fırsatlar sunar (Means, vd., 
2009). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenciler kendi öğrenmelerin-
de sadece aktör değil aynı zamanda da yapımcı olarak görev alırlar (Dil-
lenbourg, Schneider & Synteta, 2002). Bu tanım çevrimiçi öğrenme or-
tamlarında öğrencilerin merkezi görevlerini daha net bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Teknoloji temelli öğrenme ortamlarında öğrenci merkezli 
yaklaşımın bazı temel unsurları bulunmaktadır. Bunlar:

	Önceki yaşantılar
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	Özgün bağlamlar ve öğrenme
	Öğrenen özerkliği ve aktif öğrenme
	Bilgisayar teknolojilerinde yetkinlik ve
	Öğretmen-öğrenci ya da öğrenci–öğrenci etkileşimleri sonucu 

çoklu bakış açıları ve kişisel görüşlerin açıklanmasıdır (Hannafin 
& Land, 2000).

Yükseköğretimin temel misyonu, öğrencileri kariyer yaşamlarında 
etkin bireyler olmaları doğrultusunda hazırlamak adına öğretimde ge-
rekli olan metotları öğrenci ihtiyaçlarına göre uyarlamaktır. Bu da öğ-
rencileri öğrenmeye dâhil etmeyi sağlayan aktif öğrenme tekniklerini 
uygulama yoluyla kolaylaşır (Taylor, vd., 2011). Zimmerman’ın (2000) 
belirttiği gibi bireylerin en önemli özellikleri farklı koşullara adapte olup 
öz düzenleme yapabilmeleridir. Öğrenme sürecinde akademik başarıyı 
ve de yaşam boyu öğrenme becerileri kazanmayı hedef alan öz-düzenle-
meli öğrenme ilkokuldan başlayarak üniversite sonuna kadar her eğitim 
kademesinde uygulanması gereken bir modeldir. Hatta Bembenutty’nin 
(2011) belirttiği gibi üniversite dönemi, doğası gereği önceki kademelere 
kıyasla daha yüksek düzeyde öz-düzenlemeli öğrenmenin uygulanması 
gereken zamandır. 

Yükseköğretimde Çevrimiçi Öğrenme

Hızla değişen bilgiye ayak uydurmanın bir gereklilik olduğu günü-
müzde bireyleri iş hayatına hazırlamadaki son basamak olan yükseköğ-
retim kurumlarına teknolojiyi öğrenme yaşantılarına dâhil etme bağla-
mında büyük görevler düşmektedir. Bilgisayar ve internet teknolojisinin 
uzaktan eğitime entegre edilmesi ile çevrimiçi öğrenme kavramı ortaya 
çıkmıştır (Moore & Kearsley, 1996). Bu noktada bilgi ve iletişim olanak-
larına erişimin oldukça kolay olduğu 21. yüzyılda sınıfta fiziksel olarak 
bulunmanın tek öğrenme yolu olmadığı, zaman ve mekândan bağım-
sız olarak esnek öğrenme imkânı sunan çevrimiçi öğrenme imkânından 
yararlanmak gerektiği açıktır (Çelen, Çelik & Seferoğlu, 2011; Miyazoe 
& Anderson, 2010). Çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki amaç öğrenim 
ve öğretimde niteliği artırarak eğitimde kalite ve sürekliliği sağlamaktır 
(Kaya, 2011: 38-39).Çevrimiçi öğrenme bilişim teknolojilerinin insan ya-
şamına hızlı ve etkili bir şekilde dâhil olmasıyla birlikte son zamanlarda 
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kullanılan popüler bir kavram olmasına rağmen kökenleri 1728 yılında 
yapılan posta yoluyla uzaktan eğitim uygulamasına dayanmaktadır (İş-
man, 2011). Keegan (2000) uzaktan öğretimi öğretim elemanı ve öğrenci 
arasında fiziksel mesafenin olduğu bir süreç olarak tanımlamaktadır. 
Mevcut araştırma kapsamında kullanılan kavram olan çevrimiçi öğren-
me öğrencilere hem birbirleriyle hem de dersin sorumlu hocasıyla ileti-
şim ve de ders materyallerine rahatlıkla ulaşma imkânı sağlayan eş za-
manlı eş zamansız uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Aase, 2000). 
Jarvis (2003) web tabanlı uzaktan eğitimi eşzamanlı ve eş zamansız 
olmak üzere iki başlık altında incelemektedir. Taylor (2002) eşzamanlı 
çevrimiçi öğrenmeyi, öğrencilerin ve öğretim elemanının aynı zamanda 
derse katılmaları ve de hem birbirleriyle hem de dersin sorumlusuyla 
etkileşimde bulunabilmeleri olarak tanımlarken; eş zamansız öğrenme-
yi öğrencilerin istedikleri zamanda ders içeriğine ulaşabilmeleri olarak 
tanımlamaktadır.

Çevrimiçi öğrenmenin öğrenenler için birçok faydası vardır. Öğ-
renme eyleminde zaman ve mekânda esneklik sağlaması eş zamansız 
yapılan uzaktan eğitimdeki getirilerinden en önemlisidir. Bu tip çevri-
miçi öğrenmede öğrenciler materyallere bulundukları mekân ve zaman 
sınırı olmaksızın ulaşabilirler. Eşzamanlı yapılan çevrimiçi öğrenmenin 
en büyük avantajı da öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci etkileşimine 
olanak sunmasıdır (Ally, 2011). Buna ek olarak öğrencilere grup tartış-
malarına katılma imkânı sağlaması ve de özellikle içine kapanık öğren-
ciler için derse katılımı kolaylaştırması da avantaj olarak belirtilmekte-
dir (Taylor, 2002). Robinson ve diğerleri (2008) eş zamansız öğrenmenin 
öğrencilerde yansıtma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiğini 
savunurken; Kent ve diğerleri (2016) eş zamanlı yapılan çevrimiçi öğ-
renmenin etkileşim ve çevrimiçi katılım sayesinde ders performansında 
artış olduğunu savunmaktadır.

Çevrimiçi öğrenmenin iki türünde de bulunan olumlu özellikler sa-
dece öğrencilere mahsus değildir. Öğretim elemanları için de aynı avan-
tajlardan bahsetmek doğru olacaktır. Zira öğretim elemanları da zaman 
ve mekândan bağımsız bir şekilde öğretme eylemlerini gerçekleştirebil-
dikleri gibi eş zamanlı yaptıkları çevrimiçi derslerinde öğrencileriyle et-
kileşim içerisinde olabilmekte ve öğrenmelerini denetleyebilmektedirler 
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(Ally, 2008). Çevrimiçi öğrenmenin avantajları olduğu kadar dezavan-
tajlı yönleri de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, öğrencilerde iletişim 
ve sosyalleşeme becerilerini olumsuz yönde etkilemesi; zaman yöneti-
mi yapamayan öğrenciler için bazı sorunlar teşkil etmesi; açıklanması 
ve üzerinde yorum yapılması gereken konularda öğrenmenin yüz yüze 
eğitimdeki kadar etkili olmaması şeklinde sıralanabilmektedir (Hame-
ed, Badii & Cullen, 2008; Klein & Ware, 2003).

Offir ve diğerlerine göre (2008) yüz yüze öğrenme ortamlarına kı-
yasla çevrimiçi öğrenme, öğrencilerin bağımsız öğrenen olmalarını 
gerektirmektedir. Titmus’a (1989) göre üniversite öğrencileri birer ye-
tişkindir ve bağımsız öğrenen olmaları beklenmektedir. Moore (1993) 
üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde özerk birer öğrenen 
olabilmeleri için öğretim elemanları tarafından desteklenmeleri gerek-
tiğini belirtmektedir. Zhao ve diğerleri de (2014) uzaktan eğitim ortam-
larında öz-düzenlemeli öğrenme yoluyla bireylerin öğrenci odaklı öğ-
renme düzeyinde, sorumluluk alarak öğrenmelerinin olumlu sonuçlar 
doğuracağını belirtmektedir. 

Öz-Düzenlemeli Öğrenme

Öğrenen özerkliği öğrenme sürecinde öğreticiden ziyade öğrene-
nin amaç belirleme, öğrenmeyi deneyimleme ve de süreç için değerlen-
dirme yapma sorumluluğunu üzerine almasıdır (Moore, 1993). Bireyin 
kendi öğrenmesini düzenleyebilmesi eğitim psikologları ve politikacılar 
tarafından başarının anahtarı olarak kabul edilmektedir. Öz düzenle-
me bir öğrenme ortamından diğerine aktarılabilecek şekilde bireylerin 
bilgi, beceri ve tutum geliştirdiği bilişsel ve duyuşsal bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır (Boekaerts, 1999). Zimmerman (2000) ise öz düzenle-
meyi kişinin duygu ve düşünceleri yoluyla edindiği amaçlara ulaşmak 
için hareketlerini döngüsel olarak planlaması olarak tanımlamaktadır. 
Sürecin döngüsel olmasının en önemli özelliği dönüt vermek ve sonra-
sındaki düzenleme ve tekrar uygulama sürecidir. Bu durumda kişi ken-
disini döngüsel olarak gözden geçirip düzenlenmesi gereken noktaları 
gözden geçirip düzeltmeye çalışacaktır. Pintrich (2000) öz-düzenlemeli 
öğrenme kavramını bireylerin bu gözden geçirip düzenleme döngüsel 
sürecini okul ortamında gerçekleştirmeleri şeklinde tanımlamaktadır. 
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Zimmerman bu döngüsel öz-düzenleme sürecinin aşağıdaki tablodaki 
gibi açıklamaktadır (2000: 16).

Tablo 1: Döngüsel Öz-Düzenleme Evreleri

Öngörü Performans Öz-yansıtma

A-Görev Analizi A-Öz-kontrol A-Öz-yargılama

Amaç belirleme
Stratejik planlama

Öz-öğretim
İmgeleme
Dikkati odaklama
Görev stratejileri

Öz-değerlendirme
Nedensel niteleme

B-Öz-motivasyonel inançlar B-Öz-gözlemleme B-Öz-tepki

Öz-yeterlik
Sonuç beklentileri
Değer
Amaç yönlendirme

Öz-kayıt
Öz-deneyleme

Öz-doyum
Uyarlayıcı sonuç 
çıkarımı

Zimmerman’a (2000) göre öngörü evresinde iki temel kategori bu-
lunmaktadır. Bunlar görev analizi ve de öz-motivasyonel inançlardır. 
Görev analizinin en önemli kısmı amaç belirlemedir. Stratejik planlama 
kategorisinde öğrenenlerin göreve uygun yöntem ve strateji seçmeleri 
bulunmaktadır. Amaç belirleme ve uygun yöntem seçimi kendi içeri-
sinde döngüsel bir yapıdır. Zira farklı koşullara uygun farklı yöntem ve 
strateji kullanımı gerekmektedir.

Öz-motivasyonel inançlar evresinin ilk kategorisi öz-yeterliktir. Ki-
şinin kendisini herhangi bir görev için yeterli ve muktedir görmesidir. 
Bu görüş sonuç beklentisini ve kişinin kendisini motive etmesini daha 
sonra da yeni amaç belirlemesini etkileyecektir. Performans evresinin de 
öz-kontrol ve öz-gözlemleme olmak üzere iki kategorisi bulunmaktadır. 
Öz-kontrol evresinde kişinin verilen göreve uygun bir işleyiş içerisinde 
olması, bu işleyişte zihinsel imgelere başvurması, bunları yaparken diş 
etmenlere kendisini kapatarak yaptığı işe odaklanması ve de bu şekil-
de yerine getirdiği göreve uygun stratejileri işe koşması bulunmaktadır. 
Performans evresinin öz-gözlemleme kategorisinde ise kişinin kendi 
performansını kendi koşulları çerçevesinde gözlemlemesi ve bunları uy-
gun dönütler için kayıt altına alması bulunmaktadır. Öz-deneyleme alt 
kategorisinde ise kişinin öğrenmesinde çeşitlendirmeye gitme amacıyla 
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görevi farklı varsayımlar ile deneylemesi bulunmaktadır. Öz-yansıtma 
evresinde öz-yargılama ve öz-tepki kategorileri bulunmaktadır. Öz yar-
gılama kategorisinde kişinin kendisini değerlendirmesi ve de sonuçlara 
nedensel anlamlar yüklemesi bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle yaptığı 
işin olumlu ya da olumsuz sonucunun nedenlerini objektif olarak ad-
landırabilmesidir. Öz-tepki kategorisi belirlenen amaçlara ulaşmanın 
verdiği doyum ya da ulaşamamanın verdiği mutsuzluk ile yeni görevler 
için uyarlayıcı çıkarımlar yapma süreçlerini içermektedir (Zimmerman, 
2000). Bu durumda öz-düzenlemeli öğrenmeyi etkileyen üç düşünce 
ekolünden bahsetmek mümkündür. Bunlar (Boekaerts, 1999):

	Öğrenme stilleri üzerine yapılan araştırmalar
	Amaç odaklı davranışları içeren öz-benlik teoriler ve
	Üst biliş ve düzenleme stilleri ile ilgili olan araştırmalardır. 

Şekil 1’de de gösterildiği üzere öz-düzenlemeli öğrenme sadece tek 
bir olayla ilgili değildir, aksine bilgiyi işleme sisteminin farklı bileşenle-
rini kullanan bilişsel ve duyuşsal süreçlerin karşılıklı etkileşimidir (Boe-
kaerts, 1999: 449).

Şekil 1: Üç Katmanlı Öz-düzenleme Modeli 
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Farklı araştırmaların ortak bakış açısına göre öz-düzenlemeli öğren-
me bilişsel, üstbilişsel ve duyuşsal stratejilerden oluşan çok boyutlu bir 
yapıdır (Pintrich vd., 1991; Zimmerman, 1986). Öğrenciler kendi öğren-
me süreçlerinde üstbilişsel, motivasyonel ve de davranışsal olarak aktif 
katılımcılar oldukları kadar öz düzenlemelidirler. Zimmerman (2000) 
öğrencilerin öz-düzenleme stratejilerini dönüt verme sürecini temel ala-
rak üç başlıkta incelemektedir. Bunlar:

	Örtük Öz-Düzenleme: Kişinin öğrenme sürecindeki bilişsel ve 
duyuşsal durumları gözlemleme ve uyarlamasıdır.

	Davranışsal Öz-Düzenleme: Kişinin kendi öğrenmesini gözlem-
lemesi ve performans süreçlerini stratejik olarak uyarlamasıdır.

	Çevresel Öz-Düzenleme: Kişinin öğrenme sürecindeki çevresel 
koşulları ve bunların sonuçlarını gözlemleme ve uyarlamasıdır.

Yukarıda da bahsi geçen tüm farklı ekollerin üzerinde hemfikir ol-
dukları bir konu öz-düzenlemeli öğrenmenin akademik başarıyı artırdı-
ğı görüşüdür (Zimmerman, 1986). O halde hem geleneksel sınıf ortam-
larında hem de uzaktan eğitim ortamlarında öz-düzenlemeli öğrenme 
modeli işe koşulmalıdır.

Araştırmanın Önemi

Son yıllarda eğitim alanında bireysel farklılıkları gözeterek yapılan 
uygulamaların gerekliliği açıktır. 21. yüzyıl eğitim şartlarında kendi öğ-
renme kapasitesinin ve yeteneklerinin bilincinde olan ve öğrenme sü-
recine aktif olarak katılan bireyler yetiştirmek temel amaçların başında 
gelmektedir (Aydın & Demir Atalay, 2015). Covid-19 küresel salgını 
sırasında okulların mecburi uzaktan eğitime geçişleriyle birlikte eğitim 
sisteminin rutin düzeni de değişmiş bulunmaktadır. Yüz yüze eğitimin 
yerini alan çevrimiçi ortamlarda etkileşimin yüksek olmadığı ve bunun-
la birlikte öğretmenin öğrenme sürecindeki rolünün de değiştiği bir ger-
çektir. Bu durumda öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki sorumlulukları 
artmış ve de kendi öğrenmelerini düzenlemeleri neredeyse bir zorunlu-
luk halini almıştır.

Öz-düzenlemeli öğrenme, bireylerin ihtiyaçlarını ve amaçlarını ken-
dilerinin belirlediği, öğrenme kaynaklarına kendilerinin karar verdiği, 
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uygun öğrenme stratejilerini kendilerinin seçtiği ve de öğrenme süreçle-
rini kendilerinin değerlendirdiği uzaktan eğitimde de önemli bir kavram 
olarak kabul gören bir öğrenme şeklidir. Özellikle de Covid-19 küresel 
salgını döneminde yapılan uzaktan eğitim uygulamaları için yukarıda 
da belirtildiği üzere birçok olumlu yönü bulunmaktadır. Küresel salgın 
döneminde ve de sonrasında öğrencilerin aktif öğrenenler olarak öğren-
melerinde sorumluluk alacakları öz-düzenlemeli öğrenme tekniği bir-
çok noktada ön plana çıkmaktadır. Üniversite öğrencilerinin öz-düzen-
lemeli öğrenme düzeylerini belirlemek gelecek uygulamalar için önem 
arz etmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de yapılan çalışmalar incelenmiş 
ve üniversite öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme düzeylerini incele-
yen çalışmalara (Artsın, Koçdar & Bozkurt, 2020; Aybek & Aslan, 2017; 
Baldan, 2017; Baldan Babayiğit & Güven, 2020; Güler, 2015; Karaoğlu & 
Pepe, 2020; Sağırlı, Çiltaş, Azapağası & Zehir, 2010) ve üniversite öğren-
cilerinin öz-düzenleme düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki iliş-
kiyi inceleyen çalışmalara (Cabı & Yalın, 2017; Çimenli & Hırçın Çoban, 
2019) rastlanmıştır. Uzaktan eğitim uygulamalarının kullanılmasının bir 
zorunluluk haline geldiği küresel salgın durumunda verilen eğitimin 
daha etkili olabilmesini sağlamak için öğrenciyi merkeze alan ve öğren-
cinin öğrenmenin sorumluluğunu almasını sağlayan yaklaşımların bu 
ortamlardaki önemini vurgulayan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu noktadan hareketle mevcut araştırmada, öncelikle yükseköğre-
timde çevrimiçi öğrenme ve öz-düzenlemeli öğrenme kuramı açıklana-
rak araştırmaya katılan öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme düzeyleri 
ve bu düzeylerin bazı değişkenler açısından incelenmesini içeren ista-
tistiksel izlek verilmiş, bulgular tartışılıp sonuçlara ulaşılmıştır. Çevri-
miçi öğrenme modelinin özellikle yükseköğretim basamağında etkili 
bir şekilde kullanılması gerektiği göz önüne alınırsa öğrencilerin bu or-
tamlarda özerk öğrenen olabilme ve de öğrenmelerini düzenleyebilme 
becerilerinin de araştırılması gerekmektedir. Yapılan alan taramasında 
Covid-19 pandemisi sırasında yürütülen çevrimiçi öğrenmeye dayalı 
eğitim uygulamalarında üniversite öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğ-
renme düzeylerini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle 
mevcut çalışma, sonuçlarıyla alana katkı sağlayıp yeni normal eğitim 
sürecine yol gösterecek niteliktedir. Bu noktadan hareketle şekillendi-
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rilen bu çalışmada öz-düzenlemeli öğrenme sürecini daha rahat uygu-
layabilecek bir grup olan yükseköğretim öğrencilerinin öz-düzenlemeli 
öğrenme seviyeleri ve de bu seviyenin bazı değişkenlere göre ne oranda 
değiştiği saptanmaya çalışılmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin kendi hızında öğrenme or-
tamlarında öz-yönetimli öğrenme düzeylerini ve bu düzeyin bazı de-
ğişkenler açısından değişip değişmediğini ortaya çıkarmak amacıyla ya-
pılmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır. 
Covid-19 küresel salgın döneminde;

	Üniversite öğrencilerinin kendi hızında öğrenme ortamlarında 
öz-düzenlemeli öğrenmeleri ne düzeydedir?

	Üniversite öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme düzeyleri cin-
siyetlerine ve sınıflarına göre değişmekte midir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırmanın birinci alt amacı üniversite öğrencilerinin uzaktan 
eğitim sürecinde öz-yönetimli öğrenme düzeylerini ortaya çıkarmayı 
hedeflediğinden nicel desenli tarama modelinde tasarlanmış betimsel 
bir çalışmadır. Tarama modeli, herhangi bir grubun bir olgu veya olaya 
ilişkin görüşlerinin, tutumlarının alındığı ve bu yolla onların betimlen-
meye çalışıldığı bir araştırma yaklaşımıdır (Karakaya, 2011). İkinci alt 
amacı olan üniversite öğrencilerinin öz-yönetimli öğrenme düzeyleri 
cinsiyetlerine ve sınıflarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çı-
karmak için ise tarama modelinde tasarlanmış nedensel karşılaştırma 
çalışmasıdır.

Evren ve Örneklem

Mevcut araştırmanın evrenini 2020-2021 Akademik yılında Fırat 
Üniversitesinde eğitim gören bütün öğrenciler oluşturmaktadır. Za-
mandan tasarruf etmek için örneklem seçimine gidilmiştir. Bu nedenle 
seçkisiz olmayan örneklem türlerinden biri olan uygun örnekleme ter-
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cih edilmiştir. Bu örneklem seçiminde araştırmacı kendisinin en rahat 
ulaşabileceği grup olan kendi bölümünde okuyan öğrencileri kullanmış-
tır. Bu durumda araştırmanın örneklemini 2020-2021 akademik yılında 
Covid-19 küresel salgını nedeniyle çevrimiçi eğitim alan Fırat Üniversi-
tesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. 
Araştırma için 350 öğrenciye çevrimiçi formlar gönderilerek ulaşılmış 
ancak 339 öğrenci geri dönüş sağladığından o sayıda ölçek değerlendir-
me kapsamına alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun demografik 
özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 2: Katılımcıların Cinsiyet ve Sınıflara göre Dağılımı

Demografik Değişkenler N %

Cinsiyet Kadın
Erkek

230
109

67.8
32.2

Sınıf 1
2
3
4

120
83
71
65

35.3
24.5
20.9
19.1

Tablo 1’e göre öğrencilerin %67.8’i (230) kadın öğrencilerden 
%32.2’si (109) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin %35.3’ü 
(120) 1. sınıfa, %24.5’i (83) 2. sınıfa, %20.9’u (71) 3. sınıfa ve %19.1’i (65) 
4. sınıfa devam etmektedir.

Veri Toplama Aracı

Araştırma verileri Koçdar ve diğerleri (2018) tarafından geliştirilen 
“‘Self-Regulation in Self-Paced Open and Distance Learning Environ-
ments Scale’ ‘Kendi Hızında Öğrenmeye Dayalı Derslerde Öz-Yönetimli 
Öğrenme Becerileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Beşli likert tipli bir yapıya 
sahip olan ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha 
değeri. 937; KMO değeri .953 dür. Ölçek, “amaç belirleme” (5 madde); 
“yardım arama” (9 madde); “kendi kendine çalışma stratejileri” (8 mad-
de); “fiziksel ortamı yönetme” (6 madde) ve de “çaba yönetimi” (2 mad-
de) başlıkları altında beş faktörden oluşmaktadır. Madde faktör yükleri. 
53 ile. 89 arasında değişmektedir. Faktör analizi sonucunda varyansın % 
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58.204’ünün açıklandığı görülmüştür. Ölçeğin bu değerleri güvenilir bir 
ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Ölçek verileri analiz edilirken güvenirlik noktasında KMO değeri 
bu örneklem grubu için de hesaplanmış ve de. 934 gibi yüksek bir de-
ğere ulaşılmıştır. Bu durumda veri setinin analiz için uygun olduğuna 
karar verilmiştir.

Verilerin Analizi

Katılımcıların ölçeğe verdikleri cevaplar SPSS 21 paket programı yo-
luyla analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel işlemlerin yorumlanmasında 
anlamlılık düzeyi α=.05 olarak kabul edilmiştir. Analizler yapılmadan 
önce verilerin normal dağılım içerisinde olup olmadığını anlamak çar-
pıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) katsayılarının kendi standart 
hatalarına bölümü ile ±1.96 değeri esas alınmış. (Kalaycı, 2009) ve de 
verilerin normal dağılım içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların 
çevrimiçi dersler bazında öz-düzenlemeli öğrenme düzeylerinin belir-
lenmesi için betimsel istatistiklerden; Bu düzeylerin cinsiyet göre fark-
lılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar t testin-
den; sınıflara göre farklılık tespiti içinse tek yönlü varyans analizinden 
(ANOVA) faydalanılmıştır. Varyansların homojen olduğu anlaşıldıktan 
sonra (t=1.754) gruplar arasındaki farkı yorumlamak için de post hoc 
testlerinden Scheffe testi tercih edilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM

Üniversite Öğrencilerinin Kendi Hızında Öğrenme Ortamlarında 
Öz-düzenlemeli Öğrenme Düzeylerine İlişkin Bulgular

Katılımcıların çevrimiçi ortamda öz-düzenleme düzeylerine ilişkin 
görüşleri, 30 maddelik bir ölçekle alınmış, faktörler bazında ilgili görüş-
lere yönelik ortalama ve standart sapmalar Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3: Görüşlerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Faktör Maddeler X Ss

A
m

aç
 B

el
ir

le
m

e

1) Günlük ders çalışma amaçlarımı belirlerim. 2.752 .989

2) Derslerime çalışırken kendime hedefler belir-
lerim.

2.758 .910

3) Derslerime planlı çalışırım. 2.802 .890

4) Uzaktan eğitim derslerim için çalışma saatleri-
mi ayarlamada kendime hedefler koyarım.

2.864 .975

5) Derslerime yönelik olarak yaptığım işin kalite-
sinden ödün vermem. 

2.908 .985

Ya
rd

ım
 A

ra
m

a

6) Anladıklarımı tartışmak için başkasıyla iletişi-
me geçerim.

2.923 .982

7) Çalışma konularıyla alakalı olarak sosyal med-
ya gruplarında tartışmalara katılırım.

2.920 1.072

8) Uzaktan eğitim ders materyalini anlamadığım 
zaman, yardım almak için başka bir öğrenciye 
sorarım

2.926 1.039

9) Diğer öğrencilerden başarılı olduğuna inan-
dıklarımla sosyal medya üzerinden iletişim 
kurarım

2.961 1.058

10)Yardım almadan önce neyi soracağımı 
önceden belirlerim.

2.997 1.064

11) Yardıma ihtiyacım olduğunda danışabilmek 
için ders içeriği konusunda bilgili birisini bulu-
rum.

2.961 1.044

12) Derslerle ilgili sorunlarımı İnternet ortamın-
da uzaktan eğitimdeki diğer öğrencilerle payla-
şırım.

2.917
1.034

13) Eğer ihtiyaç duyarsam, uzaktan eğitimdeki 
sınıf arkadaşlarımla yüz yüze buluşmayı dene-
rim.

3.005 1.071

14) İnternet ortamında ders içeriği hakkında bil-
gili birisinden yardım almakta ısrarcı olurum.

3.044 1.088
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K
en

di
 K

en
di

ne
 Ç

al
ış

m
a 

St
ra

te
jil

er
i

15) Dersle ilgili okuma yaparken konuya odak-
lanmak için aklımdan sorular oluştururum.

3.011 1.051

16) Düşüncelerimi organize edebilmek için oku-
ma materyalinin taslağını çıkarırım.

3.041 1.025

17) Materyal içeriklerini kendime tekrar tekrar 
söyleyerek pratik yaparım.

3.091 .994

18) Okumalarımı ve notlarımı gözden geçirir, en 
önemli fikirleri bulmaya çalışırım.

3.085 .988

19) Ders çalışma materyallerimi organize edebil-
mek için basit şemalar, diyagramlar veya tablo-
lar oluştururum.

2.979 .927

20) Uzaktan eğitim derslerime çalıştığım zaman, 
ders notlarımın üzerinden tekrar gider ve önemli 
konuların taslağını çıkarırım.

2.961 .967

21) Derslerden ne öğrendiğimi anlamak için 
konuları özetlerim.

2.864 1.025

22) Çalışma esnasında düzenli aralıklarla durup 
anladıklarımı değerlendiririm.

2.926 1.030

Fi
zi

ks
el

 O
rt

am
ı Y

ön
et

m
e

23) Ders çalıştığımda dikkatimi dağıtmayacak 
yerleri seçerim.

2.944 1.051

24) Ders çalışmak için rahat bir yer seçerim. 2.991 .995

25) Uzaktan eğitim derslerim için verimli çalışa-
bileceğim yerleri bilirim.

2.932 1.056

26) Uzaktan eğitim derslerime çalışmak için 
dikkatimi dağıtan unsurların olmadığı yerler 
seçerim.

2.873 1.098

27) Derslerime odaklanabileceğim yerlerde 
çalışırım.

2.979 1.027

28) Ders çalışabileceğim düzenli bir yerim var-
dır.

2.967 1.009



COVID-19 SÜRECİNDE UYGULANAN ÇEVRİMİÇİ DERSLERDE ÜNİVERSİTE  
ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

148

Ç
ab

a 
Yö

ne
-

tim
i

29) Ders materyallerini sıkıcı bulduğum zaman-
larda bile, ders konularını bitirene kadar çalışı-
rım.

2.976 .960

30) Uzaktan eğitim derslerimde zorlandığım 
konuları anlamak için uğraşırım.

3.094 .943

Yukarıdaki tablo incelendiğinde katılımcıların genel olarak öğrenci-
lerin çevrimiçi derslerde öz-düzenleme düzeylerinin olumsuza yakın 
görüşler neticesinde orta bir değer olduğu tespit edilmiştir ( X =2.94, 
ss=.718). Madde ortalamaları faktörler bazında incelendiğinde ise amaç 
belirleme faktörü ( X =2.81, ss=.795), yardım arama faktörü (X=2.96, 
ss=.819), kendi kendine çalışma stratejileri faktörü ( X =2.99, ss=.777), fi-
ziksel ortamı yönetme faktörü ( X =2.94, ss=.905) ve çaba yönetimi faktö-
rü ( X =3.03, ss=.883) baz alındığında da öğrencilerin öz-düzenleme be-
cerilerinin orta değerde olduğu tespit edilmiştir.

Üniversite Öğrencilerinin Öz-düzenlemeli Öğrenme Düzeylerinin 
Cinsiyetlerine ve Sınıflarına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin 
Bulgular

Mevcut çalışmanın 2. araştırma sorusu olan öğrencilerin çevrimiçi 
ortamlarda öz-düzenlemeli öğrenme düzeyleri ile cinsiyetleri arasında 
anlamlı farklılığın olup olmadığı bağımsız gruplar t testi yoluyla tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Ulaşılan sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 4: Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Gruplar t-Testi Değerleri

Grup N X SS t Sd P

Kadın 230 2.93 .687 5.351 337 .021

Erkek 109 2.97 .782

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamların-
da öz-düzenlemeli öğrenme düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu 
(p=.021) ve bu farkın erkek öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Er-
kek öğrencilerin ( X =2.97) çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz-düzenle-
meli öğrenme düzeylerinin kız öğrencilerden ( X = 2.93) daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir.
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2. araştırma sorusu kapsamında öğrencilerin çevrimiçi ortamlarda 
öz-düzenlemeli öğrenme düzeylerinin okudukları sınıfa göre değişip 
değişmediğini ortaya çıkarmak için de tek yönlü ANOVA testi yapıl-
mıştır. Sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5: Sınıf Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
Değerleri

Varyansın 
Kaynağı

Kareler 
Toplamı

sd Kareler 
Ortalaması

F p Anlamlı Fark
(Scheffe)

Gruplar 
Arası

96.162 3 32.054 136.8 .000 1.Sınıf: 3.-4. 
Sınıf
2. Sınıf: 3.- 4. 
Sınıf
3. Sınıf:1.-2. -4. 
Sınıf

4. Sınıf: 1.- 2.-
3. Sınıf.

Gruplar İçi 78.454 335 .234

Toplam 174.616 338

Araştırma kapsamına alınan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde 
ölçek dört sınıf düzeyine de uygulanmıştır. Scheffe testi sonuçlarına 
göre 1. Sınıf (N=120, X =2.49) ve 2. Sınıf (N=84, X =2.59) öğrencilerinin 
puanları 3. Sınıf (N=70, X =3.31) ve 4. Sınıf (N=65, X = 3.84) öğrencileri-
nin puanlarına nazaran daha düşük olarak hesaplanmıştır. Gruplar ara-
sındaki farklılık 3. ve 4. Sınıflar lehinedir. Özellikle 4. Sınıfın puanı tüm 
sınıf ortalamalarından oldukça yüksektir. Bu durumda 3. ve 4. sınıf öğ-
rencilerinin çevrimiçi ortamlarda öz-düzenlemeli öğrenme düzeylerinin 
diğerlerinden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmanın ilk sonucu katılımcıların çevrimiçi öğrenme ortam-
ları bağlamında öz-düzenlemeli öğrenme seviyelerinin düşüğe yakın 
orta seviyede olduğudur. Baldan (2017) yürütmüş olduğu çalışmasın-
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da üniversite öğrencilerinin öz-düzenleme düzeylerinin orta seviyenin 
üzerinde olduğunu ve bu seviyenin alt ölçekler bazında farklılaştığını 
belirtmektedir. Baldan Babayiğit ve diğerleri (2020) de üniversite öğ-
rencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin orta düzeyde olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Aybek ve Aslan (2017) ise öğretmen adaylarının 
öz-düzenleme becerilerinin ‘katılıyorum’ ve ‘kısmen katılıyorum’ se-
viyesinde yükseğe yakın olduğunu ortaya koymuştur. Güler (2015) ise 
öğretmen adaylarının öz-düzenleme becerilerinin yüksek bir seviyede 
olduğunu ifade etmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında üniversite 
düzeyine gelmiş öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme düzeylerine iliş-
kin ortak bir yargıya varmanın çok da doğru olmayacağı görülmekte-
dir. Zira farklı araştırmalar farklı sonuçlar doğurmuştur. Bu durumda 
öz-düzenlemeli öğrenme becerileri ister geleneksel yüz yüze sınıflarda 
ister çevrimiçi ya da uzaktan eğitimde olsun eğitim kademesiyle değil 
de bireysel özellikler ve de geçmiş deneyimlerle ilişkilendirilmelidir.

Araştırmanın ikinci araştırma sorusundan elde edilen sonuç üniver-
site öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz-düzenleme bece-
rilerinin cinsiyete göre değiştiğidir. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere 
kıyasla daha yüksek öz-düzenlemeli öğrenme becerisine sahip olduğu 
görülmüştür. Zhao ve diğerleri de (2014) mevcut araştırmanın sonucuy-
la paralel bir şekilde erkek öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme bece-
rilerinin kadın öğrencilerden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 
Araştırmacılar sonuçlarını tartışırken Çin’in ataerkil bir toplum oldu-
ğunu ve ataerkil toplumlarda durumun bu şekilde olacağını ifade et-
mektedirler. Bu duruma sebep olarak da erkeklerin para kazanmak için 
dışarıda çalıştıklarını ve hayatlarını daha rahat kontrol edebildiklerini 
belirtmişlerdir. ‘Hayatlarını kontrol edebilen bireylerin öğrenmelerini 
de kontrol etmeleri daha kolay olacaktır’ şeklinde yorum yapmışlardır. 
Mevcut araştırma da ataerkil bir toplum olan Türk toplumunda yürü-
tülmüştür. Benzer bir sonuç olarak erkek öğrencilerin öğrenmelerini 
düzenlemeye daha fazla önem verdiği sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak 
bu sonuçla örtüşmeyen çalışmalar da mevcuttur. Örneğin mevcut sonuç 
Artsın ve diğerleri (2020) tarafından yürütülen çalışma ile çelişmektedir. 
Araştırmacıların yaptığı çalışma sonucu üniversite seviyesi uzaktan eği-
tim derslerinde kadın öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme seviyeleri 
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erkek öğrencilere oranla daha yüksektir. Güler de (2015) çalışması kap-
samında kadın öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin erkek öğrencile-
re oranla daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Karaoğlu ve Pepe (2020) 
ise öz-düzenleme becerilerinin cinsiyete göre farklılaşmadığını ortaya 
koymuştur. Bu sonuçlar da göz dikkate alınırsa, ‘ataerkil toplum olan 
Türk toplumunda cinsiyet ile öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinde er-
kek öğrenciler lehine sonuçlar alınır’ genellemesi doğru değildir.

Araştırmadan elde edilen son sonuç ise sınıf düzeyi ile öz-düzen-
lemeli öğrenme becerisi arasındaki anlamlı farkın varlığıdır. Mevcut 
araştırma kapsamında sınıf yükseldikçe öğrencilerin öz-düzenlemeli 
öğrenme becerisinin de arttığı tespit edilmiştir. Özellikle son sınıf öğ-
rencilerinin en yüksek puanlara sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç 
bazı araştırma sonuçlarıyla da örtüşmektedir (Sağırlı, vd., 2010). Artsın 
ve diğerleri de yaptıkları çalışmada kitlesel açık çevrimiçi derslerde 25 
yaş ve altı öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme düzeylerinin daha yük-
sek olduğunu belirtmiş bu durumu da bu yaş grubunun Z kuşağına dâ-
hil olduğunu ve bu tip becerilere sahip olduğunu dile getirerek ortaya 
koymuştur. Karaoğlu ve Pepe (2020) ve Baldan Babayiğit ve diğerleri de 
(2020) yükseköğretim düzeyinde yürüttükleri çalışmada öz-düzenleme 
becerilerinin sınıf düzeyinde farklılaşmadığını belirtmişlerdir. Sonuçlar 
arasındaki bu farklılık yükseköğretimde verilen çevrimiçi eğitimin öğ-
rencilerde öz-düzenlemeli öğrenme becerilerini geliştirdiği genel fikrini 
zayıflatmaktadır. Zira mevcut çalışmada sınıf düzeyi yükseldikçe artan 
öz-düzenlemeli öğrenme becerileri diğer çalışmalarla bağdaşmamak-
tadır. Bu noktada yine öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin kazanıl-
masının ve de kazandırılmasının bireysel ve de çevresel faktörlere göre 
değişmesiyle açıklamak mümkün görülmemektedir. 

Günümüz şartlarında daha da önem kazanan bireysel öğrenme mo-
dellerinden biri olan öz-düzenlemeli öğrenme becerisini eğitimin her 
kademesinde kullanmak gerekmektedir. Yapılacak olan yeni çalışmalar 
çevrimiçi öğrenme ortamlarında lise, ortaokul ve ilkokul düzeylerinde 
öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerini araştırmalıdır. Önü-
müzdeki belirsiz süreç uzaktan eğitimin ne kadar devam edeceğini ya 
da bundan sonraki eğitim sisteminin bir kısmına sürekli olarak dâhil 
olup olmayacağını tahmin etmemizi zorlaştırmaktadır. O halde hayatın 



COVID-19 SÜRECİNDE UYGULANAN ÇEVRİMİÇİ DERSLERDE ÜNİVERSİTE  
ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

152

her alanında olduğu gibi eğitim alanında da B planlarının olması kaçı-
nılmazdır. Uzaktan eğitim B planı olsun ya da olmasın uygulanmaya 
konduğu anda bireysel öğrenme ön plana çıkacak ve de öğrencilerin 
kendi öğrenmelerini düzenlemeleri ve yönetmeleri gerekecektir. Bu du-
rumda yeni öğretim programlarında öz-düzenlemeli öğrenme becerile-
rini geliştirecek çalışmalara daha fazla yer verilmelidir.
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Bölüm 6  
ÖRGÜTLERDE ROL BELİRSİZLİĞİ VE ROL 

ÇATIŞMASININ PROSOSYAL MOTİVASYON 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OKUL YÖNETİCİLERİNİN 
PERSPEKTİFİNDEN KALİTATİF BİR İNCELEME1

Dr. Öğretim Üyesi Zübeyde YARAŞ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hatay / Türkiye

Öz: Okul yöneticilerinin perspektifinden örgütlerde rol belirsizliği 
ve rol çatışmasının prososyal motivasyon üzerindeki etkisinin ortaya 
çıkarılmasının amaçlandığı bu araştırma nitel araştırma çerçevesinde 
“olgubilim” deseninde yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 
basit tesadüfi örneklem ile belirlenmiş, çalışma grubunu Hatay İli An-
takya İlçesi’nde bulunan okullarda görev yapan okul yöneticileri oluş-
turmuştur. Araştırmacı tarafından hazırlanan beş sorudan oluşan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 
Elde edilen veriler HyperRESEARCH 4.0.3 paket programı aracılığıy-
la içerik analizi ile çözümlenmiştir. Veriler doğrultusunda yöneticilerin 
görev tanımlarının açık olmaması, performanslarının değerlendirilme-
sinde kriter olmaması ve iş yüklerinin artması nedeniyle rol belirsizliği 
yaşayacakları sonucuna ulaşılmıştır. Görev tanımlarının açık olmaması 
ve iş yükü nedeniyle yaşanacak rol belirsizliğinin ise prososyal moti-
vasyonu olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Yönetici ve öğretmen 
rollerinin aynı anda üstlenilmesi rol çatışmasının nedeni olarak ortaya 

1	 Bu	çalışma	10-13	Eylül	2020	tarihleri	arasında	Eskişehir	Anadolu	Üniversitesi	tarafından	düzenlenmiş	
olan	 “VIIth	 International	 Eurasian	 Educational	 Research	 Congress	 (EJERCongress	 2020)”	 isimli	
kongrede	sözlü	bildiri	olarak	sunulan	çalışmanın	gözden	geçirilmiş	ve	geliştirilmiş	halidir.	
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çıkarılmıştır. Ayrıca rollerin kişilik ve değer yapılarıyla çelişmesi duru-
munda yöneticilerin rol çatışması yaşadıkları ortaya konulmuştur. Rol-
lerin kişilik ve değer yapılarıyla çelişmesinin prososyal motivasyonu da 
olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, Okul Yöneticileri, 
Prososyal Motivasyon.

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Örgütlerin hedeflerini gerçekleştirme oranı sahip olduğu insan 
kaynaklarının niteliği ile doğru orantılı olmaktadır. Yöneticiler ise sa-
hip olunan insan kaynağının etkili kullanılabilmesinde açık sistem olan 
okullarda örgütsel mekanizmayı işletecek konumda olan kişilerdir. Bu 
nedenle yönetim süreçlerinin sağlıklı işletilebilmesi için yöneticilerin gö-
rev tanımlarının ve sorumluluklarının ayrıt edilmiş olması gerekli bir 
durumdur. Okul yöneticiliğinin ayrı bir meslek haline gelmemiş olma-
sı ise bu gereklilik açısından bazı engelleri de ortaya çıkarabilmektedir. 
Bu engeller arasında yöneticilerin rol belirsizliği ve rol çatışması yaşa-
maları gösterilebilir. Rol belirsizliği ve rol çatışması karşısında yaşanan 
engellemeler ise stres düzeyinin artmasına sebep olarak, yöneticilerin 
sorumluluklarını yerine getirirken performanslarının daha düşük sevi-
yede olması, özgüven eksikliği oluşturması, iş doyumunun düşmesi ve 
işten ayrılma niyetinin artması gibi bazı olumsuzlukların nedeni olarak 
ortaya konulmuştur (Fisher, 2001; Gökçe & Şahin, 2003; O’Driscoll & 
Behrr, 2000; Schlichte, Yssel & Merbler, 2005). Okul yöneticilerinin bu 
olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaları hem okul hem de okulun diğer 
paydaşlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacaktır. Bu olum-
suzlukları önleyebilmek için rol tanımlarının ve rol beklentilerinin net 
bir şekilde belirlenmesi önemli bir nokta olarak görülmektedir (Erdo-
ğan, 2012).

Örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesi sorumluluğunu üstlenen yö-
neticilerin rol belirsizliği ve rol çatışmaları yaşamaları yönetsel başarı-
larını ve aynı zamanda kurum başarısını olumsuz yönde etkileyen fak-
törler arasında yer almaktadır. Bu faktörlere ek olarak kurum başarısını 
etkileyen önemli faktörlerden olan motivasyon ise insanları harekete ge-
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çiren itici güç olarak tanımlanırken, prososyal motivasyon örgütün tüm 
paydaşları için faydalı olabilmeyi amaçlamayı ve işleri gönüllü olarak 
gerçekleştirme isteği olarak tanımlanmıştır (Grant, 2007; Weinstein & 
Ryan, 2010). Dolayısıyla prososyal motivasyon düzeyi örgütsel başarıyı 
etkileyen bir unsur olarak değerlendirilmekte ve çevresiyle etkileşimi 
yüksek olan örgütler arasında yer alan okullar için önemli bir örgütsel 
değişken olarak görülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın konusunu 
oluşturan örgütsel değişkenlere (rol belirsizliği, rol çatışması ve prosos-
yal motivasyon) ilişkin kuramsal çerçeve aşağıda sunulmuştur. 

Rol Belirsizliği ve Rol Çatışması

İlgili alanyazın incelendiğinde rol belirsizliği ve rol çatışması kav-
ramlarının bazı çalışmalarda rol stresinin kaynağı olarak birlikte ele 
alındığı (Rasch & Harrell, 1990; Özbağ, Çekmecelioğlu & Ceyhun, 2014; 
Polatçı & Özyer, 2015) bazı çalışmalarda ise ayrı değişkenler (Bosselut, 
Heuzé & Sarrazin, 2010; Smith, 2003) olarak ele alındığı görülmektedir. 
Bauer & Simon (2000) ise rol belirsizliği ve rol çatışmasının farklı unsur-
lardan etkilendiğini dolayısıyla rol belirsizliği ve rol çatışmasına ilişkin 
çözüm yollarının da farklılaştığını ifade etmiştir. Araştırmada ise rol be-
lirsizliği ve rol çatışması ayrı değişkenler olarak kabul edilmiştir. 

Rol Belirsizliği

Rol, bireylerin bulunduğu statülüleri dâhilinde ne yapabilecekleri 
veya ne yapamayacaklarının belirlenmiş olduğu davranış örüntüleri 
olarak tanımlanırken, sahip olunan hak ve sorumlulukların belirlenmesi 
ile roller de belirlenmiş olmaktadır (Eren Gümüştekin & Öztemiz, 2005; 
Yılmaz & Ekici, 2006). Okul yönetimi açısından rol kavramı ele alındı-
ğında yöneticilerden beklenen davranışlar yöneticilerin rollerini oluş-
turmaktadır (Bursalıoğlu, 2019). Tanımlanan roller ise okulların hedef-
leri ve toplumsal beklentiler üzerine şekillenmektedir. Toplumdaki bek-
lentileri gerçekleştirmek ise okul yöneticilerinin sorumluluğu altındadır 
(Holly & Southworth, 2005). Dolayısıyla yöneticiler görevlerini, konum-
ları doğrultusunda belirlenmiş roller aracılığı ile gerçekleştirmektedir. 
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Rollerin gerçekleştirilmesinde ise üstlerin, okul çevresinin, yeteneklerin, 
ruhsal durumun ve kişiliğin etkileri bulunmaktadır (Mavi, 2020). 

Bernardin (2010) rol belirsizliğini, bireylerin rolleri ile ilgili beklenti-
leri, yerine getirecekleri görevleri tam olarak anlayamamaları ve rollerin 
yeterince açık olmamaları sonucunda karşı karşıya kaldıkları belirsizlik 
olarak ifade etmiştir. 

Rol belirsizliği görev belirsizliği ve sosyal duygusal belirsizlik ol-
mak üzere iki farklı şeklide ele alınmıştır. Görev belirsizliği görev tanı-
mın açık olmadığı zamanlarda ortaya çıkan rol belirsizliği olarak tanım-
lanmışken, sosyal duygusal belirsizlik yapılan işlerin değerlendirmesin-
de standartların belirlenemediği durumlarda ortaya çıkan rol belirsizliği 
olarak tanımlanmıştır (Eys & Caron, 2001; Kırel, 2013). 

Rol belirsizliğinin dört farklı boyutu bulunmaktadır. Bunlar (Bauer 
& Simmon, 2000): 

	Amaç/Beklenti/ Sorumluluk Belirsizliği: Ne beklenmektedir? Ne 
yapmalıyım?

	Süreç Belirsizliği: Örgütsel hedeflere ulaşabilmek için işler nasıl 
yapılmalı? 

	Öncelik Belirsizliği: İşler ne zaman ve hangi sıralama ile tamam-
lanmalıdır?

	Davranış Belirsizliği: Karşılaşılan farklı durumlarda nasıl davran-
mam beklenmektedir? İstenen sonuçları ortaya çıkaracak davra-
nışlar nelerdir?

Rol belirsizliğinin temelini örgütsel iletişim sürecindeki aksaklıklar 
oluşturmaktadır (Yılmaz & Ekici, 2006). Bireylerin yetki alanları ile ilgili 
yeterli bilgiye sahip olmamaları, beklentilerin ve görev tanımlarının be-
lirsiz veya değişkenlik göstermesi, iş ile ilgili belirlenmiş hedeflere ula-
şabilmek için ölçütlerin oluşturulmamış olması, sorumlulukları konu-
sunda kararsızlık yaşamaları, beklentilerin netleştirilememiş olması ya 
da beklentilerin netleştirilmiş olmasına rağmen yerine getirilecek rolün 
sonuçlarının ön görülememesi sonucu rol belirsizliği ortaya çıkmaktadır 
(Campbell, 2016; Ceylan & Ulutürk, 2006; Gilboa, Shirom, Fried & Coo-
per, 2008; Lepine, Podsakoff & Lepine, 2005; Şimşek, 2002).
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Rol Çatışması

Rol çatışması görevler arasında farklılıklar ve tutarsızlıklar olması-
nın yanı sıra görevlerin kişilerin kapasiteleri ve değerleri ile uyuşmama-
sı sonucunda baskı altında kalan bireylerin karşı karşıya kaldığı durum 
olarak tanımlanmaktadır (Basım, Erkenekli & Şeşen, 2010; Bumin & Şen-
gül, 2000; Ceylan & Ulutürk, 2006; Kırel, 2013; Trayambak, Kumar & Jha, 
2012). Bir başka yapılan tanımlamada rol çatışması, bireylerin üstlenmiş 
oldukları birden fazla rol sorumluluğu karşısında rol beklentilerinden 
birisine diğer bir role göre daha fazla uyma davranışı olarak tanımlan-
mıştır (Gökçe & Şahin, 2003)

Rol çatışmasının ortaya çıkmasına ilişkin literatür incelendiğinde 
rol çatışmasının dört farklı türde ortaya çıktığı görülmektedir. Örgütsel 
alanyazında Kahn ve diğerleri (1964) ile Katz ve Kahn (1977) tarafından 
ortaya konulmuş olan rol çatışması türlerinin sıklıkla kullanıldığı gö-
rülmüştür. Rol çatışmaları; rol göndericinin kendi içinde çatışması, rol 
göndericiler arası çatışma, kişi rol çatışması ve roller arası çatışma olmak 
üzere dört türde ele alınmıştır. Tek rol göndericiden alınan beklentilerin 
uyumsuz olması durumu rol göndericinin kendi içinde çatışmasına ne-
den olurken, rol göndericiler tarafından gelen iki ya da daha fazla rol ile 
birlikte alınan beklentilerin uyumsuz olması durumunda rol gönderici-
ler arası çatışma durumu ortaya çıkmaktadır. Kişi rol çatışması bireyle-
rin rol beklentileri ile rol gönderenlerden gelen rol beklentilerinin ara-
sında uyumsuzluk durumunda ortaya çıkmaktadır. Roller arası çatışma, 
bir rolden beklentilerin diğer rollerle çatışması ile ortaya çıkmaktadır 
(Siegall & Cummings, 1995).

Prososyal Motivasyon

Örgüt içinde veya insanların davranışlarını anlamlandırabilmek için 
motivasyon kavramı önemli görülmektedir (Grant, 2008). Çünkü moti-
vasyon bireyleri eyleme geçirebilmek için gerekli itici gücü sağlarken, 
motivasyonsuzluk ise bireyleri eylemsizliğe götürebilmektedir. Örgüt 
yapısı içerisinde ele alındığı zaman motivasyon örgütsel davranışlara 
yansıyacak bu durumda da bireylerin motivasyon seviyesine göre ör-
gütler olumlu ya da olumsuz etkilenebilecektir. 
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Prososyal motivasyon insanların hayatlarında olumlu bir fark yara-
tabilmek için bireylerin nasıl motive oldukları üzerinde odaklanmakta-
dır (Grant & Berg, 2010). Prososyal motivasyon, başkalarının da yararını 
kendi yararı kadar gözeterek belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi 
için daha çok ahlaki duygular tarafından motive edilme süreci olarak 
tanımlanmaktadır (Oliveira Souza, Zahn & Moll, 2015). Empati ve yar-
dımseverlik (Penner vd., 2005), değerler (De Dreu, 2006), gönüllü çaba 
sarf etme (Grant, 2007) prososyal motivasyon kaynakları olarak değer-
lendirilmektedir. 

Alanyazında içsel motivasyon süreciyle benzerlik kurulmuş olsa da 
bazı noktalarda farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılıklara bakıldığında 
içsel motivasyon, bireysel başarılardan kaynaklı haz duymaya karşılık 
“hedonik” bir kavramsal bakış ortaya koyarken, prososyal motivasyon 
ise başklarına da faydalı olabilme duygusuyla toplumsal refahı, iyi olu-
şu ve gelişimi sağlamayı amaçlayan “eudaimonik” bir kavramsal bakış 
ortaya koyduğu anlaşılmaktadır (Ryan & Deci, 2001; Waterman, 1993).

Çalışmanın Önemi

Örgütsel yapı içerisinde örgütteki tüm bireyler statüleri ve bulun-
dukları iş konumlarına göre beklentiler doğrultusunda kendilerine 
yüklenmiş olan rolleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler (Bayat, 2005). 
Farklı rollerin sorumluluğu altında olan yöneticiler ise rol belirsizliği ve 
rol çatışması durumlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle yöne-
ticilerin rol belirsizliği ve rol çatışması yaşamaları örgüt için olumsuz bir 
etki yaratarak örgüt içerisinde davranışları olumsuz etkilemektedir. Be-
lirlenen hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak kilit olarak görülen okul 
yöneticileri (Arslan & Kılınç, 2019) sorumluluğunu üstlendikleri rollerle 
okulun vizyonunu oluşturarak okulların gelecekteki konumları üzerin-
de belirleyici noktada olacaktır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde rol 
belirsizliği ve rol çatışmalarının etkilerinin en alt düzeye indirgenebil-
mesi önem taşımaktadır. Prososyal motivasyonu yüksek olan bireylerin 
dışsal motive kaynakları olmaksızın rolleri gereği olan beklentilerden 
çok daha fazlasını yapabilmek için çok daha fazla çaba sarf ettikleri ifade 
edilmektedir (Wright, 2007). Başkalarına faydalı olabilme motivasyonu 
ile yükselen çaba doğrultusunda bireylerin işe devam oranlarının arttı-
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ğı, performans ve üretkenliklerinin yükseldiği ortaya konulan sonuçlar 
olmuştur (Thompson & Bunderson, 2003; Grant & Berg, 2010).

Rol belirsizliği ve rol çatışmasına ilişkin ise araştırmaların sağ-
lık çalışanları, banka çalışanları ve akademisyenler olmak üzere farklı 
alanlarda yoğunlaştığı (Börk & Adıgüzel, 2015; Doğan, Demir & Türk-
men, 2016; Specht, 2013, Tolay Sabuncuoğlu, 2008; Topuz, 2006, Tunç & 
Kutanis, 2009) okul yöneticilerine ilişkin ise yerli alanyazında yapılan 
çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Çelik (2013) yapmış olduğu 
araştırmasında okul müdür yardımcılarının rol belirsizliği ve rol çatış-
masının performans üzerindeki etkisinde tükenmişliğin aracı rolünü 
belirlemeyi amaçlamıştır. Şeren (2019) eğitim yöneticilerinin yaşadıkları 
rol belirsizliği ve rol çatışmasının işe yabancılaşma düzeyleri ile ilişkisi-
ni araştırmış, Yavuz (2011) ise kadın yöneticilerin rol çatışmalarını orta-
ya çıkarmayı amaçlamıştır. Temel unsuru “insan” olan örgütlerden olan 
okullarda, okulların sosyal yapısı örgütsel süreçler üzerinde belirleyici 
olabilmektedir. Bir diğer ifade ile insanı etkileyen tüm unsurlar örgütü 
etkilemekte, örgütün etkilendiği tüm unsurlardan ise insanlar etkilen-
mektedir. Bu karşılıklı etkileşim dahilinde oluşan sosyal yapılar üzerin-
de etkisi olan prososyal motiavasyonun yöneticilerin okullarda bekle-
nen farkı oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmaların yanı sıra 
ise rol çatışması, rol belirsizliği ve prososyal motivasyon değişkenlerinin 
bir arada ele alındığı nitel çalışmanın ise olmadığı görülmüştür. Dolayısı 
ile bu araştırmanın alanyazına katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmada okul yöneticilerinin perspektifinden örgütlerde rol be-
lirsizliği ve rol çatışmasının prososyal motivasyon üzerindeki etkisinin 
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu genel amaç ışığında aşağıdaki so-
rulara yanıt aranmıştır:

	Rol belirsizliği ve prososyal motivasyona bağlı olarak;
•	 Görev tanımı açık olmayan sorumlulukların yüklenmesi,
•	 Performans değerlendirmede kriter olmaması ve
•	 İş tanımı dışında iş yükünün artması durumunda nasıl bir etki 

ortaya çıkmaktadır?
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	Rol çatışmasına ve prososyal motivasyona bağlı olarak;
•	 Yönetici ve öğretmen rolleri ile 
•	 Kişilik yapısına ve değerlere uygun olmayan rollerin üstlen-

mesi durumunda nasıl bir etki ortaya çıkmaktadır?

YÖNTEM

Araştırma Deseni

Araştırma temel nitel araştırma çerçevesinde “olgubilim” desenin-
de yapılandırılmıştır. Nitel araştırmalar daha sınırlı sayıda kişi ile grup 
veya bireylerin araştırma sorusuna yönelik daha derin bilgilere ulaşabil-
meyi amaçlayan bir yöntem olarak değerlendirilmektedir (Baltacı, 201; 
Berg & Lune, 2015; Patton, 2014). Olgubilim deseninde ise katılımcıla-
rın bir olguyla ilgili deneyimlerini, olguya yüklenen anlamları ortaya 
koyabilmek amaçlanmaktadır (Creswell vd., 2007). Örgütlerde yaşanan 
rol belirsizliği ve rol çatışmasının prososyal motivasyon üzerinde olan 
etkisi olgusu bağlamında araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu olguya yö-
nelik okul yöneticilerinin, deneyimleri doğrultusunda görüşleri ortaya 
çıkarılacaktır. 

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu basit tesadüfi örneklem ile belirlenmiş-
tir. Çalışma grubunu gönüllülük esası ile belirlenen Hatay İli Antakya 
İlçesi merkez okullarında görev yapan 30 okul yöneticisi oluşturmuştur. 
Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Katılımcı 
No

Cinsiyet Okul 
Türü

Kıdem
Yılı

Katılımcı 
No

Cinsiyet Okul 
Türü

Kıdem 
Yılı

Y1 Erkek İlkokul 6 Y16 Erkek Ortaokul 25

Y2 Erkek İlkokul 11 Y17 Erkek Lise 18

Y3 Erkek İlkokul 7 Y18 Erkek Lise 16

Y4 Erkek İlkokul 7 Y19 Erkek İlkokul 19

Y5 Erkek Ortaokul 17 Y20 Erkek İlkokul 22

Y6 Erkek Ortaokul 14 Y21 Erkek İlkokul 17

Y7 Erkek İlkokul 12 Y22 Erkek Lise 26

Y8 Erkek Ortaokul 11 Y23 Erkek Lise 18

Y9 Erkek Ortaokul 13 Y24 Erkek Lise 24

Y10 Erkek Ortaokul 14 Y25 Erkek İlkokul 16

Y11 Erkek Ortaokul 28 Y26 Erkek Lise 24

Y12 Erkek Ortaokul 21 Y27 Erkek İlkokul 19

Y13 Erkek Ortaokul 29 Y28 Erkek İlkokul 17

Y14 Erkek İlkokul 17 Y29 Erkek Lise 18

Y15 Erkek Ortaokul 20 Y30 Erkek Lise 23

Tablo 1’de araştırmaya katılan yöneticilere ilişkin demografik bilgi-
ler (cinsiyet, okul türü, kıdem yılı) yer almaktadır. Tablo 1’e bakıldığın-
da 30 yöneticinin de erkek olduğu, yöneticilerin kıdem yıllarının 6 yıl 
ile 29 yıl aralığında değiştiği görülmektedir. Ayrıca yöneticilerin okul 
türlerine göre dağılımlarına bakıldığında ilkokul kademesinde 12, orta-
okul kademesinde 10 ve lise kademesinde ise 8 yöneticinin görev yaptığı 
görülmektedir. 

Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Aracı

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından beş sorudan oluş-
turulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılan-
dırılmış görüşmelerde katılımcılara önceden hazırlanan sorular yönelti-
lirken, aynı zamanda görüşme esnasında gerekli olması halinde araştır-
macıya soruları değiştirme veya farklı sorular da yöneltme imkanı sağ-
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lamaktadır (Berg & Lune, 2015; Merriam, 2015; Patton, 2015). Görüşme 
formu hazırlanırken ilgili alan yazın taraması yapılarak kavramlar çer-
çevelendirilmiş ve beş sorudan oluşan görüşme formu üç alan ve bir dil 
uzmanı görüşü alındıktan sonra son şeklini almıştır. Yöneticilerle 2020-
2021 eğitim öğretim yılı ilk dönemi içerisinde görüşmeler gerçekleştiril-
miştir. En kısa 9 dakika ve en uzun ise 17 dakika olmak üzere toplam 412 
dakika görüşme yapılmıştır. Görüşme sürecinde çalışma grubunda yer 
alan yöneticilere yöneltilen açık uçlu sorulara aşağıda yer verilmiştir:

1. Üst yönetiminiz tarafından görev tanımı açık olmayan ve kısa bir za-
manda gerçekleştirmeniz gereken bir sorumluluğun size yüklenmesi duru-
munda sorumluluğunuzu yerine getirebilmek için karşı karşıya kalacağınız rol 
belirsizliğinin sebep olacağı olumsuzluklar neler olabilir? Bu olumsuzlukların 
prososyal motivasyonunuz üzerinde oluşturacağı etkiyi açıklayabilir misiniz?

2. Yöneticilik sürecinizdeki performansınızın değerlendirme ölçütleri ko-
nusunda kriterlerin olmaması durumunda yaşayacağınız rol belirsizliğinin 
sebep olacağı olumsuzluklar neler olabilir? Bu olumsuzlukların prososyal moti-
vasyonunuz üzerinde oluşturacağı etkiyi açıklayabilir misiniz?

3. Okulda üstlendiğiniz “yöneticilik” rolü dışında iş yükünüzü artıran, 
mesai dışı zamanlarda da çalışmanızı gerektiren, rolünüzün dışında bir görevin 
verilmesi durumunda yaşayacağınız rol belirsizliğinin sebep olacağı olumsuz-
luklar neler olabilir? Bu olumsuzlukların prososyal motivasyonunuz üzerinde 
oluşturacağı etkiyi açıklayabilir misiniz?

4. Yöneticilik yaptığınız bir okulda öğretmen eksikliğinden dolayı öğret-
men olarak bir sınıf sorumluluğunu almanız ve yöneticilik görevinizin devam 
etmesinden dolayı yani aynı okulda hem öğretmen hem de yönetici olmanız 
durumunda yaşayacağınız rol çatışmasının sebep olacağı olumsuzluklar neler 
olabilir? Bu olumsuzlukların prososyal motivasyonunuz üzerinde oluşturacağı 
etkiyi açıklayabilir misiniz? 

5. Kişilik yapınıza ya da değerlerinize uymayan bir görevin yapılması siz-
den beklendiğinde yaşayacağınız rol çatışmasının sebep olacağı olumsuzluklar 
neler olabilir? Bu olumsuzlukların prososyal motivasyonunuz üzerinde oluştu-
racağı etkiyi açıklayabilir misiniz?



Zübeyde YARAŞ

167

Verilerin Analizi

Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. İçerik 
analizine göre yazılı veya sözlü olarak elde edilen görüşlerin kodlaması 
yapılarak belirlenen kodlar arasında ortak ilişkiler bulunur ve temalar 
oluşturulur. İçerik analiziyle elde edilmiş verilerin açıklanmasını sağla-
yacak temalara ulaşmak amaçlanır (Yıldırım & Şimşek, 2016). Görüşme-
ler esnasında katılımcıların izni ile ses kayıtları alınmış, alınan ses kayıt-
ları word belgeleri olarak metinlere dönüştürülmüştür. Metin haline ge-
tirilen veriler nitel veri analizi programlarından olan HyperRESEARCH 
4.0.3 paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. 

Etik ilkeler doğrultusunda yöneticilerin kimlik bilgileri açık olarak 
verilmemiş, kodlama yapılarak araştırmada yöneticilerin görüşlerine 
yer verilmiştir. Kodlamalarda öncelikle yöneticiler için “Y”, cinsiye-
te göre erkek için “E”, görüşme sırasına bağlı olarak ise sayı numarası 
(1,2,3,4….30) verilmiştir. Kodlamaların son şekli Ö-Cinsiyet/ Görüşme 
Sırası” şeklinde oluşturulmuştur. Örneğin; 5 numaralı katılımcı için gö-
rüşme formu “Y-E/5” olarak kodlanmıştır.

Analizler dört aşamada tamamlanmıştır. İlk aşamada kodlama ön-
cesinde verilerin tamamı araştırmacı tarafından okunmuş, elde edilen 
görüşlerden çıkabilecek ilişkilere yönelik gerekli notlar alınmıştır. İkin-
ci aşamada kodlar belirlenmiştir. Üçüncü aşamada kodlara bağlı olarak 
kategoriler ve temalar oluşturulmuş, dördüncü aşamada ise oluşturulan 
temalar gözden geçirildikten sonra isimleri kesinleştirilmiş olup, Hy-
perRESEARCH 4.0.3 paket programı aracılığıyla temalar, kategoriler ve 
kodlar oluşturulmuştur.

Verilerin Geçerliği ve Güvenirliği

Geçerliği sağlamak amacıyla katılımcı görüşlerine doğrudan alıntı-
larla yer verilmiştir. Ayrıca araştırmanın tek kişi tarafından gerçekleşti-
rilmiş olması nedeniyle oluşabilecek yanlılık ve hataları önleyebilmek 
için “araştırmacı çeşitlemesi” yapılmıştır. Araştırmacı çeşitlemesi eği-
tim yönetimi alanında iki araştırmacının veri analiz sürecine dahil edil-
mesiyle sağlanmıştır. Araştırmacı çeşitlemesi özellikle nitel araştırma-
larda veri analiz sürecinde verilerin geçerliği ve güvenirliği açısından 
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dikkate alınması gereken önemli bir koşul olarak görülmektedir (Patton, 
1990, Akt: Türnüklü, 2000). Miles ve Huberman (1994) tarafından ortaya 
konulmuş olan “Uzlaşma Yüzdesi= Görüş Birliği /(Görüş Birliği + Gö-
rüş Ayrılığı) x 100”formülü kullanılarak araştırmanın güvenirlik oranı 
%90,4 olarak belirlenmiştir. Bulunan bu oran araştırmanın güvenilir ol-
duğunu göstermektedir. 

BULGULAR

Okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda yapılan içerik analizi 
sonucunda elde edilen bulgulara aşağıda yer verilmiştir. 

Görev Tanımı Açık Olmayan Sorumlulukların Yüklenmesi 
Durumunda Ortaya Çıkacak Rol Belirsizliğine ve Prososyal 
Motivasyona İlişkin Elde Edilen Bulgular

Okul yöneticilerine, görev tanımı açık olmayan sorumlulukların 
yüklenmesi durumunda karşılaşacakları rol belirsizliğinin yol açacağı 
olumsuzlukları ve bu olumsuzlukların prososyal motivasyonları üzerin-
deki etkisini ortaya çıkarabilmek için “Üst yönetiminiz tarafından görev ta-
nımı açık olmayan ve kısa bir zamanda gerçekleştirmeniz gereken bir sorumlu-
luğun size yüklenmesi durumunda sorumluluğunuzu yerine getirebilmek için 
karşı karşıya kalacağınız rol belirsizliğinin sebep olacağı olumsuzluklar neler 
olabilir? Bu olumsuzlukların prososyal motivasyonunuz üzerinde oluşturacağı 
etkiyi açıklayabilir misiniz?” sorusu yöneltilmiş ve yapılan içerik analizi 
sonucunda ortaya çıkan temalar, kategori ve kodlara ilişkin bulgulara 
Tablo 2’de yer verilmiştir.
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Tablo 2. Görev Tanımı Açık Olmayan Sorumlulukların Yüklenmesi 
Durumunda Ortaya Çıkacak Rol Belirsizliğine ve Prososyal 

Motivasyona İlişkin Elde Edilen Temalar, Kategoriler, Kodlar ve 
Frekans Dağılımları
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iş doyumunun düşmesi 19

işe bağlılığın azalması 10

öğretmenlerle sorun yaşama 5

liderlik yapamama 3

Kişisel olumsuzluklar

kaygı 8
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Olumsuz Etki

hedef bağlılığın azalması 14

düşük performans 8

inisiyatif almak istememe 7

Olumlu Etki
yardımlaşmanın artması 5

hedef bağlılığın artması 4

Tablo 2 incelendiğinde okul yöneticilerinden elde edilen görüşler 
doğrultusunda oluşan kod ve kategoriler “rol çatışmasının yol açtığı olum-
suzluklar” ve “prososyal motivasyon üzerindeki etki” olmak üzere iki tema 
altında toplanmıştır. “Rol belirsizliğinin yol açtığı olumsuzluklar” tema-
sında “mesleki olumsuzluklar” ve “kişisel olumsuzluklar” olmak üzere 
iki kategori oluşmuştur. Okul yöneticilerinin karşı karşıya kalacakları 
mesleki olumsuzluklar arasında iş doyumunun düşmesi (f=19), işe bağ-
lılıklarının azalması (f=10), öğretmenlerle sorun yaşama (f=5), liderlik 
yapamama (f=3) olduğu görülmektedir. Rol belirsizliğinin yol açacağı 
kişisel olumsuzluklara bakıldığında kaygı (f=8), stres (f=7) ve gerginlik 
(f=6) olduğu görülebilmektedir. İş doyumunun düşmesi ve işe bağlılığın 
azalması en çok görüş ifade edilen mesleki olumsuzluklar arasında yer 
alırken; kaygı ve stres ise en çok görüş ifade edilen kişisel olumsuzluklar 
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arasında ifade edilmiştir. Aşağıda kodlara ait dikkat çeken yönetici gö-
rüşlerine doğrudan alıntı yapılarak aşağıda yer verilmiştir. 

“İş doyumunun düşmesi” koduna ilişkin Y-E/5 görüşünü “Müdür 
tarafından ne istendiği belli olmayan bir görev verildiğinde, mesleki anlamda 
motivasyonumda düşüş olur. Bir keresinde böyle bir durumla karşılaşmıştım. 
Benim öğretmenlik yaptığım dönemde müdürüm stratejik plan ile ilgili bir gö-
rev vermişti zümrelere. Ama kim ne yapacak nasıl yapacak söylenmemişti. Biz 
de o görevi yerine getirirken çok zorlanmıştık. Mesleğimle alakalı soru işaretleri 
belirmişti kafamda. Küçük bir olay gibi görünebilir ama bu durum beni olumsuz 
olarak çok etkilemişti. Üstelik zümrelerimle olan ilişkimde de sıkıntılar oluş-
muştu. Bu sebeple bir görev verilirken kesinlikle kimin ne yapacağı belli olmalı. 
Ben de yöneticilik görevini yerine getirirken bu duruma özen gösteriyorum.” 
şeklinde dile getirmiştir. 

“… Bu tip işler benim okula olan sevgimi inancımı azaltıyor, okuldan so-
ğutuyor. Çünkü görev dağılımında adalet ve netlik olmayınca kişiler arasında 
sorunlar çıkabiliyor. Sorunlu olan yere gitmeyi ve orda çalışmayı kimse iste-
mez...” örnek ifadesi ile Y-E/29 “işe bağlılığın azalması” koduna ilişkin 
görüşünü dile getirmiştir.

“Öğretmenlerle sorun yaşama” koduna ilişkin Y-E/12 “…Bu durumu 
açıkçası birkaç kere tecrübe ettim. Müdürlük görevime ilk başladığım yıllarda 
bu konuda eksikliğim olduğunu itiraf etmeliyim. Birkaç kere rol belirsizliğinden 
kaynaklı öğretmenlerle sorun yaşamıştım. İyi bir yönetici bu duruma mahal 
vermemeli. Ben de yaptığım hatadan ders aldım…” şeklinde görüşünü ifade 
etmiştir. 

Y-E/13 ise “liderlik yapamama” koduna ilişkin “Bir yönetici görev ta-
nımı açık olmayan bir sorumluluk veriyorsa çalışanlarına, onun hem yönetici-
liğinden hem de liderliğinden şüphe ederim. Etkili bir yönetici her şeyde net ve 
açık olabilmeli. Eğer konu prososyal olmaksa bu durum engel teşkil eder. Ayrıca 
prososyalliğin bir okulda çok önemli bir kavram olduğunu da ifade etmek iste-
rim…” görüşünü dile getirmiştir.

Kaygı, stres ve gerginlik kodlarında yer alan örnek görüşlere ilişkin 
ise sırasıyla bakıldığında “kaygı” koduna ilişkin “Bahsettiğiniz durum ke-
sinlikle kaygı yaratacak bir durum. Çünkü ne yapacağınızdan emin değilseniz 
belirsizlik varsa dolaylı olarak kaygı da ortaya çıkacaktır” örnek görüşüyle 
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Y-E/19’un, “stres” koduna ilişkin “Kesinlikle stres olurdum. Çünkü ben her 
yaptığım işi layıkıyla yapmak isterim.” örnek görüşüyle Y-E/27’nin, “Bir 
keresinde bir ilçe müdürü, müdürlerle yaptığı bir toplantıda buna benzer bir 
durum oluşmuştu. Tüm müdürler birbirine bakıyordu, çünkü kimse ne yapaca-
ğını anlamamıştı. Ortamda gerginlik rüzgarları esiyordu…” örnek görüşüyle 
Y-E/2’nin görüşleri yer almıştır.

“Prososyal motivasyon Üzerindeki Etki” temasında “Olumsuz Etki” 
ve “Olumlu Etki” olmak üzere görüşler iki kategoride toplanmıştır. Yö-
neticilerin görev tanımında belirsizlik yaşamaları durumunda hedef bağ-
lılığın azalması (f=14), performans düşüklüğü (f=8) ve inisiyatif almak 
istememeleri (f=7) nedenleriyle prososyal motivasyonlarının olumsuz 
etkileneceğini düşündükleri görülmüştür. Buna karşın ise görüş sayısı sı-
nırlı olsa da görev tanımındaki belirsizliğin yardımlaşmayı (f=5) ve hedef 
bağlılığı artırarak (f=4) prososyal motivasyonlarının olumlu etkileneceği-
ni ifade eden yöneticilerin de olduğu görülmüştür. Dikkat çeken yönetici 
görüşlerine doğrudan alıntı yapılarak aşağıda yer verilmiştir.

“Hedef bağlılığın azalması” kodunda yer alan örnek görüşlerden 
biri Y-E/3 “…Çalışanların bu gibi durumlarda bağlılığın azalacağını düşünü-
yorum. Bu da bahsettiğiniz prososyal motivasyona olumsuz etkisinin oluşması-
na sebep olur.” şeklinde görüşünü ifade etmiştir. 

“…Prososyallikta azalma da motivasyonda ve dolaylı olarak performans-
ta düşüklüğe sebep olabilir.” şeklinde Y-E/5 “düşük performans” kodunda 
yer alan görüşünü dile getirmiştir. 

“İnisiyatif almak istememe” koduna ilişkin Y-E/7 “Hiç kimse böyle 
bir durumda inisiyatif almak istemez. Ben öğretmenlere sorumluluk verirken 
adaletli ve eşit davrandığıma inanıyorum. Bizim okulda herkesin ne görev ya-
pacağı ne zaman yapacağı kimlerle yapacağı bellidir.” şeklinde görüşünü dile 
getirmiştir. 

“Aslında olumu etki de oluşabilir. Kişiler ne yapacağını bilemediklerinde 
birbirlerinden yardım alabilirler. Bu da prososyalliği olumlu etkiler” şeklinde 
Y-E/6’nın görüşü “yardımlaşmanın artması” kodunda yer almıştır. 

“Hedef bağlılığın artması” kodunda yer alan örnek görüşlerden Y-E/9’ın 
dile getirdiği “Ben farklı olarak bağlılığı da arttırabileceğini düşünüyorum. 
Çalışanlara ek sorumluluklar vermek gerekir” görüşü yer almıştır.
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Performans Değerlendirmede Kriter Olmaması Durumunda 
Karşılaşılacak Rol Belirsizliğine ve Prososyal Motivasyona İlişkin 
Elde Edilen Bulgular 

Okul yöneticilerine performans değerlendirmelerinde herhangi bir 
kriter olmaksızın performans değerlendirmelerinin yapılması duru-
munda karşılaşacakları rol belirsizliğinin yol açacağı olumsuzlukları ve 
bu olumsuzlukların prososyal motivasyonları üzerindeki etkisini ortaya 
çıkarabilmek için “Yöneticilik sürecinizdeki performansınızın değerlendirme 
ölçütleri konusunda kriterlerin olmaması durumunda yaşayacağınız rol be-
lirsizliğinin sebep olacağı olumsuzluklar neler olabilir? Bu olumsuzlukların 
prososyal motivasyonunuz üzerinde oluşturacağı etkiyi açıklayabilir misiniz? 
sorusu yöneltilmiş ve yapılan içerik analizi sonucunda ortaya çıkan bul-
gulara Tablo 3’te yer verilmiştir.

Tablo 3. Performans Değerlendirmede Kriter Olmaması Durumunda 
Karşılaşılacak Rol Belirsizliğine ve Prososyal Motivasyona İlişkin Elde 

Edilen Temalar, Kategoriler, Kodlar ve Frekans Dağılımları
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iş doyumunun düşmesi 12

Kişisel Olumsuzluklar

öz güven düşmesi 11
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zorunlu olarak iş yapma 13

gönüllü yapılan işlerde azalma 11

yetersiz çaba 7

insiyatif alamama 5

Tablo 3 incelendiğinde okul yöneticilerinden elde edilen görüşler 
doğrultusunda oluşan kod ve kategoriler “rol çatışmasının yol açtığı olum-
suzluklar” ve “prososyal motivasyon üzerindeki etki” olmak üzere iki tema 
altında toplanmıştır. “Rol belirsizliğinin yol açtığı olumsuzluklar” tema-
sında “mesleki olumsuzluklar” ve “kişisel olumsuzluklar” olmak üzere 
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iki kategori oluşmuştur. Yönetici görüşlerine göre performans değerlen-
dirmelerinde kriter olmaması örgütsel verimliliği (f=15) ve iş doyumu-
nu azaltarak (f=12) mesleki olumsuzluk yaşanmasına neden olurken, 
öz güven düşmesi (f=11), kaygı oluşturma (f=8) ve yetersizlik hissetme 
(f=6) olarak kişisel olumsuzluklar yaşanmasına etkide bulunacağı orta-
ya konulmuştur. Aşağıda kodlara ait dikkat çeken yönetici görüşlerine 
doğrudan alıntı yapılarak aşağıda yer verilmiştir.

Y-E/11 görüşünü “Kimin neye göre değerlendirileceği belirsiz olduğu du-
rumlarda bana göre birçok şey olumsuz etkilenir ve bunların başında verimlilik 
gelir. Hangi görevi yerine getirdiğinizde karşılığı ne olacak bilirseniz o işe sıkıca 
bağlanırsınız ve veriminiz artar.” şeklinde ifade etmiştir ve bu görüş “ör-
gütsel verimliliğin azalması” kodunda yer almıştır. 

“İş doyumunun düşmesi” kodunda yer alan örnek görüşlerden “Ve-
rimli olmadığınızda yaptığın işten tatminlik duyamazsınız. Rol belirsizliği de 
verimsizliği ve tatminsizliği ortaya çıkarabilir.” şeklinde Y-E/4’ün görüşü 
yer almıştır.

 “Ben böyle bir durumun öz güven eksikliğine yol açabileceğini düşünmek-
teyim. Çünkü kişinin rol belirsizliği kendine olan inancını ve takım çalışmasını 
olumsuz etkiler” örnek görüşüyle Y-E/3 “öz güven düşmesi” kodunda yer 
alacak düşüncesini dile getirmiştir. 

 “Prososyal motivasyon Üzerindeki Etki” temasında “Olumsuz 
Etki” olmak üzere görüşler tek kategoride toplanmıştır. Yöneticilerin 
zorunlu olarak iş yapma (f=13), gönüllü yapılan işlerde azalma(f=11), 
yetersiz çaba (f=7) ve inisiyatif alamama (f=5) nedenleriyle prososyal 
motivasyonlarının olumsuz etkileneceğini düşündükleri görülmüştür. 
Aşağıda kodlara ait dikkat çeken yönetici görüşlerine doğrudan alıntı 
yapılarak aşağıda yer verilmiştir.

Y-E/18 “zorunlu olarak iş yapma” kodunda yer alan görüşünü “Ben 
böyle bir durumda zorlamayla iş yapmış gibi hissederim. Severek yapacağımı 
sanmam. Sırf o görev verildi ve yerine getirilsin diye yaparım.” şeklinde ifade 
etmiştir. 

“Gönüllü yapılan işlerde azalma” kodunda yer alan örnek görüş-
lerden “Uzun yıllardır yöneticilik yapan biri olarak şunu söyleyebilirim ki sor-
duğunuz bu sorudaki gibi bir durum olursa çalışanların gönüllü olarak iş yap-
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ma isteği azalacaktır. Çalışanların performansını arttırmak istiyorsanız onlara 
seviyelerine uygun en iyi yapabilecekleri işleri verin derim.” şeklinde Y-E/30 
görüşünü dile getirmiştir. 

Y-E/14 “..Çabalarımın takdir edilmemesi, neye göre değerlendirildiğimi-
zi bilememe durumunda bir sonraki işleri yapmak istemem. Çablarımın boşa 
gittiğini düşünürüm. Sonrasında da yeterli çabayı sarf edemem…” görüşünü 
“yetersiz çaba” kodunda ifade etmiştir.

İş Tanımı Dışında İş Yükünün Artmasıyla Ortaya Çıkacak Rol 
Belirsizliğine ve Prososyal Motivasyona İlişkin Elde Edilen 
Bulgular 

Okul yönetcilerine iş tanımı dışında yer alan işlerin sorumluluğu-
nun yüklenmesiyle iş yüklerinin artması durumunda karşılaşacakları 
rol belirsizliğinin yol açacağı olumsuzlukları ve bu olumsuzlukların 
prososyal motivasyonları üzerindeki etkisini ortaya çıkarabilmek için 
“Okulda üstlendiğiniz “yöneticilik” rolü dışında iş yükünüzü artıran, mesai 
dışı zamanlarda da çalışmanızı gerektiren, rolünüzün dışında bir görevin ve-
rilmesi durumunda yaşayacağınız rol belirsizliğinin sebep olacağı olumsuz-
luklar neler olabilir? Bu olumsuzlukların prososyal motivasyonunuz üzerinde 
oluşturacağı etkiyi açıklayabilir misiniz?” sorusu yöneltilmiş ve yapılan içe-
rik analizi sonucunda ortaya çıkan temalar, kategori, kodlara ve frekans 
dağılımlarına ilişkin bulgulara Tablo 4 ’te yer verilmiştir.



Zübeyde YARAŞ

175

Tablo 4. İş Tanımı Dışında İş Yükünün Artmasıyla Ortaya Çıkacak Rol 
Belirsizliğine ve Prososyal Motivasyona İlişkin Elde Edilen Temalar, 

Kategoriler, Kodlar ve Frekans Dağılımları
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performans düşmesi 6

Tablo 4 incelendiğinde okul yöneticilerinden elde edilen görüş-
ler doğrultusunda oluşan kod ve kategoriler “rol çatışmasının yol açtığı 
olumsuzluklar” ve “prososyal motivasyon üzerindeki etki” olmak üzere iki 
tema altında toplanmıştır. “Rol belirsizliğinin yol açtığı olumsuzluklar” 
temasında “mesleki olumsuzluklar” olmak üzere tek kategori oluşmuş-
tur. Mesleki olumsuzluklar arasında iş yükünün artması (f=22), iş veri-
minin düşmesi (f=18), işten ayrılma niyetinin artması (f=14), iş zaman 
dengesinin bozulması (f=13) ve işleri eksik bırakma (f=11) durumlarının 
sıralandığı görülmektedir. Aşağıda kodlara ait dikkat çeken yönetici gö-
rüşlerine doğrudan alıntı yapılarak aşağıda yer verilmiştir.

 “İş yükünün artması” koduna ilişkin Y-E/16 “Bu gibi durumlar sık sık 
olur. Başkasına ait bir görevi siz yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu iş yü-
künün artmasından başka bir şey değildir.” şeklinde görüş dile getirmiştir. 

“Bana ait olmayan benim diğer işlerimi yapmama engel olacak görevler 
verilmesi tabi ki verimimi düşürür. Asıl yapmam gereken işleri yeterince iyi 
yapamam. Mesleğimin ilk yıllarında böyle bir görev verildiğinde itiraz etmeden 
yapardım. Bir süre sonra bunun beni olumsuz etkilediğini gördüğümde artık bu 
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tarz görevlere itiraz etmeye başladım. Üstelik bana verilen bir görev diğer mü-
dür yardımcısına verilmiyordu…” örnek görüşüyle iş veriminin düşmesi” 
Y-E/22 düşüncelerini ortaya koymuştur. 

“İşten ayrılma niyetinin artması” koduna ilişkin olarak “Bu duruma 
örnek olan bir olay yaşamıştım… Bu da tayin isteme, görevden ayrılma yani 
öğretmenliğe geri dönme gibi hissettiğim durumlara sebep olmuştu.” Y-E/10 
görüşünü dile getirmiştir. 

“İş zaman dengesinin bozulması” kodunda “Müdür yardımcılarım 
arasında bu durumların oluşmaması için işleri yeterli zamanda yapabilmeleri 
için dengeli vermeye çalışıyorum. Çünkü aksi takdirde işler zamanında yetişti-
rilemez...” şeklinde Y-E/21 görüşünü ifade etmiştir.

“Prososyal motivasyon üzerindeki etki” temasında “Olumsuz Etki” 
olmak üzere görüşler tek kategoride toplanmıştır. Yöneticilerin yeter-
siz çaba (f=12) göstermeleri, destek olamama (f=7) ve performanslarının 
düşmesi (f=6) açısından prososyal motivasyonları üzerinde olumsuz 
etkide bulunacağın ifade ettikleri görülmektedir. Aşağıda kodlara ait 
dikkat çeken yönetici görüşlerine doğrudan alıntı yapılarak aşağıda yer 
verilmiştir.

“Yetersiz çaba” koduna ilişkin Y-E/27 “Prososyallik ve motivasyon, 
ilişkili iki kavram. Ortak iş yapma isteğidir bu. Ama kişiye ait olmayan bir 
görevle birlikte kişi yetersiz çaba gösterecektir…” şeklinde görüşünü ifade 
ederken; “destek olamama” koduna ilişkin Y-E/20 “Şimdi size ait olma-
yan bir görev verildi. Siz bu işler içinde boğulurken sizden yardım bekleyen 
öğretmenlere nasıl destek olabilirsiniz, ya da ne kadar etkili olabilirsiniz ki.” 
şeklinde görüşünü ifade etmiştir. 

Yönetici ve Öğretmen Rollerinin Üstlenilmesiyle Ortaya Çıkacak 
Rol Çatışmasına ve Prososyal Motivasyona İlişkin Elde Edilen 
Bulgular 

Okul yöneticilerinin öğretmen ihtiyacı olması durumunda yönetici 
ve öğretmen olarak iki rolü üstlenmek zorunda kalmaları durumunda 
yaşayacakları rol çatışmasının yol açacağı olumsuzlukları ve bu olum-
suzlukların prososyal motivasyonları üzerindeki etkisini ortaya çıkara-
bilmek için “Yöneticilik yaptığınız bir okulda öğretmen eksikliğinden dolayı 
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aynı okulda hem öğretmen hem de yönetici olmanız durumunda yaşayacağınız 
rol çatışmasının sebep olacağı olumsuzluklar neler olabilir? Bu olumsuzluk-
ların prososyal motivasyonunuz üzerinde oluşturacağı etkiyi açıklayabilir mi-
siniz?” sorusu yöneltilmiş ve yapılan içerik analizi sonucunda ortaya çı-
kan temalar, kategori, kodlara ve frekans dağılımlarına ilişkin bulgulara 
Tablo 5’te yer verilmiştir.

Tablo 5. Yönetici ve Öğretmen Rollerinin Üstlenilmesiyle Ortaya 
Çıkacak Rol Çatışmasına ve Prososyal Motivasyona İlişkin Elde Edilen 

Temalar, Kategoriler, Kodlar ve Frekans Dağılımları
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işe verilen önemin azalması 7
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5

Tablo 5 incelendiğinde okul yöneticilerinden elde edilen görüşler 
doğrultusunda oluşan kod ve kategoriler “rol çatışmasının yol açtığı olum-
suzluklar” ve “prososyal motivasyon üzerindeki etki” olmak üzere iki tema 
altında toplanmıştır. “Rol belirsizliğinin yol açtığı olumsuzluklar” tema-
sında “mesleki olumsuzluklar” ve “kişisel olumsuzluklar” olmak üzere 
iki kategori oluşmuştur. Yöneticilerin mesleki olumsuzluklar arasında 
rollerde yetersiz hissetme (f=19), iş belirsizliği (f=16), roller arasında ka-
rarsızlık (f=11) ve öğretmenlerle sorun yaşama (f=7) ifade edilmişken; 
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stres (f=9) ve davranışlarda kararsızlık yaşama (f=7) kişisel olumsuzluk-
lar arasında ifade edilmiştir. Aşağıda kodlara ait dikkat çeken yönetici 
görüşlerine doğrudan alıntı yapılarak aşağıda yer verilmiştir.

“Rollerde yetersiz hissetme” durumunu Y-E/15 “Ben durumu bizzat 
yaşadım. İlk atandığım yerde hem öğretmen, hem müdürlük görevi yapıyordum. 
Tabi ki rol çatışması yaşadım. Hangisiişin ucundan tutacağımı şaşıyordum ve 
kendimi yetersiz hissediyordum. Kesinlikle yönetici öğretmenlik yapmamalı…” 
şeklinde ifade ederken; “iş belirsizliği” koduna ilişkin Y-E/19 “…İkisi 
de çok önemli görevler, hangisini önce yapmak gerekir, hangisini geri plana 
atacaksın, kararsızlık ortaya çıkar.” ifadesiyle “roller arasında kararsızlık” 
kodunda yer alan görüşünü ortaya koymuştur.

Ayrıca “öğretmenlerle sorun yaşama” koduna ilişkin Y-E/17 “Eğer 
hem yöneticilik hem de öğretmenlik yapıyorsanız ve okulda başka öğretmenler 
de varsa onlarla sorun yaşamanız mümkün. Çünkü sana öğretmen olarak mı 
yoksa yönetici olarak mı yaklaşacaklar. Siz de arada bir yerde olursunuz...” şek-
linde görüşünü ifade etmiştir.

“Prososyal motivasyon üzerindeki etki” temasında “Olumsuz Etki” 
olmak üzere görüşler tek kategoride toplanmıştır. İşe ayrılan zamanın 
azalması (f=10), yardımlaşmada azalma (f=11), işe verilen önemin azal-
ması (f=7) ve öğretmenlerle aradaki bağlılığın azalması (f=5) açısından 
prososyal motivasyonları üzerinde olumsuz etkide bulunacağın ifade 
ettikleri görülmektedir. Aşağıda kodlara ait dikkat çeken yönetici gö-
rüşlerine doğrudan alıntı yapılarak aşağıda yer verilmiştir.

“İşe ayrılan zamanın azalması” koduna ilişkin Y-E/6 “…Prososyal 
motivasyon diye ifade ettiğiniz durum düşünüldüğünde iki farklı görev yükü al-
tında birey işe ayırdığı zamanda azalma olacağı için motivasyon da düşecektir.” 
görüşü yer almaktadır. “ Bana göre bu durum işe verilen önemin azalmasına 
yol açar. Yani bir işi tam yapacakken iki işi yarım yamalak yapılması durumu 
ortaya çıkabilir.” örnek görüşü ile Y-E/1 “işe verilen önemin azalması” 
koduna ilişkin görüşünü ortaya koymuştur.

“Aslında olumlu tarafından bakılırsa bireyin iki işi de yerine getirme çaba-
sının artması söz konusu olabilir.” görüşü ile çabanın artması durumu Y-E/
23tarafından ifade edilirken, “…iş yükü arttıkça kişinin işe ayırdığı zaman 
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da artar. Bu şekilde kişinin mesleki gelişimi de artar…” görüşü ile de “iş dışı 
zaman ayırma” koduna ilişkin görüş Y-E/26tarafından ifade edilmiştir.

Kişilik Yapısına ve Değerlere Uygun Olmayan Rollerin 
Üstlenmesi Durumunda Ortaya Çıkacak Rol Çatışmasına ve 
Prososyal Motivasyona İlişkin Elde Edilen Bulgular 

Okul yöneticilerinin kişilik yapılarına ve değerlerine uygun olma-
yan rolleri üstlenmek durumunda kalmaları ile yaşayacakları rol çatış-
masının yol açacağı olumsuzlukları ve bu olumsuzlukların prososyal 
motivasyonları üzerindeki etkisini ortaya çıkarabilmek için “Kişilik ya-
pınıza ve değerlerinize uymayan bir görevin yapılması sizden beklendiğinde 
yaşayacağınız rol çatışmasının sebep olacağı olumsuzluklar neler olabilir? Bu 
olumsuzlukların prososyal motivasyonunuz üzerinde oluşturacağı etkiyi açık-
layabilir misiniz?”sorusu yöneltilmiş ve yapılan içerik analizi sonucunda 
ortaya çıkan temalar, kategori, kodlara ve frekans dağılımlarına ilişkin 
bulgulara Tablo 6’ da yer verilmiştir.

Tablo 6. Kişilik Yapısına ve Değerlere Uygun Olmayan Rollerin 
Üstlenmesi Durumunda Ortaya Çıkacak Rol Çatışmasına ve Prososyal 

Motivasyona İlişkin Elde Edilen Temalar,Kategoriler, Kodlar ve 
Frekans Dağılımları
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Tablo 6 incelendiğinde okul yöneticilerinden elde edilen görüş-
ler doğrultusunda oluşan kod ve kategoriler “rol çatışmasının yol açtığı 
olumsuzluklar” ve “prososyal motivasyon üzerindeki etki” olmak üzere iki 
tema altında toplanmıştır. “Rol çatışmasının yol açtığı olumsuzluklar” 
temasında “mesleki olumsuzluklar” ve “kişisel olumsuzluklar” olmak 
üzere iki kategori oluşmuştur. Yöneticilerin mesleki olumsuzluklar ara-
sında işle özdeşleşememe (f=18), işe adanmışlığın azalması (f=11)  ve 
etik ilkeleri ihlal etme (f=9) ifade edilmişken; kararsızlık (f=7) ve mut-
suzluk (f=6) kişisel olumsuzluklar arasında ifade edilmiştir. Aşağıda 
kodlara ait dikkat çeken yönetici görüşlerine doğrudan alıntı yapılarak 
aşağıda yer verilmiştir.

“İşle özdeşleşememe” koduna ilişkin görüşünü Y-E/29 “…Bir göreve 
inanmak gerek, yoksa istemeden yapılır iş, kişi kendini işine veremez. Kendini 
adayamaz. Adanmadan da iş etkili yapılmaz. Yapılan işe inanmak gerek, bü-
tünleşmek gerek…” şeklinde ifade etmiştir. “Düşünüldüğünde değerlere uy-
mayan bir görev etik sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir…” görüşüyle 
“etik ilkeleri ihlal etme” koduna ilişkin Y-E/11 görüşünü ifade etmiştir. 

“Kararsızlık” koduna ilişkin ise “Böyle bir durumla karşılaştığımda 
ikilem yaşarım. Yani görevi yerine getirsem başka bir sorun, yerine getirmesem 
başka bir sorun ortaya çıkacağından karasızlık yaşarım.” şeklinde Y-E/22 gö-
rüşünü ifade etmiştir.

 “Prososyal motivasyon üzerindeki etki” temasında “Olumsuz Etki” 
olmak üzere görüşler tek kategoride toplanmıştır. Gönüllü iş yapmama 
(f=11) ve iş dışında işle ilgilenmeme (f=5) açısından prososyal motivas-
yonları üzerinde olumsuz etkide bulunacağın ifade ettikleri görülmek-
tedir. Aşağıda kodlara ait dikkat çeken yönetici görüşlerine doğrudan 
alıntı yapılarak aşağıda yer verilmiştir. 

“Prososyal motivasyon açısından görev değerler doğrultusunda verilmez-
se kimse o işi yapmaya gönüllü olamaz. Bu sebeple verilen görevler değerlerle 
uyumlu olmalı diye düşünüyorum.” görüşü “gönüllü iş yapmama” kodun-
da Y-E/26 tarafından ifade etmiştir.

“İş dışında işle ilgilenmeme” kodunda yer alan görüşlerden “Sevdi-
ğim ve değer verdiğim işi bitirmek için oldukça fazla çabalarım. Evde de çalı-
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şırım ve mutlu olurum. Ama diğer türlü iş dışında çalışma isteği oluşmaz…” 
şeklinde Y-E/9’un görüşünü ifade ettiği görülmüştür.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Toplumların eğitim yoluyla gelişmişliklerini sağlayabilmek için be-
lirlenen hedeflerin gerçekleştirilme yeri olarak görülen okulların, öğre-
timsel başarılarının istenilen düzeyde olabilmesi yönetim süreçlerindeki 
etkililiğe bağlı olmaktadır. Yönetim süreçleri üzerinde etkisi olabilecek 
faktörleri ortaya koymak yönetsel başarı için önemli görülmektedir. 
Hızlı değişim karşısında değişen örgüt yapıları yöneticilerden beklenen 
rollerin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle yöneticilerin rol belir-
sizliği ve rol çatışması yaşaması kaçınılmaz bir durum olmuştur. Ancak 
örgüt içerisinde sorumluluklar ne kadar detaylı planlanırsa, iş tanım-
ları doğrultusunda beklentiler oluşturulursa, görev sınırları, toplumun 
ve okulun beklentileri ne kadar iyi analiz edilirse, sosyal bağlantılar ve 
iletişim süreçleri ne kadar sağlıklı olursa yöneticilerin rol belirsizliği ve 
rol çatışması yaşama olasılıklarının azalabileceği söylenebilir. Yönetici-
lerin değişen ve artan rol beklentileri karşısında olumsuz etkilenmeme-
si yönetsel başarı açısından önemli görülmektedir. Rol belirsizliği, rol 
çatışması ve prososyal motivasyonun yönetsel süreçler üzerinde etkisi 
olan faktörler arasında yer aldığı düşüncesi bağlamında gerçekleştirilen 
bu araştırmada okul yöneticilerinin perspektifinden örgütlerde rol be-
lirsizliği ve rol çatışmasının prososyal motivasyon üzerindeki etkisinin 
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Elde edilen sonuçlara bakıldığında görev tanımı açık olmayan so-
rumlulukların rol belirsizliğine neden olduğu, rol belirsizliğinin ise hem 
mesleki hem de kişisel açıdan olumsuzluklar ortaya çıkardığı görülmüş-
tür. Rol belirsizliğinin mesleki olumsuzluklar içinde en çok iş doyumu-
nun düşmesine neden olacağı ifade edilirken, kişisel olumsuzluklar ara-
sında ise kaygılanma düzeyinin artmasının nedeni olarak ifade edildiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Rol belirsizliğinin sebep olacağı diğer olumsuz-
luklar arasında ise işe bağlılığın azalması, öğretmenlerle sorun yaşama, 
liderlik yapamama, stres ve gerginlik ifade edilmiştir. 
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Görev tanımı açık olmayan sorumluluklar nedeniyle yaşanacak rol 
belirsizliği karşısında hedef bağlılığın azalması, performans düşüklüğü 
ve inisiyatif almak istememeleri nedenleriyle yöneticilerin büyük bir 
kısmının prososyal motivasyonlarının düşük olacağını ifade ettikleri-
ne ulaşılırken, bir kısım yöneticinin ise aralarındaki yardımlaşmanın 
ve hedef bağlılığını artması sonucu prososyal motivasyon düzeylerinin 
bu durumdan olumlu yönde etkileneceklerini ifade ettikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda görev tamamlama sorumluluğu 
altında oluşan baskı neticesinde zor koşulların yardımlaşma duygusunu 
harekete geçireceğini, artan yardımlaşmanın ise örgüt içerisinde amaç 
birliğini güçlendireceği söylenebilir. Performans, örgütsel davranışların 
değerlendirilmesinde önemli göstergelerden biri olarak görülmektedir 
(Beal vd., 2003). Bu nedenle performans düşüklüğü, örgütlerin hedefle-
rine ulaşabilmeleri açısından ciddi düzeyde engel teşkil edecektir. Grant 
(2008) tarafından yapılan araştırma sonucunda prososyal motivasyon ile 
iş performansının ilişkili olduğu, gönüllü iş yapma isteği ile artan çaba-
ların performansı da yükselteceği ortaya konulmuştur.

Performans değerlendirmelerinde herhangi bir standart olmaması 
ve yöneticilerin değerlendirilme kriterleri hakkında bilgi sahibi olmama-
larının rol belirsizliğine neden olduğu, rol belirsizliğinin ise hem mesle-
ki hem de kişisel açıdan olumsuzluklar ortaya çıkardığı görülmüştür. 
En çok ortaya çıkan mesleki olumsuzluğun örgütsel verimin düşmesi 
olduğu görülürken, öz güvenin düşmesi kişisel olarak en çok yaşanıla-
cak olumsuzluklar arasında yer almıştır. Diğer olumsuzluklar arasında 
iş doyumunun düşmesi, kaygı ve yetersizlik hissetme yer almıştır. Na-
sıl değerlendirildikleri hakkında yeterli bilgileri olmayan yöneticilerin 
karşılaşacakları rol belirsizliğinin prososyal motivasyonları üzerinde 
olumsuz etki yaratacağı ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz etkiler arasında 
zorunlu olarak iş yapma, gönüllü olarak yapılan işlerde azalma, yetersiz 
çaba gösterme ve inisiyatif alamama sıralanmıştır. Özek (2014) beklenti-
lerin bilinmediği, belirsiz olduğu durumlarda iş ile ilgili yeterli çabanın 
gösterilemeyeceğini ifade etmiştir.

İş tanımı dışında iş yükünün artmasının rol belirsizliğine neden ol-
duğu, rol belirsizliğinin ise mesleki açıdan olumsuzluklar ortaya çıkar-
dığı görülmüştür. İş yükünün artması ve iş veriminin düşmesi en çok 
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ifade edilen olumsuzluklar arasında yer almıştır. İşten ayrılma niyetinin 
artması, iş zaman dengesinin bozulması ve işleri eksik bırakma sıralanan 
diğer olumsuzluklar arasında yer almıştır. İş yükünün artmasının pro-
sosyal motivasyon üzerinde olumsuz etki oluşturacağı, bu olumsuzluk-
lar arasında ise yöneticilerin yetersiz çaba gösterecekleri, öğretmenlere 
ve diğer çalışanlara yeterli desteği sağlayamayacakları ve performansla-
rında düşüş meydana geleceği ortaya çıkmıştır. Krishnan & Singh (2010) 
tarafından yapılan araştırmada işten ayrılma niyetinin artması ile per-
formans düşmesi, işe karşı ilginin azalması gibi örgütsel açıdan olumsuz 
sonuçlara neden olacağı ortaya konulmuştur. Araştırmada elde edilen 
sonucun aksine Kalkan (2015) tarafından yapılan araştırma sonucunda 
da artan iş yükünün rol çatışmasına neden olurken, rol belirsizliğine ne-
den olmadığı ortaya konulmuştur. 

Yöneticilerin her ne kadar karşılaşma ihtimalleri düşük olsa da bazı 
zorunluluklar karşısında çalıştıkları okullarda öğretmenlik görevlerini 
de üstlenebilmekte oldukları bilinmektedir. Bu durumun ise rol çatış-
masına neden olacağı, yaşanan rol çatışmasının hem mesleki hem de ki-
şisel açıdan olumsuz durumlar ortaya çıkaracağı sonucu elde edilmiştir. 
Mesleki olumsuzluklar arasında en çok rollerde yetersiz hissedileceği 
ifade edilirken, kişisel olumsuzluklar arasında ise en çok strese neden 
olacağı ifade edilmiştir. Diğer olumsuzluklar arasında iş belirsizliği, rol-
ler arasında kararsızlık, öğretmenlerle sorun yaşama ve davranışlarda 
kararsızlık yer almıştır. Yöneticilerin hem yöneticilik hem de öğretmen-
lik rollerini aynı anda üstlenmeleri durumunda, yöneticilerin büyük bir 
çoğunluğu bu durumun prososyal motivasyon üzerinde olumsuz etkile-
rinin olacağını ifade ederken, yöneticilerin bir kısmı ise prososyal moti-
vasyonlarının olumlu yönde etkileneceğini ifade ettikleri sonucu ortaya 
çıkarılmıştır. 

Kişilik yapısına ve değerlerine uygun olmayan rollerin üstlenilme-
si durumunda yöneticilerin rol çatışması yaşayacağı, yaşanan rol çatış-
masının hem mesleki hem de kişisel açıdan olumsuz durumlar ortaya 
çıkaracağı sonucu elde edilmiştir. Mesleki olumsuzluklar arasında en 
çok işle özdeşleşememeye neden olacağı ifade edilirken, kişisel olum-
suzluklar arasında ise en çok kararsızlığa neden olacağı ifade edilmiştir. 
Diğer olumsuzluklar arasında ise işe adanmışlığın azalması, etik ilkeleri 
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ihlal etme ve mutsuzluk yer almıştır. Kişilik yapısına ve değerlerine uy-
gun olmayan rollerin üstlenilmesi sonucunda yaşanan rol çatışmasının 
gönüllü iş yapmama ve iş dışında işle ilgilenmeme nedenleri ile yöne-
ticilerin prososyal motivasyonları üzerinde olumsuz etki oluşturacağı 
olduğu ortaya konulmuştur. 

Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde rol belirsizliğine ve rol çatışma-
sına neden olan unsurların yöneticiler açısından mesleki ve kişisel ola-
rak olumsuz sonuçlara yol açacağı görülmüştür. Yapılan araştırmalarda 
da bu sonuca benzer olarak rol belirsizliği ve rol çatışmasının olumsuz 
etkileri olduğu, bu etkilerin fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olaca-
ğı, tükenmişlik, iş doyumunun düşmesi, işten ayrılma niyeti, işe karşı 
olumsuz bir tutum geliştirmeye neden olma gibi sonuçları ortaya çıkara-
cağı ifade edilmiştir (Barling & Frone, 2016; Bowling vd., 2017; Canbek, 
2017; Çelik, 2013; Tolay Sabuncuoğlu, 2008). 

Dolayısıyla sonuçlar doğrultusunda rol belirsizliğinin ve rol çatış-
masının neden olacağı olumsuzlukların prososyal motivasyonu da etki-
leyeceği görülebilmektedir. Bu nedenle öncelikle üst yöneticilerin görev 
sınırlarını ve sorumluluklarını net olarak tanımlamaları faydalı olacak-
tır. Yöneticilerin üst yöneticileri ile karşılıklı iletişim halinde olmalarının 
rol çatışması ve rol belirsizliğine engel olduğu ifade edilmiştir (Karabey 
& Karcıoğlu, 2008). Bu bağlamda yöneticilerin sorun yaşadıkları konu-
larda etkin iletişim ağları önemli bir işlev kazanacaktır. Bu nedenle yö-
neticilerin iletişim konusunda eğitim almaları sağlanabilir. 

Üst yönetimler tarafından alanında yetkin kişiler aracılığıyla bilgi-
lendirme toplantıları kısa aralıklarla düzenlenebilir. Mentörlük ve ters 
mentörlük gibi yöntemler yöneticilerin yetiştirilmesinde ve görev sü-
reçlerinde ön planda tutulabilir. Ayrıca özellikle deneyimi daha az olan 
yöneticilerin eğitim ihtiyaçları analiz edilip, ihtiyaçlar doğrultusunda 
eğitim etkinlikleri düzenlenebilir. Prososyal motivasyon özellikle insani 
ilişkilerin yaygın olduğu okullarda örgütsel davranışlar üzerinde etkili 
olarak örgütsel çıktıları önemli ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle yöne-
ticilerin iş yüklerinin azaltılmasına ilişkin görev dağılımlarının etkili ve 
adil yapılmasına özen gösterilebilir. Şahin (2009) tarafından ifade edildi-
ği üzere başarı ölçütlerinin objektif oluşturulması rol belirsizliği yaşan-
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masına engel olacaktır. Bu nedenle yöneticiler değerlendirilme süreçleri 
ile ilgili bilgilendirilmelidir. 
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Bölüm 7  
EĞİTİMDE ARGÜMANTASYON, SOSYAL ETKİLEŞİM 

VE ÖĞRENCİ ÖĞRENMELERİ

Dr. Şule ŞAHİN DOĞRUER
MEB, Şüküfe Nihal Ortaokulu, Ankara / Türkiye

Öz: Eğitimde sınıf ortamının kendine özgü dinamiklerinin varlığı ve 
bunların eğitimin kalitesi üzerinde etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
nedenle eğitimin kalitesinde etkisi olan dinamiklerin belirlenmesi ve in-
celenmesi eğitim araştırmacılarının dikkatini çekmektedir. Bu bölümde 
sınıf ortamının dinamiklerinden biri olarak görülen eğitimde argüman-
tasyon kavramı ele alınmıştır. Eğitimde kullanılan bazı argümantasyon 
teorilerine, öğrencilerin sınıf ortamındaki sosyal etkileşimlerine ve argü-
mantasyonun öğrenme üzerine etkilerine yer verilmiştir. Bu çalışmayla 
argümantasyon kavramının derinlemesine incelenmesi ve eğitim ortam-
larına uygun şekilde uyarlanması amaçlanmıştır. Çalışmanın, öğrenme 
ortamının kalitesinin artırması ve ileride eğitimde argümantasyon ko-
nusu üzerinde çalışmalar yapacak olarak araştırmacılara rehber olması 
beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, Öğrenme, Sosyal Etkileşim, 
Sınıf Tartışmaları.

GİRİŞ

Eğitim araştırmalarında argümantasyon konusuna odaklanan 1950 
sonrası ve özellikle yakın dönemde çok sayıda çalışma vardır (Baker, 
1999, 2015; Driver, Newton & Osborne, 2000; Duschl, Ellenbogen & Er-
duran, 1999; Sriraman, & Umland, 2020). Bu çalışmalar, bilimsel bilginin 
edinilmesinde (Schwarz vd., 2003) ve öğrenme sürecindeki zihinsel fa-
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aliyetlerin geliştirilmesinde (Boulter & Gilbert,1995) argümantasyonun 
önemini vurgulamışlardır. Argümantasyonun çocuklar tarafından be-
nimsenmesi gereken uygun öğretim, görev yapılandırması ve model-
leme yoluyla öğretilmesi gereken bir söylem biçimi olduğunun altını 
çizmişlerdir (Mason, 1996). Bu bağlamda, argümantasyon kavramının 
tanımı, öne sürülen teoriler, modeller, eğitimde uygulama yöntemleri, 
sınıf ortamına adaptasyonu, öğrencilerin süreç davranış ve düşünme bi-
çimleri gibi birçok araştırma konusu ortaya çıkar. 

Bu çalışmada ilk olarak argümantasyon tanımlarına değinilmiş, 
eğitimde argümantasyon analizi için öne sürülen bazı önemli teori ve 
modeller kısaca özetlenmiş, devamında sınıf ortamında sosyal etkileşim 
ve argümantasyonun eğitim ortamlarına uygulanışı konusunda yapılan 
araştırmalar ve bunlara dayanarak sunulan uygulama önerilerine yer 
verilmiştir. 

ARGÜMANTASYON KAVRAMI

Son 15-20 yıldır, eğitim ve gelişim araştırmacıları arasında kavram-
sal anlayışı ve eleştirel düşünmeyi teşvik edebilecek bir süreç olarak ar-
gümantasyon konusuna artan bir ilgi söz konusudur. Argümantasyon 
terimi bir tartışma (bu da bir argümantasyon olmasına rağmen) anla-
mında kullanılmaz. Daha ziyade, bireylerin argümanlar (tezler/savlar) 
inşa ettiği ve eleştirdiği bir düşünme ve sosyal etkileşim sürecidir (Gola-
nics & Nussbaum, 2008). Argümantasyon, bir argüman oluşturma, yani 
bir akıl yürütme zincirine dayalı sonuçlar çıkarma sürecini ifade eder. 
Götz Krummheuer (2000), argümantasyonun, bireylerin eylemlerinin 
gerekçelerini sözlü olarak sundukları, iş birliği içinde yorumlarını pay-
laştıkları sosyal bir süreç olarak düşünülebileceğini öne sürmektedir. 
O’Keefe (1982) argümanı iki şekilde tanımlar: (a) öncüllerden çıkarılan 
bir dizi önermeden oluşan bir ürün ve (b) iki veya daha fazla bireyin, 
argümanlar oluşturup ve eleştirerek bir diyaloğa girdiği sosyal süreçlere 
atıfta bulunan bir süreç. Dolayısıyla, öğrencilerin birbirlerinin çıkarım-
larını yargılayıp değerlendirdikleri bir sınıf argümantasyonu bir süreç 
biçimi olarak değerlendirilir. Bu süreç genellikle diyalektik argümantas-
yon olarak adlandırılır. Çünkü bir tez ve destekleyici argüman, bir anti-
tez ile çelişir (karşı argüman, çürütme vb.). Teorisyenler ayrıca, amacın 
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bir tartışma da olduğu gibi bir argümanı kazanmak olduğu çekişmeli ar-
gümantasyon ile öğrencilerin farklı fikirleri keşfetmek ve eleştirmek için 
iş birliği içinde çalıştıkları iş birlikçi argümantasyon arasında da ayrım 
yapmışlardır (Brown & Renshaw, 2000; Gilbert, 1997). Argümantasyon 
ayrı bir çalışma alanı olarak, bir yandan, verilen öncüllerden doğru çı-
karımlar üretmek için ayrılmış kurallar olarak kabul edilen mantık ça-
lışmaları ve diğer taraftan, belirli durumlarda insanların nedenlerden 
sonuçlara kadar, nasıl akıl yürüttüğünü gösteren çalışmalar arasında bir 
ayrım yapıldığında ortaya çıkmıştır (Schwarz & Baker, 2016). Mantık, 
öncülleri sonuçlarla ilişkilendirmek için bağlamdan arındırılmış kural-
lar sunan akademik bir disiplin olarak görülürken; argümantasyon, be-
lirli sosyal ortamlarda yer alan bir insan pratiğidir. Nitekim argümanın 
düşünme ve yazma yoluyla bireysel bir faaliyet; bir grup içinde yer alan 
sosyal bir etkinlik veya belirli bir topluluk içinde müzakere edilmiş bir 
sosyal eylem olarak yer aldığı görülebilir (Barth & Krabbe, 1982).

Eğitim literatüründe ise argümantasyon kavramı üzerine iki vurgu 
vardır: İlki sözlük anlamı olarak bir önerme, fikir, planlanan bir eylem, 
sebep veya ona karşı bir neden ileri sürmek olarak tanımlanmaktadır. 
Argümantasyonun bu yorumu, Kuhn (1992) tarafından retorik veya 
Boulter ve Gilbert (1995) tarafından didaktik olarak tanımlanmıştır. Buna 
göre argüman başkalarına anlatmak ve ortaya konulan savın doğru-
luğu konusunda onları ikna etmek için kullanılmaktadır. Bu tür argü-
manların örnekleri, bir öğretmenin bir sınıfa veya bir grup öğrenciye, 
bilimsel açıklamalar sunduğu fen bilimleri derslerinde yaygındır. Reto-
rik argüman biçimi tek taraflıdır ve eğitim ortamlarında sınırlamaları 
vardır. Öğretmenler, öğrencileri için kanıt hazırladığında ve argümanlar 
oluşturduğunda ortaya çıkar. Gençlerin izleyici kitlesi olmaktan ziya-
de, bilimsel argüman becerilerini geliştirebilmeleri adına, onlara belir-
li iddialar öne sürme, diğer sınıf üyelerini ikna etme, şüphelerini ifade 
etme, sorular sorma, alternatif çıkarımlar arasındaki ilişki kurma fırsatı 
sunulmalıdır. Bu, bir sonraki argümantasyon biçiminin öne çıktığı nok-
tadır. Argümantasyonun ikinci diyalojik veya çoklu ortam yorumu, farklı 
bakış açıları incelendiğinde ve amaç kabul edilebilir iddialar veya eylem 
yolları üzerinde anlaşmaya varmak olduğunda devreye girer. Bu tür 
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diyalojik argümanlar, bir birey tarafından üretilebileceği gibi sosyal bir 
grupta diğer bireylerle ortaklaşa da üretilebilir.

Bir argüman oluşturmak, alternatiflerini dikkate almayı gerektirir. 
Bir birey tarafından oluşturulan argümanlar bile, diğerlerinin itiraz ede-
bileceği durumlar düşünülerek bir araya getirilir. Açıktır ki, bir grup 
içinde özellikle sınıf ortamında, bireylerin ileri sürdükleri iddialar ve 
dolayısıyla bir araya getirilebilecek argümanların sayısı arttıkça, argü-
mantasyonun gerçek doğası ortaya çıkar (Driver, Newton ve Osborne, 
2000). 

Eğitimde argümantasyon çalışmaları, büyük ölçüde Toulmin (1958) 
modeli tarafından yönlendirilmiştir. O dönemden beri, felsefede, biliş-
sel disiplinler ve bilgisayar bilimlerinde argümantasyona yönelik birkaç 
başka yaklaşım da ortaya çıktı, ancak bazı istisnalar dışında bu alterna-
tif yaklaşımların, argümantasyondaki eğitim araştırmalarında çok yer 
almadığı ve çoğu eğitim araştırmacıları ve okuyucular tarafından çok 
bilinmediği söylenebilir (Nussbaum, 2011). Bu kapsamda, sonraki bö-
lümde argümantasyon kuramları/öne sürülen modeller eğitim araştır-
maları perspektifinden incelenecektir. 

ARGÜMANTASYON MODELLERİ

Argümantasyon modelleri birkaç amaca hizmet eder. İlk amaç ana-
litik olmasıdır; modeller, araştırmacıların argümanları bileşenlere ayır-
malarına ve bu bileşenlerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını incele-
melerine yardımcı olur (Nussbaum, 2011). Başka bir deyişle, modeller 
argümanların yapısını ortaya çıkarmaya yardımcı olur. İkinci bir amaç 
normatiftir; modeller, belirli argümanların veya argüman bileşenlerinin 
gücünü ve kalitesini değerlendirmek için kullanılabilir. Modeller, bir di-
yalogda bir argümanın nasıl ortaya çıktığını, beklenen argümanın ne ol-
duğunu veya doğru/yanlış argümantasyon biçimlerini belirlemek için 
de kullanılabilir. Üçüncü bir amaç da açıklayıcı olması olup insanların 
gerçekte nasıl bir tartışma eğiliminde olduklarını açıklamak için kulla-
nılabilir. Bu nedenle, argümantasyon modelleri, bireylerin bilgiyi nasıl 
kavradıkları, ürettikleri ve değerlendirdiklerine dair teoriler oluşturmak 
için bir temel olarak kullanılabilir. 
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Argümantasyonun felsefi ve bilişsel temelleri, eğitimde argümantas-
yon araştırmalarının gerekçelendirilmesinde destek teşkil eder (Duschl 
& Osborne, 2002). Bilim felsefesindeki çağdaş bakış açıları bilimin sadece 
dünyanın nasıl olduğuna dair gerçeklerin birikimi olmadığını vurgula-
makla kalmayıp dünyanın nasıl olabileceğine dair açıklamalar sağlayan 
teorilerin inşasını içerir. Bu bakış açıları doğrultusunda olayların altında 
yatan nedenler için geçici açıklamalar önerilirken, teoriler çürütülebil-
mektedir. Bilim genellikle genel bir anlaşma yerine anlaşmazlık, çatışma 
ve tartışma yoluyla ilerler (Latour & Woolgar, 1986). Mevcut bilim fel-
sefeleriyle tutarlılığın ötesinde, eğitim bilimlerinde argümantasyonun 
bilişsel değerleri vardır. Bilişsel perspektiften, argümantasyon içeren 
derslerde çocukların düşüncelerini dışsallaştırmaları gerekecektir. Bu 
tür bir dışsallaştırma, retorik argümandan psikolojik ve diyalojik (etki-
leşimli) argümantasyona geçişi gerektirir (Vygotsky, 1978). Çocukların 
böyle bir süreçle meşgul edilmeleri, yüksek kaliteli argümantasyonlarla 
birbirlerini desteklemeleri; kişisel ve sosyal boyutlar arasındaki etkileşi-
mi, esnekliği, bilgiyi, inancı ve değerlerin gelişimini teşvik eder. Dahası, 
kanıt ve iddialar arasındaki ilişkiyi anlamak bilimsel anlamda eleştirel 
düşünme becerilerini artırıcı etkiye sahiptir (Quinn, 1997). Dolayısıyla, 
argümantasyon içeren öğretme ve öğrenim sürecinin nasıl izlenebilece-
ğini, değerlendirilebileceğini ve desteklenebileceğini anlamak için, bu 
tür söylemleri incelemek gerekir (Duschl & Osborne, 2002). Argüman-
tasyon modelleri yardımıyla, argümantasyonların incelenmesi ise sınıf 
ortamında ortaya çıkan diyalogların analizinin yapılmasında araştırma-
cılara yardımcı olacaktır.

Bu bağlamda, insanın olduğu her alanda önemi ve kalitesi yadsına-
maz bir gerçek olan argümantasyon konusu ile ilgili birçok teori, model 
ve yapı önerilmiş ve özellikle sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında 
kullanılmışlardır. Şimdiki kısımda eğitim araştırmalarında kullanılan 
öne çıkmış modeller incelenmiştir.

Toulmin Argümantasyon Modeli

Stephen Toulmin, orijinal adı “The Uses of Argument” olan ünlü 
kitabında bilim eğitimcilerinin argümanı nasıl tanımladıklarını ve kul-
landıklarını ortaya koyan bir model sunmaktadır. Toulmin’in modeli, 
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matematik (Doruk, Duran & Kaplan, 2018; Pedemonte, 2007), fen bilim-
leri (Jimenez vd., 2000; Kaya & Kılıç, 2008), tarih (Yazıcıoğlu& Alkan, 
2019) ve İngilizce (Mitchell, 1996) dahil olmak üzere birçok okul tabanlı 
araştırmaya uygulanmıştır. 

Toulmin bu çerçeveyi, bir argüman temeli olarak biçimsel mantığa 
yönelik karşıt bir model olarak önermiştir. Biçimsel mantık analitik fel-
sefenin ortaya çıkışıyla, çoğunlukla felsefi problemleri çözmek için bir 
araç olarak geliştirildi. Biçimsel mantığa göre, argümanlar değerlendi-
rilirken onların geçerliliğine bakılır; buna göre elde edilen sonucun ön-
cüllerden mutlak bir kesinlikle çıkarılıyor olmasını gerekir. Mesela “tüm 
insanlar ölümlüdür, Sokrates bir insandır ve bu nedenle o da ölümlü-
dür”. Bununla birlikte, matematik haricindeki diğer alanların çoğunlu-
ğunda, argümanlardan bu şekilde bir tümdengelim yürütmek söz ko-
nusu olmayabilir. Dolayısıyla, Toulmin, alanlara göre argümantasyon 
geliştirmenin doğasının farklılık gösterebileceğini iddia etmektedir. 
Bu sebeple, Toulmin mantığa dayalı argümantasyon yaklaşımlarının, 
günlük hayattaki tartışmaları açıklamada yetersiz kaldıkları iddiasıyla 
geleneksel çıkarım yöntemlerinden ziyade, geriye dönük analiz ve akıl 
yürütme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır (Aldağ, 2006). Bu kapsam-
da, Toulmin modeline göre her tartışma özel bir alan altında incelenme-
lidir. Yukarıda da açıklandığı gibi argümanların ortaya çıkış biçimleri, 
bunların farklı çevreler tarafından üretildiğinin bir göstergesidir. Yani 
argümantasyon analizi yapılırken, argümanların ait olduğu alan dikkate 
alınmalıdır. Teknoloji geliştirmeye dayalı bilimsel bir toplantıda üreti-
len argümanlar ile hukuksal içeriğe sahip bir ortamda üretilenler arasın-
da fark bulunması doğal ve gereklidir. Her alan uzmanı olaylara kendi 
çerçevelerinde bakacağından, argümantasyonun alana özgü yönü açığa 
çıkar (Toulmin, 1958). Van Eemeren’in (1995) açıkladığı gibi, filozofla-
rın ve mantıkçıların başlangıçta karşı çıkmalarına rağmen, Toulmin’in 
modeli kısa süre içinde sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında da 
sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 

Toulmin’in argüman tanımı iddia, veri, garanti, destek, reddedici 
ve niteleyici gibi kavramları kapsar (Toulmin, 1958). Toulmin bu kav-
ramları şöyle açıklar: Veri (daha sonraki eseri olan An Introduction to 
Reasoning’te Zemin olarak isimlendirmiştir), gerçek ve kanıtları kapsa-
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yan zemin; İddia, sahip olunan bakış açısını temsil eden ifade, düşünce 
veya görüştür. İleri sürülen iddia, veriler tarafından desteklenmelidir. 
Garanti, iddia ve zemin arasında genel ifadelerle kurulan bir köprü olma 
özelliği taşır (Toulmin, 1958). Destek, garantinin kabul edilebilirliği; Ni-
teleyici, iddianın geçerli olduğu durumları; Reddedici ise iddianın geçerli 
olmadığı durumları belirtir. Biraz açmak gerekirse, garanti kabul edil-
mediği durumda desteğe ihtiyaç vardır (Driver vd, 2000). Bu destek, ve-
rileri veya iddiayı destekleyen her şey olabilir. Niteleyiciler genellikle, 
kesinlikle, nadiren, sıklıkla, büyük olasılıkla gibi kelimeler aracılığıyla 
bize argümantasyonun gücünü belirtmektedir. Reddedici, garantinin 
geçerli olmadığı durumları anlatan ifadelerdir. Toulmin bu kavramları 
açıklamak için ünlü kitabında Harry argümanını kullanmıştır. Bu argü-
man Şekil 1’deki gibi gösterilmiştir.

Şekil 1. Toulmin Argümantasyon Modeli ve Kavramları Örneği (Toulmin, 1958)

Toulmin’in argüman analizi için iyi bilinen modeli, günlük argü-
mantasyon uygulamalarında aklın kullanımını açıklamayı amaçlamak-
tadır. Dahası, tüm argümantasyon sürecini, iddiaların nedenlerini orta-
ya koyan kişiyle ve iddiaların karşıtı olan kişi arasındaki diyalog olarak 
sunma avantajına da sahiptir ki bu bakış açısı, argümantasyonun diya-
lojik doğasını kanıtlar. Dahası, bu işlevi ile katılımcılar eleştirinin bir 
düşmanlık sebebi değil, öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu 
görmüş olurlar. Yine öğrenme ve öğretme süreçlerinin analizinde kulla-
nımı ile öğrencilerin argüman üretme, tartışma becerilenin gelişmesine 
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ve eleştirel bakış açısı kazanmalarına destek olduğu görüşü savunul-
muştur (Pfau, Thomas & Ulrich, 1987).

Toulmin modeliyle ilgili önemli bir yanılgı, tüm argümanların bu 
altı bileşenin hepsine sahip olması gerektiği varsayımıdır. Ancak Toul-
min, tüm argümanların bu bileşenleri içerdiğini iddia etmiyordu (Aldağ, 
2006), çünkü bazı argüman bileşenlerinin eksik olabileceğini veya örtük 
bırakılabileceğini belirtmiştir; gerçekte, aşırı netlik gerekmedikçe garan-
tiler tipik olarak örtülü bırakılır (Toulmin, 1958). Bu nedenle modelin, 
gerçek sosyal, psikolojik ve eğitim uygulamalarında tanımlayıcı olma-
yan birçok durumu vardır ve Toulmin modeli esasen normatif değildir; 
iyi bir argümanın zorunlu olarak altı bileşene sahip olması gerektiğine 
dair iddiada bulunmamıştır. Bir birey, gerekçeler, destek veya başka bir 
argüman bileşeni oluşturabilir. Model belirli standartlar içerdiği için, ka-
nıt olarak seçilen argümana göre gerekçe, destek vb. kalitesi değişecektir 
(van Eemeren, vd., 1993). Van Eemeren ve diğerlerine göre (1996), Toul-
min modeli öncelikle analitiktir, yani bir argümanın yapısını neyin kanıt 
olarak seçildiğini belirlemek için kullanılmaktadır ve bu model analitik 
bir araç olarak bile sınırlılığa sahiptir. Sebep olarak garanti ve destek gibi 
belirli kategorileri güvenilir bir şekilde ayırt etmenin zorluğunu öne sü-
rerler (Erduran, 2008). Ayrıca, bu modelin alana özgü olmasından kay-
naklı sorunlar da dile getirilir. Örneğin, her alanda üretilen argümanlar 
farklı olacağı için tartışmaların yapılandırılması ve değerlendirilmesi de 
farklı olacaktır. Bu bağlamda hangi bilgilerin veya argümanların veri, 
destek, garanti ögelerinden hangisine dahil olması gerektiğine neye 
göre karar verileceği konusu araştırmacılar için bir soru işareti oluştur-
maktadır (Van Eemeren vd., 1996). Yine Toulmin modeli, öğrencilerin 
olası karşı argümanlar hakkında bilgi sahibi olmayacakları ihtimali, te-
ori ve kanıtı ayırt etmekte ve koordine etmekte zorlanabilecekleri, karşıt 
savların argümantasyondaki öneminin öğrenciler tarafından anlaşıla-
maması (Nussbaum, 2005) gibi eleştiriler almıştır. Son olarak, mantık 
ve pragmatiğin ihmal edildiği (van Eemeren, 1995) gibi teorik eleştiriler 
alan model, argümantasyonun bazı temellerini açıklamak için değerli, 
evrensel ve didaktik bir araç olarak kalmıştır.
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Perelman ve Olbrechts-Tyteca Argümantasyon Teorisi

Perelman ve Olbrechts-Tyteca’nın teorisi, eski retorik geleneği geri 
kazanma ve akla ilişkin saf rasyonel görüşten vazgeçme girişiminden 
başlar (van Eemeren, 1995). Bu teoriye göre, her argümantasyon belirli 
bir muhatap veya dinleyici kitlesine yönelik geliştirilir ve argümantas-
yonun geçerliliği izleyici tarafından kabul edilmesine bağlıdır. 

Bu model argümantasyonun izleyici üzerindeki etkileri ile bağlan-
tılı olduğu düşünülen üç temel yönüyle ilgilidir; öncüller, tartışmacı tek-
nikler ve tezler. Öncüller, argümantasyonun üzerine inşa edildiği veriler 
ve üzerine uzlaşılmış olan argümanlardır. Perelman ve Olbrechts-Ty-
teca’ya (1969) göre öncüller birkaç çeşit olabilir. Tezler veya sonuçlar, 
konuşmacının dinleyiciyi argümantasyon yoluyla ikna etmek istediği 
ifadelerdir. Tartışmacı teknikler, söylemin ikna edici gücüyle ilişkilendir-
diği, argümanların şemalarını ve bunların birbirleriyle olan etkileşimini, 
argümantasyonun genliğini ve argümanların sırasını içerir. Şemalar, ar-
gümanları öncülerden tezlere aktaran söylemsel yapılardır. Argüman-
tasyon şemaları iki ana kategoriye ayrılmıştır: bağlantılı öğeleri yeni bir 
yapıda bir araya getiren birleştirici şemalar; bir bütünün parçası olarak 
kabul edilen öğeleri ayıran, böylece sistemleri ve kavramları değiştiren 
bağlayıcı şemalar. Bu geniş kategorilerin içinde başka alt kategori de ta-
nımlanabilir (Mootz, 2010).

Bazı araştırmacılar bu teoriyi göreceli olarak nitelendirmiştir. Mo-
del, ortaya çıkan argümantasyonun izleyiciye göre değerlendirilmesini 
nihai ölçüt olarak tanımlar ancak bu argümanların sadece ele alındığı 
izleyici kitlesine ait olmayıp, daha evrensel bir kitleye hitap edebiliyor 
olma ihtimali dile getirilir (Rigotti & Morasso, 2009). Bu model eğitim 
literatüründe çok yer bulamamakla birlikte, bu yaklaşımı çalışmaların-
da argümantasyon analizi için model olarak kullanan araştırmacılar da 
vardır (Castells vd, 2007). Bu model, aklın sosyal uygulamalardaki ro-
lünü dikkate aldığından, hukuk alanında daha çok yer bulmuştur (Van 
Eemeren, 1995). Van Eemeren’e göre (1995), Perelman’ın retoriği, Toul-
min modeline benzer eksikliklerin yanı sıra, onayı istenen muhatapların 
eleştirilerinden kaynaklanan argümantasyonun etkileşimsel boyutunu 
da göz ardı etmektedir. Dolayısıyla bu model iletişimsel, etkileşimsel ve 
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eleştirel özelliklerin tamamını birden içermediği için eleştirilere maruz 
kalmaktadır. 

Walton Diyalog Modeli

Diğer modeller gibi, diyalog teorisi de argümanların iki veya daha 
fazla taraf arasındaki diyalektik alışverişte ortaya çıktığını kabul eder. 
Diyalektik terimi, katılımcılar arasında ortak bir amaca ulaşmak için 
karşı argümanlar, çürütmeler, detaylandırmalar, sorular ve diğer argü-
manlarla ilgili konuşma eylemleriyle yanıt vermeyi ifade eder (Walton, 
2007). Bu yaklaşımın merkezi bir kavramı, yenilebilirliktir; bir argüman 
başka argümanlar tarafından yenilebilir veya diğer argümanları yenebi-
lir. Bir argüman, nihayetinde yenilmezse kesinliği garanti edilmiş olur 
(Pollock, 1987). Savunulabilirlik de bu modelde güçlü bir kavramdır çün-
kü argümanları haklı çıkarmak için bir temel sağlar. Walton (1989), ikna 
etmeye dayalı, sorgulamaya dayalı ve müzakereci olmak üzere üç çeşit argü-
mantasyon tipi tanımlamıştır. İkna edici argümantasyon için örnek ola-
rak, karşısında karşıt görüş bulunan bir tez savunması verilebilir. Sorgu-
layıcı diyalog ise yüksek standartlarda kanıt ve yerleşik bilgi gerektirir. 
Müzakereci tip argümantasyon ise bir nevi pazarlık olarak görülebilir. 
Buna tip diyaloga göre amaç argümantasyonun taraflarının her biri için 
kendi çıkarlarını maksimize ederek, en iyi anlaşmayı elde etmektir (Wal-
ton, 1989). 

Bu modelin öğretimle ilgili olarak en önemli uygulamaları öğren-
cilere farklı argümantasyon şemaları ve bunların kullanımlarının öğ-
retilebilmesidir (Rowe, vd., 2006). Argüman şemalarını doğrudan öğ-
retme yaklaşımı, öğrencilerin matematiksel kelime problemlerini veya 
fizik problemlerini çözmek için kullandıkları şemalara benzetilir (Ma-
yer, 1999). Bir sınıf argümantasyonunda, öğrenciler bir planı nasıl ta-
nıyacaklarını ve plana nasıl yanıt vereceklerini, nerede, hangi kritik so-
ruları soracaklarını bu şemalar aracılığıyla öğrenirler. Argümantasyon 
şemalarını öğretmeye yönelik önceki girişimlerde, Toulmin modeli gibi 
daha karmaşık model uygulamalarıyla da öğrencilere, bir argüman-kar-
şı argüman-çürütme şeması öğretmeye (Nussbaum & Kardash, 2005) 
yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte, Walton’un mode-
li daha zengin ve daha spesifik olarak nitelendirilir (Nussbaum, 2011) 
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ve sadece argüman yapısına değil, doğrudan değerlendirme kriterleri-
ne odaklanır. Nussbaum ve Kardash (2005) tarafından belirtildiği gibi, 
bir karşı argüman reddedici/çürütücü veya kalitesiz olabilir. Ek olarak, 
Dong vd. leri (2008) tarafından yapılan araştırma, öğrencilerin kendi öz 
düzenleme süreçlerinin bir parçası olarak argüman şemalarını içselleş-
tirmeleri için eleştirel diyalogun önemli olduğunu göstermektedir. Bu 
nokta, argümantasyon şemalarının kullanımını bir diyalogun parçası 
olarak gören Walton’un çerçevesi ile tutarlıdır. Öğretmenler, öğrenci-
lerin katılmasını istedikleri diyalog türünü (ikna edici, müzakereci vb.) 
ve bu tür diyalogla ilişkili normları netleştirmelidir. Öğrencilerin ayrıca 
üretken ve üretken olmayan diyalog süreçlerini izlemeyi ve yargılamayı 
öğrenmeleri gerekir. Son olarak, Nussbaum (2011)’e göre diyalog teori-
si, araştırmacıların, öğrencilerin argümanlarının içeriğine ve kalitesine 
daha fazla dikkat etmelerine olanak tanıyan bir araçtır. Argüman kalite-
si kavramının çeşitli boyutları vardır ve Walton’ın çerçevesi, bu boyut-
ların çoğunu önceki yaklaşımlardan daha ayrıntılı olarak açıklar (Means 
& Voss, 1996). Tabi yine de hiçbir araştırmacı diyalog teorisinin sınıf 
ortamında gelişen argümantasyonun tüm yönleriyle değerlendirilmesi 
sorununa tam bir çözüm sağladığını söyleyemez. Araştırmacıların bu 
konuya yönelik olarak diğer yaklaşımların da dikkate alınması gerekti-
ğini savunurlar. 

Bayesci Yaklaşım

Bayesci çerçeve, herhangi bir argümana karşı katılımcılarda hâli-
hazırda bulunan bilişsel yargıların, başka bir deyişle kişinin doğasının 
önemini vurgular (Hahn & Oaksford, 2006). Bu ise izleyici göreliliği ol-
gusuna dayanır, bu olguya göre bir kişiye/duruma yönelik yargı/ya-
nılgılar, bir başkası için yanlış olmayabilir, çünkü onların hâlihazırdaki 
değer yargıları çok daha farklı olabilir. Örneğin; Ikuenobe (2004), bir 
insanı öldürme vakalarının kötü olduğu ve kürtajın yaşayan bir insanı 
öldürme vakası olduğu argümanını kullanarak kürtajın kötü olduğu çı-
karımını yapar. Bu argüman, fetüsün yaşayan bir insan olduğuna zaten 
inanan biri için yeterli kanıt sağlayabilir. Bununla birlikte, bu önermeye 
inanmayan biri için bu argüman zayıftır veya sonuç için yeterli bir kanıt 
olarak görülmeyebilir. Bayesci yaklaşım tam olarak bir argümantasyon 
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modeli önermekten ziyade, argümantasyon sürecindeki yanılgılar ve 
bunları açıklayıcı metotlar üzerine yoğunlaşır (Hahn & Oakford, 2007). 
Bu yanılgıları açıklamak için üç tür argüman türünü ön plana çıkarır: 
reddedici, döngüsel, eğimli. Tüm bu argümanların analizi matematiksel 
olasılık hesabına göre yapılır (Eva & Hartmann, 2018; Godden & Zenker, 
2016; Hahn & Oaksford, 2007).

Walton’un diyalog teorisi gibi, Bayesci çerçeve de sınıf ortamında-
ki argümanları analiz etmek için Toulmin modeline başka bir alternatif 
olarak öne sürülmüştür. Argümantasyon alanını potansiyel olarak yeni 
yönlere taşıyabilen Walton’un diyalog teorisinin aksine, Bayesci mode-
lin, öğrencileri alternatif bakış açıları sunmaya ve hipotezler düşünmeye 
teşvik etme konusunda literatürdeki eğilimlerle daha tutarlı olduğu ve 
daha fazla destekleyici kanıt sunduğu iddia edilmektedir (Sandoval & 
Millwood, 2005). Bayesci yaklaşım aynı zamanda, sadece az miktarda 
veri mevcut olduğunda bile argüman gücünü değerlendirmek için bir 
çerçeve sağlar (Eva& Hartmann, 2018). Araştırmacılar yapılan çalışma-
nın doğasına göre, tek bir modelin tercih edilebileceği gibi birden fazla 
yaklaşımın adaptasyonu ile daha güçlü argümantasyon analizinin yapı-
labileceği kanısındadırlar (Erduran, Simon & Osborne, 2004). 

SINIF ORTAMI VE SOSYAL ETKİLEŞİM

İnsan iletişiminde argümantasyonun önemi tartışılamaz. Argüman-
tasyon, çok uzun süredir üzerinde çalışılan karmaşık bir konudur. Haya-
tın her alanında bulunmasının yanı sıra düşünme ve öğrenmedeki öne-
mi, onu psikoloji alanında bir araştırma konusu haline getirmiştir. Bu 
alandaki çalışmalar, argümantasyon için gerekli becerileri ve bu beceri-
lerin nasıl geliştiklerini; insanların argümantasyonu öğrenip öğreneme-
yeceği ve öğreniliyorsa ne şekilde öğrenilebileceğini; argümantasyonun 
bilişsel gelişimde bir rolü olup olmadığı konularında yoğunlaşmaktadır. 
Bununla birlikte, yetişkinlerin ve çocukların ya da kızların ve erkeklerin 
argümantasyona dahil olma süreçleri; farklı hiyerarşik statüdeki insan-
larla, yakın/eş statüdeki insanların argümantasyon süreçleri; insanların 
herhangi bir konu hakkında tartışıp tartışamayacağı ya da kültürel ola-
rak paylaşılan değerlerin ve kuralların argümantasyon sürecini etkile-
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yip etkilemediği gibi birçok konuda sayısız araştırma yapılmıştır (Mirza 
& Perret-Clermont, 2009). 

Argümantasyonun oluşumu ile sosyal etkileşim arasındaki ilişki as-
lında argümantasyonun doğası gereğidir. Argümantasyon sadece veri-
leri doğrulamakla, kendi duygularımızı ve tepkilerimizi ifade etmekle 
(arzu, öfke, hayranlık, şaşkınlık vb.) veya salt bilgi vermekle ilgilendi-
ğimizde değil, söylediklerimizi temel alarak açıklama yapmak, gerek-
çelendirmek, karşı çıkmak gibi eylemlere girilmesi gerektiğinde ortaya 
çıkar (Rigotti & Morasso, 2009). Dolayısıyla bu eylemlerin açığa çıkabil-
mesi için en az iki kişinin yani sosyal bir ortamın varlığı kaçınılmazdır. 
Görüldüğü gibi, argümantasyon gerçekliği anlamaya ya da onu değiş-
tirmeye niyetlendiğimizde dilimizin temel bir bileşenidir; argümantas-
yon özellikle sosyal gerçeklikle var olur. Birleşik yaşamın yapılandırıldı-
ğı, değerlerin oluşturulduğu, karşılıklı rıza/çıkar durumlarının oluştu-
ğu ve çözüldüğü durumlar hep argümantasyon yoluyla neticelendirilir 
(Morasso, 2008). 

Bu bağlamda argümantasyon, araştırmacılara öğrencilerin akıl yü-
rütmelerini değerlendirmek için yararlı bir bakış açısı sağlar. Öğrenciler 
akıl yürütmelerine bağlı olarak ortaya çıkan argümanlar (sözlü ya da 
yazılı fark etmez), sığ/derin, basit/karmaşık, kanıta dayalı/spekülatif 
vb. çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. Öğrencilerin argümanlarının 
kalitesinin bilimdeki öğrenme ve kavramsal değişimle ilişkili olduğunu 
gösteren çalışmaların (Asterhan & Schwarz, 2007; Baker, 2009) yanı sıra 
matematiksel kavramların anlaşılması (Schwarz, Hershkowitz & Prusak, 
2010; Yackel, 2001), matematiksel problem çözme becerilerinin geliştiril-
mesi (Vye vd., 1997), fen bilimleri derslerinde bilimsel kavramların daha 
iyi anlaşılması (Erduran, 2007) ve tarihteki ve sosyal bilimlerdeki konu-
ların anlaşılması (De La Paz, 2005)gibi farklı alanlardaki etkisini ortaya 
koyan çalışmalar da vardır. Wegerif, Mercer ve Dawes (1999), işbirlikçi 
bir argümantasyon uygulamalarının zekâ testinde daha yüksek bireysel 
puanlarla sonuçlandığını bulmuşlardır. Argümantasyona dâhil olmak 
öğrenciler için motive edici ve ilgi çekici olabilir (Chinn, 2006).

Öğrenciler sınıfta argümantasyonu iş birliği yaparak öğrenmek için 
üretirler. İşbirliğine dayalı bir uygulama olarak görüldüğünde, argü-
mantasyon, öğrencilerin çok çeşitli ve önemli öğrenme hedeflerine ulaş-
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malarına yardımcı olabilir. Birincisi, argümantasyon ayrıntılandırma, 
akıl yürütme ve derinlemesine düşünmeyi içerir. Bu faaliyetlerin daha 
derin kavramsal öğrenmeye katkıda bulunduğu gösterilmiştir (Brans-
ford, Brown & Cocking, 2000). Argümantasyon bir iş birliği biçimi ol-
duğu için, sosyal farkındalığın ve daha genel olarak iş birliği becerisi-
nin geliştirilmesine yardımcı olacağı ifade edilmektedir (Wertsch, 1985). 
Yine, insan grupları işte, evde, sosyal ortamlarda, genellikle ortak bir 
argümantasyon geleneğini paylaşır ve bu gruplara etkili katılım, birey-
lerin nasıl yetkin bir şekilde argüman üretileceğini bilmelerini gerektirir 
(Koschmann, 2003). Bu durum özellikle bilgi toplumunun merkezinde 
yer alan bilgiye dayalı topluluklar için geçerlidir; örneğin bilim adamla-
rı, doktorlar, avukatlar; öğretmenler ve nihayetinde sınıf ortamı bunlara 
örnek teşkil eder. 

Öğretmenlerin açıklama, gerekçelendirme ve argümantasyonla ka-
rakterize edilen sınıf mikro kültürünü sürdüren sosyal normların geli-
şimini başlattığı ve yönlendirdiği süreci analiz eden araştırmaların (Ya-
ckel, Cobb & Wood, 1991) yanı sıra; bu tür normları daha özelde farklı 
branş bazında irdeleyen çalışmalar da (Driver, Newton &Osborne, 2000; 
Yackel & Cobb, 1996) mevcuttur. Sınıf argümanları geliştirirken, ideal 
olarak öğrenciler başkalarının düşüncelerine meydan okumalı ve ma-
tematikte, fen, edebiyat, tarih gibi tüm derslerinde kendi yorumlarını 
haklı çıkarmalıdır. Öğrencilerin çözümlerini ve düşünme biçimlerini 
açıklamaları, bir problemi tartışırken halihazırda olandan farklı çözüm-
ler sunuyor olmaları, o sınıfta sosyal normların oluştuğu anlamına gelir. 
Tüm bu bakış açıları içinde, sınıf normları etkileşim süreçleri olarak ta-
nımlanır ve öğrenciler ve öğretmenler bu olayların anlam ve amaçlarına 
göre katkıda bulunur (Yackel, Cobb & Wood, 1991). Öğrenciler, onlara 
mantıklı ve makul görünen şekillerde hareket ederler. Bunu yapmak 
için, sınıf konuşmalarını yorumlarlar, hipotezler kurarlar, hipotezleri 
gözden geçirirler ve kararlar verirler. Aslında böyle bir argümantasyon 
sürecine katılmalarını sağlayan nitelikler kazanılmış olur (Cobb, 1999).

Öğrenciler, içerikle ilgili düşüncelerini yalnızca karşılıklı olarak so-
rumlu ve yetenekli olarak görülmek için değil, aynı zamanda etkileşim-
lerin ortak oluşumuna katılmak için de geliştirirler. Böyle bir durumda, 
zihinleri zorlanır ve eşzamanlı olarak gelişir. Bir öğrenme durumunda, 
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öğrenciler katılımcılar olarak, sınıfın diğer üyeleriyle (öğretmen ve ak-
ranlar) etkileşimde bulunurken aslında birbirlerine doğru düşünme yol-
larını da kazandırmış olurlar. Herhangi bir sosyal öğrenme durumunda, 
her iki taraf da aynı anda etkindir. Bir öğrenme sürecinin başlangıcında, 
katılımın bu iki yönünden birinin baskınlığı açıkça belli değildir. Aslın-
da her bir öğrenci kendi içinde, güçlü ve mantıklı bir yorum arayan bir 
gözlemci olarak başlayıp giderek daha etkili bir katılım yoluna doğru 
kademeli bir geçiş yapar. Bu durum, tüm üyelerin eylemleri ve açıkla-
maları aracılığıyla tüm öğrenme süreci boyunca etkili olan bir kültürün 
ve değerlerin paylaşımı olarak da anlaşılır (Cobb &Bauersfeld, 1995). Sı-
nıf ortamında öğrencilerin sosyal etkileşimini ve bu etkileşimin olumlu/
olumsuz yönlerini ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Ancak ar-
gümantasyonun öğrenme üzerine ne gibi etkileri olduğu konusuna da 
değinilerek bu üç bağlam ile ilgili de çıkarımlara ulaşılabilir.

ÖĞRENME VE ARGÜMANTASYON

Argümantasyon ve öğrenme ayrı ayrı çok derin ve karmaşık kav-
ramlar olmakla birlikte ikisinin birbirleri üzerine olan etkileri üzerine yo-
rum yapabilmenin zor bir konu olduğu rahatlıkla söylenebilir (Schwarz, 
2009). Tartışma, günlük yaşamın ve mesleki faaliyetlerin önemli bir bo-
yutunu oluşturur. Bu bağlamda argümantasyon, eğitim alanında da gi-
derek artan bir öneme sahiptir. Argümantasyonun sadece öğrenilmesi 
gereken önemli bir yeterlilik olarak düşünülmemesi gerekir. Argüman-
tasyon, felsefede, tarihte, fen bilimlerinde, matematikte ve diğer birçok 
alanda öğrenmeyi teşvik etmek için kullanılabilir (Nussbaum, 2008).

Eğitim süreçlerinin temel araçlarından biri olan konuşma, öğrenme-
nin gerçek temelidir. Argümantasyon sürecine dâhil olduklarında ço-
cukların zihinsel olarak aktif olduğu, bu sürecin de yapıcı bir şekilde yü-
rütülmesine bağlı olarak öğrenmenin daha kalıcı olabileceği iddia edil-
mektedir (Zhang, 2008). Argümantasyon ile ortaya çıkan sosyo-bilişsel 
çatışmalar üzerine yapılan araştırmaların da uzun bir geçmişi vardır. İyi 
yönlendirilmiş ve iyi yapılandırılmış tartışmalar, öğrencilerin mevcut 
kavramlarla ilgili sorunlara odaklanmaları için bir araç olabilir (Chan, 
2001). Örneğin, Limon (2001), argümantasyonun öğrencilerin kavramsal 
çatışmaları anlamlı hale getirmelerine yardımcı olmak için yararlı olabi-
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leceğini savunmaktadır. Ek olarak, öğrencilerin önceki öğrenmelerinin 
sınıf ortamında açıklanması, tartışmaya açılması ve kavram yanılgıla-
rının öğretmen tarafından vurgulanması gerekliliği işaret edilir (Bell & 
Linn, 2000). Driver vd. (2000), kavramsal değişimde argümantasyonun 
anahtar rolünün bilişsel çatışmaya neden olduğu kadar, öğrencilere 
bilgilerini yeniden inşa etme fırsatı sağladığını ifade etmektedirler. Bu 
durum aslında, bilişsel çatışma ve argümantasyon sürecini öğrenci öğ-
renmelerinin gelişime bağlayan ikili ana mekanizmanın önemine işaret 
etmektedir.

Sınıftaki argümantasyona katılım, öğrencilerin yüksek sesle düşün-
me, düşündüklerini ve düşünme yolları hakkında açıklamalar yapma-
ları için fırsatlar sağlar (Yackel & Cobb, 1996). Argümantasyona dayalı 
öğrenme ortamları, öğrencilerin anlamlı bir öğrenme elde etmek için o 
ortamdaki diğer insanlarla etkileşime girmesini destekler (O’Donnell & 
King, 1998). Steffe ve Tzur, (1994) bu süreci, bireylerin topluluktaki diğer 
insanlarla etkileşim sırasında kafa karışıklığı yaratması, kendi düşünme 
şemalarını değiştirmelerini ve bireylerde öğrenmenin gerçekleşmesini 
sağlaması olarak açıklamaktadır. Öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci 
ile etkileşim yoluyla iletişimin olumlu etkileri kaçınılmaz olarak öğrenci 
öğrenmeleri üzerinde ortaya çıkmaktadır (Lampert & Cobb, 2003). Ar-
gümantasyona dayalı bir sınıf ortamında hem öğretmen hem de öğren-
ciler bu ortamdan yararlanabilir. Öğretmen öğrencilerin öğrenmelerinin 
inşası için yol gösterirken, öğrencilerin ilgili konularda fikirlerini açıkla-
ma, gerekçelendirme, diğer görüşleri yargılama ve onlara meydan oku-
ma şansı vardır (Yackel & Cobb, 1996).

Okullarda yapılan araştırmalar, öğretmenlerin, öğrencileri için 
düzenledikleri etkinlikleri yönlendirmek, izlemek ve değerlendirmek 
için belirli dil stratejilerinin kullandıklarını da ortaya çıkarmıştır (Mer-
cer,1996). Öğretmenlerin öğrencilerine sorular sorması, geçmiş konula-
rın önemli kısımlarının özetlerini sunması, öğrencilerin yeni durumu 
geçmiş deneyimlerle ilişkilendirmelerine yardımcı olabilir. Yine öğret-
menler öğrencilerin sınıf tartışmalarına yaptıkları katkıları daha teknik 
terimlere dönüştürerek, aslında öğrencilerin öğrenmelerine ve konuyu 
anlamlandırmalarına yardımcı olmaktadır (Wells 1999). Bu stratejiler, 
öğretim stilleri ve sınıfları organize etme yöntemleri kültürler içinde ve 
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kültürler arasında belirli yönleriyle farklılık gösterse de tüm dünyada 
ortak olarak kullanılmaktadır (Edwards & Westgate 1994).

Argümantasyon sürecinde, öğrenciler öğrenme sürecinde yaşadık-
ları diyaloglarda aslında birbirlerini ikna etmeye çalışmazlar; bunun 
yerine, diyalojik bir çözüm alanında işbirlikçi etkinliklere yönelirler 
(Schwarz & Baker, 2016) ve etkili öğrenme bu şekilde gerçekleşir. Öğren-
meye yönelik argümanların öğrenmeye katkısı iş birliği sağlama açısın-
dan değerlendirilmelidir (Grice, 1975). Baker (2015), öğrenmek için etkili 
tartışmayla potansiyel olarak ilişkili olan bilgiyi açık hale getirmek, kavram-
sal değişim, yeni bilginin birlikte detaylandırılması ve artan eklemlenme olmak 
üzere dört öğrenme mekanizması tanımlamıştır. Bilgiyi açık hale getirmek: 
Açıklamalar sunan veya problem çözme davranışlarının altında yatan 
mantığı açık bir şekilde ortaya koyan öğrenciler, öğrenme sürecinden en 
çok faydalanan kısımdır (Chi & van Lehn, 1991). Argümantasyon süreci 
öğrencilere fikirlerini açıklamak için fırsat oluştururken, aynı zaman-
da bu görüşlerini gerekçelendirmek için daha derin düşünmeyi teşvik 
eder. Kavramsal değişim: Bir soruyu tartışmak, öğrencilerin aklındaki ilk 
düşünceler, ön yargılar hakkında akıllarında şüphe uyandırabilir ve bu 
kavramsal dönüşüm argümantasyonla desteklenir. Yeni bilginin birlikte 
detaylandırılması: Argümantasyonda, öğrencilerin yeni bilgiler geliştir-
mek için birlikte çalışmaları, sözlü etkileşimin doğası gereği bireysel öğ-
renmeyi desteklemeye yardımcı olur. Artan eklemlenme: Argümantasyon 
süreci, öğrencileri soruları tam olarak formüle etmeye ya da açıklamaya 
zorlayacağı için, tartışma sırasında öğrencilerin ifade yeteneği derin-
leşir (Baker, 2015). Buna benzer şekilde, argümantasyon, kişinin kendi 
duruşunu topluma açık hale getirmeyi, bu duruşunu kendisine ya da 
topluluktaki diğer üyelere kanıtlamasını teşvik edici ögeler içerir. Argü-
mantasyon, gerçeğe yönelik keşifsel, eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşımla-
ra izin verirken, birbirlerinin fikirlerinin geçerliliğini test etmeye teşvik 
edilen öğrenciler, karşı itirazları formüle etmeye ve çok sayıda görüşü 
anlamaya yönlendirilir (Erduran, 2007). Argümantasyon merkezli sınıf 
uygulamaları, bilişsel çelişkiler, şüpheler, tartışmalar, karmaşık kararlar 
vb. ile başa çıkmayı öğrenebilmek için güçlü kaynaklardır. Öğrencileri 
hem muhakeme etmeye hem de bilgi arayışına davet ederek katılımcıla-
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rın eylemlerini ve düşüncelerini koordine etmelerini ve geliştirmelerini 
teşvik ederler (Simon, Erduran & Osborne, 2006). 

SONUÇ

Öğrenme sadece bilginin edinilmesi veya hazır bilgi gruplarının be-
nimsenmesi anlamına gelmediğinden, argümantasyon aynı zamanda 
yeni anlayışların ortaya çıkmasını ve öncekilerin üstüne yeniden yapı-
landırılmasını gerektirir ki öğrenci ve öğretmen bu yapıcı sosyo-bilişsel 
sürecin ortak yazarıdır (Baker, 2009). Argümantasyon, öğrenmeyi teşvik 
eden sosyal ve bilişsel süreçlerle ilgilenen araştırmacıların ve uygulayı-
cıların dikkatini çekmektedir. Bununla birlikte, argümantasyon sürecini 
öğrenme ve bu sürecin öğrenme üzerine etkileri teorik ve metodolojik 
soruları gündeme getirir: Argümantasyonda öğrenme süreçleri nasıl ve 
ne zaman gelişir? Tüm konular ve branşlarda kullanılabilir mi? Argü-
mantasyon içerikli, etkili aktiviteler nasıl tasarlanır? Öğrencilerin argü-
man üretme çabaları nasıl sürdürülebilir? Öğrencilerin ürettikleri nasıl 
analiz edilebilir ve değerlendirilebilir? 

Argümantasyon içerikli aktiviteler belirli entelektüel ve sosyal be-
ceriler gerektirir ve genellikle zahmetlidir (Schwarz & Baker, 2016). Eği-
tim ortamlarında argümantasyona dayalı faaliyetlerin kullanılması yeni 
yeni yaygınlaşmakla birlikte, farklı sınıf seviyelerinde ve farklı kültür-
lerde dikkat gerektirir. Karmaşık tartışma becerilerinden bihaber bü-
yüyen öğrencilere bu konuda gelişmeleri için fırsat verilmelidir. Kişi-
lerarası düzeyde argümantasyon, diğer insanların bakış açılarıyla yüz-
leşmek anlamına gelir ve doğası gereği insanlar genellikle kendileri ve 
ilişkileri için bir risk olarak algıladıkları bu tür durumlardan kaçınırlar. 
Eğitimde müfredatın yoğunluğuna bağlı olarak argümantasyona dayalı 
faaliyetler bazen zaman alıcı olarak kabul edilir ve tercih edilmez. Bu 
faaliyetler, öğretmenlerin özel sosyal becerilere sahip olmasını, konuyla 
ilgili eğitimlerine katılmalarını ve ekstra değerlendirme uygulamalarını 
gerektirir. Bu bağlamda, öğretmenlerin sınıfta sadece argümantasyon 
temelli öğrenme etkinliklerini doğaçlama yapmaları mümkün değildir. 
Hassas bir ön planlama, tasarım ve uyarlanabilir içerik ve yönetime ih-
tiyaç vardır. Bu çerçeveyi oluşturmanın başlıca aracı öğretmenin sorgu-
lama, özetleme, yeniden düzenleme, detaylandırma ve benzeri yollarla 



Şule ŞAHİN DOĞRUER 

209

öğrencileri, uyguladıkları faaliyetlerin merkezine çekmeye çalışmak ol-
malıdır. Yani, argümantasyona dayalı sınıf etkinlikleri çocukları sadece 
etkileşime girmeye değil, aynı zamanda birlikte düşünmeye de teşvik 
etmelidir (Mercer 2000). 

Sınıf ortamında yapılan araştırmalar, öğretmenler ve öğrenciler ara-
sındaki diyalogların çoğunda, öğrencilerin öğretmene sorular sormadı-
ğını ve hatta öğretmenler tarafından sunulan içeriklerin açıklamalarına 
veya yorumlarına karşıt fikir geliştirmenin daha az yaygın olduğunu 
göstermiştir (Brown & Renshaw, 2000). Sınıf ortamındaki güç ilişkileri 
ve geleneksel sosyal davranış kalıpları açısından bakıldığında bu du-
rumun sebepleri gayet açıktır; öğretmen-öğrenci diyalogları incelendi-
ğinde, öğrencilere, dili bir akıl yürütme aracı olarak kullanmaları için 
fırsat sunulmadığı görülmektedir. Sınıf ortamında daha etkili ve üretken 
argümantasyon faaliyetlerinin yürütülebileceği ortamın oluşturulma-
sı için belki başlangıçta, öğrenciler arasında iş birlikçi çalışmayı teşvik 
eden etkinliklere başvurulabilir (Baker, 1999). Bununla birlikte; sınıf-
lardaki gözleme dayalı araştırmalar, öğrencilerden gruplar halinde bir-
likte çalışmaları istendiğinde, aralarında geçen konuşmaların çoğunun 
ya hararetli tartışmalar ya da temel dayanağı olmayan sadece iş birliği 
yapmış olmak için üretilmiş ifadeler olduğu; dahası sadece bazı çocuk-
ların diyaloglara katıldığını ve onların fikirlerinin de ilgili konuların kısa 
ve yüzeysel bir değerlendirmesinden ibaret olduğunu göstermektedir 
(Wegerif & Scrimshaw, 1997). Ek olarak daha önceden de bahsedildi-
ği üzere, çoğu ülkede, hemen hemen tüm disiplinlerde, öğretmenlerin 
eğitim öğretim süreci içerisinde, ulusal düzeyde belirlenen tanımlanmış 
bir müfredatı tamamlamaları beklenir (Schwarz & Baker, 2016). Bu du-
rumda öğretmenlerin büyük kısmı müfredatın kapsamını tamamlama 
işini öncelik olarak görür. Dahası, öğretmenler argümantasyona dayalı 
etkinlikleri müfredat içeriğini vermek için verimsiz ve gerçek öğrenme 
çıktılarını elde edemeyecekleri yöntemler olarak nitelendirirler. 

Bu nedenle, öğrenciler arasındaki etkileşimlerin ilişkilendirilebi-
leceği öğrenme türleri iyi belirlenip, argümantasyonun en etkili oldu-
ğu durum, konu, ders gibi etmenler iyi analiz edilerek sınıf ortamına 
adapte edilirse, öğretmenlerin tereddütlerinin de ortadan kaldırılmasıy-
la birlikte öğrencilerin sınıf diyaloglarına aktif olarak katılımları ve an-
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lamlı öğrenmeleri sağlanabilecektir. Yine araştırmacılar ve araştırmacı 
eğitimciler de yukarıda bahsedilen teoriler ve daha fazlasını da irdele-
yerek uygun konular, branşlar ve kültürler için tasarlanabilecek etkili 
argümantasyon uygulamaları geliştirebilirler; öğrenciler ve diğer öğret-
menler için daha fazla alanyazın oluşturabilirler ve uygulama örnekleri 
sunabilirler.
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Bölüm 8  
EĞİTİM SÜRECİNDE TEHLİKE: OKUL TÜKENMİŞLİĞİ
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Öz: Tükenmişlik günümüzde büyük bir risktir. Tükenmişlik ilk ola-
rak iş yaşamında diğerlerine hizmet sunan meslek çalışanlarında ortaya 
çıkmıştır. Sonrasında öğretmenlerin geliştirdiği tükenmişliğe yönelim 
artmıştır ve öğretmenlerde oluşan tükenmişliğin diğer okul çalışanla-
rını ve öğrencileri de etkileyebileceği görülmüştür. Okul tükenmişliği, 
öğrenciden yoğun ders çalışma beklentisi, aşırı ödev sorumlulukları, 
zorlayıcı sınav süreci, öğrenci üzerinde kurulan akademik baskı sonucu 
ortaya çıkan bilişsel, duygusal ve bedensel anlamda yıpranma durumu, 
yorgunluk, bitkin düşme halidir. Okul tükenmişliği öğrencilerin hem 
eğitim yaşamını hem de ruh sağlığını etkilemektedir. Alanyazında okul 
tükenmişliğininfarklı risk durumlarıyla ilişkisinin incelendiği çalışmalar 
mevcuttur. Diğer taraftan okul tükenmişliği karşısında koruyucu etmen 
olarak düşünülen bazı kavramların etkileri belirlenmiştir. Ayrıca okul 
tükenmişliğiyle başa çıkmak için psiko-eğitim programları geliştirilmiş 
ve sınanmıştır. Fakat okul tükenmişliği karşısında koruyucu etmenlerin 
etkisi yeterince araştırılmamıştır ve okul tükenmişliği ile başa çıkmak 
için geliştirilen psiko-eğitim programları yeterli değildir. Bu yüzden bu 
çalışmayla okul tükenmişliğine ilişkin alanyazın güncel çalışmalarla in-
celenmiştir. Okul tükenmişliği karşısında bazı koruyucu etmenler de-
taylandırılmış ve alanyazın tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Okul Tükenmişliği, Risk Durum-
ları, Koruyucu Etmenler.
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GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Bireyin okulda geçirdiği vakit, yaşamının önemli zaman dilimini 
içermektedir. Eğitim-öğretimin herhangi bir kademesinde olan birey, 
gününün yaklaşık 1/3’ünde okuldadır. Üniversiteye devam eden bi-
rey içinde yoğun akademik süreç devam etmektedir. Bu yüzden eğitim 
dönemleri içinde yer alan bireyin akranlarıyla, öğretmenleriyle veya 
ebeveynleriyle yaşadığı problemlerin çözümüne ilişkin kullandığı be-
cerileri, akranlarıyla kurduğu ilişkilerinin niteliği, okula dair yaşadığı 
deneyimler önemli olmaktadır. Ülkemizde öğrencilerde aşırı baskı ku-
ran, sonucunda öğrencilerde stres yaratan ‘sınav maratonu’ gerçeği söz 
konusudur. Diğer taraftan eğitim politikalarının siyasi politikalara göre 
şekillendirilmesiyle eğitim politikalarında sık sık değişikliğe gidilmek-
tedir. Ayrıca bazı öğretmen ve ebeveynlerin öğrencilerin eğitimine sık-
lıkla yaptıkları vurgularla öğrencilerin günlük aktivitelerini (dinlenme, 
eğlenme) yok saymaları, tükenmişliğin öğrencilerde de gelişebileceğini 
düşündürmektedir.

Tükenmişlik, işin ortaya çıkaracağı durumken öğrencilerde de tü-
kenmişliğin ortaya çıkıp çıkmayacağı konusunda tartışmalar oluşmuş-
tur (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Mesleki bağlamda ilişkilendiril-
miş tükenmişlik, doğada hedefe yönelik zorlayıcı olan iş dışında diğer 
etkinliklerde de gelişebilir. Diğer bir ifadeyle psikolojik anlamda işe ben-
zer olan eylemler bireye yorucu gelebilir ve bu durum bireyde psikolojik 
geri çekilmeyi hızlandırabilir (Schaufeli & Taris, 2005). Bu durumda öğ-
renciliğe meslek olarak bakılmamasına karşılık öğrencinin derse girme-
si, dersleri takip etmesi, ders ve okula ilişkin görevleri yerine getirme-
si, yapılandırılmış ve zorlayıcı etkinliklerde sorumluluklar üstlenmesi, 
akademik başarısı ve sınavlarda iyi puan almak için çalışması, mesleki 
karar verme becerilerini kullanması vb. temel eylemleri psikolojik olarak 
‘iş’ kabul edilmekte, işle aynı ifadeyi içermektedir (Salmela-Aro, Savola-
inen & Holopainen, 2009; Schaufeli & Taris, 2005). Sonunda öğrencinin 
de –okuldaki diğer çalışanlar da ortaya çıkabilecek tükenmişlik gibi- tü-
kenmişlik geliştirebileceği fikri oluşmuştur (Aypay, 2011).

Bu çalışma kapsamında, öncelikle tükenmişlik kavramı üzerine bil-
giler sunulmuş ve tükenmişliğin eğitim yaşamı içindeki yerine dair du-
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rumu açıklanmıştır. Ardından okul tükenmişliği kavramı açıklanmıştır. 
Okul tükenmişliği öğrenciler için risk durumu olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu yüzden okul tükenmişliğiyle ilişkili diğer risk durumları açık-
lanmıştır ve okul tükenmişliği karşısında koruyucu etmenlerin bazıları 
ele alınarak detaylandırılmıştır. Son olarak okul tükenmişliğini önleme-
ye dönük gerçekleştirilen psiko-eğitim uygulamaları üzerine inceleme-
ler yapılarak okul tükenmişliği alanyazını tartışılmıştır.

TÜKENMİŞLİK

21. yüzyılın önemli olgularından birisi olan tükenmişlik kavramı, 
1970’lerde müşteri hizmetlerinde çalışan bireylerin mesleki anlamda 
yaşadıkları bunalımlarını tanımlamak için kullanılmıştır. Tükenmişlik 
kavramı daha öncesinde yazar Graham Greene’nin 1960’ta yayınladı-
ğı, konusuysa ruhsal bakımdan işkenceye uğramış, bunalım yaşayan 
mimarın hayal kırıklığına uğramasıyla işini bırakıp Afrika ormanları-
na kaçışı olan ‘A Burnt-Out Case (Bir Tükenmişlik Olayı)’ kitabında yer 
bulmuştur. Tükenmişlik kavramına dair önceki açıklamalarda genel ola-
rak bireyin, aşırı bir bıkkınlık ve yorgunluk durumlarının sonucunda 
işine dair tutkusunun, bağlılığının ve idealizminin kaybolması şeklinde 
yorumlanmıştır. Buradaki dikkat çekici nokta, tükenmişlik olgusunun 
araştırmacıların üzerinde yoğunlaştığı önemli çalışma alanı olmadan 
önce, hem sosyal yorumcuların hem de uygulayıcıların ‘sosyal problem’ 
olarak önemini anlamış olmalarıdır (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te tükenmişlik kavramı şu şekilde 
ifade edilmiştir: “Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu” (Türk 
Dil Kurumu, 2005: 2017). Tükenmişlik (burnout) kavramını akademik 
alanyazında psikolojik anlamda ilk kez ele alan araştırmacı Freuden-
berger (1974) olmuştur ve aynı araştırmacının ‘Staff burn‐out (Personel 
tükenmişliği)’ makalesinde tükenmişlik, bireyin güç ve enerji kaynakları 
üzerindeki aşırı talepleri veya karşılanamayan arzuları sonucunda orta-
ya çıkan iç kaynaklarındaki tükenme durumu olarak belirtilmiştir. Tü-
kenmişlik kavramı ve tanımına dair alanyazında kabul gören, yaygın 
olarak kullanılan, tükenmişlik üzerine yoğunlaşan araştırmacılar arasın-
da da önemli isim olarak görülen, diğer taraftan tükenmişlik düzeyini 
belirlemek için geliştirdiği ve kendi ismiyle anılan Maslach Tükenmişlik 
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Envanteri’ni oluşturan Christina Maslach’ın tanımıdır (Dalkılıç, 2014). 
Buna göre tükenmişlik, kronik yorgunluk, bedensel tükeniş, ümitsizlik 
ve çaresizlik duygularını yaşamayla, olumsuz benlik imajının gelişimiy-
le, günlük yaşam içerisinde veya iş yaşamında diğerlerine yönelik olum-
suz davranışlarla ve tutumlarla ortaya çıkan psikolojik, sosyo-duygusal, 
fizyolojik ve bilişsel tükenme durumudur (Maslach, Schaufeli & Leiter, 
2001).

Eğitim Ortamlarında Tükenmişlik

Tükenmişliğin tanımı ilk olarak çalışan bireyler temelinde oluştu-
rulmuştur. Maslach Tükenmişlik Envanteri (Maslach Burnout Inventory 
– MBI), diğerlerine hizmet sunan meslek çalışanlarının (öğretmenler, 
hemşireler, psikolojik danışmanlar, doktorlar, sosyal hizmet uzmanları, ajans 
yöneticileri, psikologlar, polis memurları, danışmanlar vb.) tükenmişlik dü-
zeylerini belirlemek üzere oluşturmuşlardır (Maslach & Jackson, 1985). 
Çoğu zaman diğer insanlarla etkileşimi ve iletişimi zorunlu olan meslek 
gruplarının tükenmişlik geliştirme açısından yüksek tehlike grubunda 
olduğu belirtilmiştir ve bu meslek grupları şu şekilde örneklendirilmiş-
tir: Öğretmen, sosyal hizmet çalışanı, hemşire, doktor vb. (Van Horn, 
Schaufeli & Enzmann, 1999). Yüksek risk grubundaki meslek elemanla-
rı olan öğretmenlerde kolay gelişebilecek tükenmişliği belirlemeye yö-
nelik zaman içerisinde alanyazında yönelim olmuştur ve bu durumun 
sonucu öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemeye dönük özel 
olarak Maslach Tükenmişlik Envanteri’nin ikinci sürümü geliştirilmiştir 
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).

İş-çalışan etkileşiminin ortaya çıkardığı tükenmişlik psikolojik sü-
reçlerle ifade edilmiştir (Yang & Farn, 2005). Bu durumun etkisiyle tü-
kenmişlik üzerine yapılan akademik araştırmaların çalışma gruplarını 
farklı meslek gruplarına ait insanlar oluşturmuştur. Yapılan bu akade-
mik araştırmalar incelendiğinde üzerinde en çok çalışılan meslek grup-
larının başında öğretmenler gelmektedir (Çiftçi, 2015; Hakanen, Bakker 
& Schaufeli, 2006).

Öğrenciler ve diğer okul çalışanları, öğretmenlerin tükenmişlik ge-
liştirmesi sonucundan etkilenirler (Grayson & Alvarez, 2008). Öğretmen-
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ler üzerine yapılmış çalışmalarla birlikte, özellikle şehir merkezlerindeki 
okulların sosyal, akademik, fiziksel ve yapısal anlamdaki eksikliklerine 
bağlı olarak tükenmişliğin çalışanlar üzerinde kolay şekilde gelişebilece-
ği belirlenmiş ve problem durumlarının kurum içerisindeki öğrencileri 
de etkileyebileceği vurgulanmıştır (Grayson & Alvarez, 2008).

Meier ve Schmeck (1985) psikoloji lisans bölümüne devam eden 120 
öğrenciyle gerçekleştirdikleri çalışmalarında, öğrencilerin tükenmişlik 
geliştirebileceğini belirtmişler; aynı zamanda çevrenin ödül veya bir fır-
sat sunmadığı durumlarda öğretmenlerin ve öğrencilerin tükenmişlik 
geliştirebileceklerini belirtmişlerdir (Akt: Yang & Farn, 2005). Lisans öğ-
rencilerinin geliştirdiği tükenmişlikle üniversite çalışanlarının geliştirdi-
ği tükenmişliği karşılaştıran Pines, Aronson ve Kafry (1981), lisans öğ-
rencilerinin geliştirdikleri tükenmişlik düzeylerinin, üniversite çalışan-
larının geliştirdikleri tükenmişlik düzeylerinden anlamlı şekilde yüksek 
olarak saptamışlardır (Akt: Yang & Farn, 2005). İşe bağlı ortaya çıkabi-
lecek tükenmişliğin, öğrencilerde de gelişip gelişmeyeceği konusunda 
tartışmalar yaratmıştır (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Tartışmalar 
sonucunda öğrencilerinde -diğer okul çalışanları gibi- tükenmişlik ge-
liştirebilecekleri fikri ortaya çıkmıştır (Aypay, 2011). Birçok meslek gru-
bu için tükenmişlik risk durumu olarak ele alınırken, öğrenciler içinde 
büyük bir risk durumu olarak değerlendirilmektedir (Çam & Öğülmüş, 
2019).

OKUL TÜKENMİŞLİĞİ

Okul, bireyin duyuşsal, bilişsel, sosyal ve davranışsal gelişimlerine 
fırsat sunmasının yanı sıra, bireyin gelecekteki mesleğine hazırlamak 
için gerekli niteliklerle donanmasını sağlar ve toplum içindeki yerini 
hazırlar (Aypay, 2017a). Öğrencilerin gelişiminde önemli olan okul ya-
şamında ortaya çıkabilecek bir takım olumsuzlukların varlığı, bu olum-
suzlukların devamlılığı öğrencilerin yaşamlarını etkileyebilir. Öğrenci-
ler eğitim-öğretim sürecinde karşılamakta zorlandıkları eğitsel taleplere 
(zorlayan sınav süreçleri, aşırı ödev sorumlulukları, öğretmenlerin kurdukları 
akademik baskı, ebeveynlerin öğrencilerden aşırı ders çalışma beklentileri vb.) 
uzun süre maruz kalmasıyla stres geliştirirler. Öğrenciler bu stres du-
rumuyla başa çıkamadıklarında aileden ya da okuldan kaynaklı okul 
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tükenmişliği (school burnout) geliştirebilirler (Durmuş, Aypay & Aybek, 
2017). İşin bireyde yarattığı problem durumu olarak değerlendirilen tü-
kenmişlik, öğrenciler için de geçerli problem durumu olarak değerlendi-
rilmektedir (Bilge, Tuzgöl-Dost & Çetin, 2014). Okul tükenmişliği, okul-
la ilişkili kavramdır ve öğrenciler üzerinde uzun süreli stresin sonucu 
olarak değerlendirilmektedir (Çam & Öğülmüş, 2019). 

Tükenmişlik, farklı meslek gruplarına mensup çalışan bireylerle 
veya yalnızca işyeri ortamlarıyla sınırlı değildir. Birey belirlediği bir 
hedefe ulaşamadığı taktirde, zihninde olumsuz düşüncelerin yer edin-
mesiyle, umudu tükenen ya da girdiği sınavlarda başarı gösteremeyen 
bireyde de tükenmişlik gelişebilir. Okul içerisinde zaman geçiren bir öğ-
rencinin yerine getirdiği temel aktiviteler ve akademik boyuttaki etkin-
likler ‘iş’ olarak nitelendirilmektedir (Salmela-Aro, Savolainen & Holo-
painen, 2009). Tükenmişlik kavramı mesleki bağlamda yapılandırılmış 
olsa da doğada belirli hedefe dönük baskıcı ve zorlayıcı iş dışında yer 
alan etkinlikler sonucunda da gelişebilir. Diğer bir deyişle psikolojik an-
lamda işle benzerlik taşıyan etkinlikler bireyde yorgunluk hissi doğura-
bilir ve psikolojik geri çekilme durumunu hızlandırabilir (Schaufeli & 
Taris, 2005). Bundan dolayı öğrencilik süreci bir meslek olarak değerlen-
dirilmemesine rağmen öğrencilerin ders takibi, derse katılımları, eğitim 
sürecine ilişkin görevleri ve bunların yerine getirilmesi, sorumlulukla-
rın üstlenilmesi, akademik başarının sürdürülmesi ve sınavlarda başa-
rılı olmak adına gösterdikleri çabaları, mesleki karar verme sürecinde 
gerekli becerileri sergilemeleri vb. temel etkinlikleri psikolojik olarak ‘iş’ 
şeklinde nitelendirilmekte, ‘iş’ ile eşit anlam taşımaktadır (Salmela-Aro, 
Savolainen & Holopainen, 2009; Schaufeli & Taris, 2005).

Okul tükenmişliği, öğrencinin ders yükü fazlalığına ve okulda sergi-
lenebilecek diğer psikolojik problemlere bağlı olarak ortaya çıkan yoğun 
stresin devamında oluşan duygusal tükenme, duyarsızlaşma durumu 
(sinizm) ve kişisel başarısızlık hissidir (Yang, 2004). Diğer bir tanımla 
okul tükenmişliği, eğitim sürecinin öğrenciden aşırı taleplerinin sonu-
cunda ortaya çıkan bilişsel, duygusal ve bedensel anlamda yıpranma 
durumu, bitkin düşme halidir (Aypay, 2011; Aypay & Eryılmaz, 2011). 
Okul tükenmişliği, eğitim sürecine bağlı ortaya çıkan stres durumuy-
la başlayıp tükenme durumuna kadar devam eden, sürekliliği olan fe-
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nomendir (Salmela-Aro, Savolainen & Holopainen, 2009). Okul tüken-
mişliği, öğrencilerin eğitime ilişkin gerçekleştireceği çalışmalarına dair 
öz-kaynaklarının eksikliğinden ve öğrencinin kendisine ilişkin beklenti-
leri ile yakın çevresinin öğrenciden beklentileri arasındaki uyumsuzluk-
tan kaynaklanmaktadır (Kutsal & Bilge, 2012).

Okul tükenmişliği, öğrencinin yoğun ve uzun süreli devam eden 
eğitim yaşantısında oluşan akademik stresle baş etme sürecinde oluşan 
tepki biçimidir (Çam & Öğülmüş, 2019). Eğitim sisteminde öğrenciler 
arasındaki rekabet durumu gün geçtikçe şiddetini arttırmaktadır. Öğ-
retmenler ve ebeveynlerse bu durumu destekler görünmektedir. Sonu-
cunda stres durumu ortaya çıkmakta ve stres durumuyla baş etmekte 
zorlanan öğrenciler erken yaşlardan itibaren tükenmişlik geliştirebil-
mektedirler (Aypay, 2018). Alanyazın incelendiğinde bireylerin erken 
yaşlardan itibaren (ortaokul dönemi) tükenmişlik geliştirdikleri görül-
mektedir (Zhang, Klassen & Wang, 2013). Araştırmalar öğrencilerin er-
ken yaşlardan itibaren okul tükenmişliği risk durumuyla karşı karşıya 
olduklarını göstermektedir.

Okul Tükenmişliğinin Boyutları

Eğitim sürecinde öğrencilerde gelişebilecek okul tükenmişliği bo-
yutları ile meslek yaşamında gelişebilecek tükenmişliğin boyutları birbi-
rine paraleldir (Aypay & Eryılmaz, 2011; Schaufeli vd., 2002). Christina 
Maslach’ın tükenmişlik tanımındaki boyutları temel alınarak okul tü-
kenmişliğinin boyutları geliştirilmiştir (Aypay, 2012; Bilge, Tuzgöl-Dost 
& Çetin, 2014; Kutsal & Bilge, 2012). Bu boyutlar şu şekildedir: Okulla 
ilgili duygusal tükenme, okulla ilgili duyarsızlaşma/sinizm ve okula 
bağlı yetersizliktir. Okulla ilgili duygusal tükenme, eğitim hayatındaki 
zorlanımlı çalışmaların ve aşırı taleplerin sonucunda öğrencinin yaşadı-
ğı gerginlik duygusunu ve yorgunluğunu ifade etmektedir. Okulla ilgili 
duyarsızlaşma/sinizm, öğrencinin eğitim yaşamıyla ilgili çalışmalara 
karşı ilgisiz kalması, uzaklaşması, diğerlerinin akademik çalışmaları-
na olan ilgisinin azalması, eğitim çalışmalarının kendisi için bir değer 
taşımamasını ifade etmektedir. Okula bağlı yetersizlik, öğrencide artan 
yetersizlik hissine bağlı eğitim yaşamında başarısız olabileceği düşünce-
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si, başarılı olamamasını belirtmektedir (Salmela-Aro vd., 2009; Schaufeli 
vd., 2002).

Aypay (2011, 2012) okul tükenmişliğini belirlemek üzere hem or-
taokul hem de ortaöğretim öğrencileri için iki farklı envanter oluştur-
muştur. Ortaokul öğrencileri için oluşturduğu envanterde dört boyut 
belirlemiştir. Bu boyutlar şu şekildedir: Okul etkinliklerinden kaynaklı 
tükenmişlik, aileden kaynaklı tükenmişlik, okulda yetersizlik ve okula 
ilgi kaybıdır (Aypay, 2011; Aypay & Eryılmaz, 2011). Ortaöğretim öğ-
rencileri için oluşturduğu envanterde yedi boyut belirlemiştir. Bu bo-
yutlar şu şekildedir: Okula ilgi kaybı, ders çalışmaktan tükenme, aileden 
kaynaklı tükenmişlik, ödev yapmaktan tükenme, öğretmen tutumların-
dan bunalma ve sıkılma, dinlenme ve eğlenme gereksinimi ve okulda 
yetersizliktir (Aypay, 2012).

Okul Tükenmişliğinin Nedenleri ve Belirtileri

Stres durumu, öğrencilerde tükenmişliğin elementlerini ortaya çı-
karacak olgudur (Aypay, 2018). Akademik rekabet öğrencilerin eğitim 
yaşantılarını olumsuz etkilemenin yanı sıra, ebeveynlerin öğrenciler 
üzerindeki tutumlarını da etkilemektedir. Bu durumda ebeveynler ço-
cukların ders çalışma dışında kalan bazı ihtiyaçlarını (eğlenme, dinlen-
me, gezme vb.) görmezden gelerek, çocukları sadece ders çalışan birey-
ler olarak algılamaktadırlar (Aypay, 2018). Öğrencilerin eğitim süreci 
içerisinde karşılamakta zorlanabilecekleri yoğun akademik beklentilere 
(zorlayıcı sınavlar, yoğun ödevler, ebeveynlerin ders çalışmaya dönük ısrarları 
vb.) uzun süre maruz kalmaları durumunda artan stresle karşılaşmak-
tadırlar. Öğrenciler bu stres durumuyla etkin şekilde baş edemedikleri 
taktirde tükenmişlik geliştirebilirler (Durmuş, Aypay & Aybek, 2017).

İki önemli kaynak okul tükenmişliğinin ortaya çıkmasında etkilidir: 
Okul ve aile. Öğrencilerin okuldan kaynaklı geliştirebilecekleri okul tü-
kenmişliğinde; ödevlere ilişkin sorumluluklarından, takip etmeleri gere-
ken derslerden ve eğitim ortamlarında duyumsadıkları olumsuz duygu-
lardan dolayı olabilir. Öğrencilerin aileden kaynaklı geliştirebilecekleri 
okul tükenmişliğinde; eğitim süreciyle ilişkili görev ve sorumluluklarda 
ebeveynlerin aşırı baskılarından veya öğrencilerin çalışma gayretlerinden 
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tatmin olmayan ebeveynlerin çalışmaya ilişkin uyguladıkları aşırı baskı-
lardan dolayı olabilir (Aypay, 2011; Durmuş, Aypay & Aybek, 2017).

Genel anlamda okul tükenmişliği geliştiren öğrencilerin, diğerleri-
ne hizmet sunan meslek gruplarında görev alan bireylerde oluşan tü-
kenmişliğe benzer belirtilerin ortaya çıktığı ifade edilmiştir (Yang, 2004; 
Yang & Farn, 2005). Yang ve Farn (2005) tükenmişlik geliştiren öğrencide 
devamsızlık durumunun arttığını, eğitime dair sorumuluklarını tamam-
lamada isteksiz olduğunu, derslere ilişkin motivasyonunun azaldığını 
belirtmişlerdir.

Eğitim sürecinde öğrencilerin geliştirebileceği tükenmişliğin sonu-
cunda; eğitim yaşamına ilişkin ilgilerin kaybolması, akademik başarılar-
da düşmeler, eğitim ortamlarında ve yakın çevrelerindeki sosyal ilişki-
lerinde, sosyal becerilerinde bozulmalar, derslere dönük motivasyonda 
azalmalar, okulu bırakma eylemlerinin oluşması muhtemeldir (Durmuş, 
Aypay & Aybek, 2017). Bundan dolayı ‘aşırı’ beklentilerin sonucunda 
tükenmişlik gösteren öğrenciler yapılan eylemlere ve gerçekleştirilen et-
kinliklere dönük alaycı tutum takınabilirler, bitkin düşebilirler, arkadaş-
larına ve okul çalışanlarına karşı bir tavır sergileyebilirler (Schaufeli & 
Taris, 2005). Okul tükenmişliğinin somatik belirtilerle ilişkisi, depresyon 
üzerindeki sonuçlarına dikkat çekilmiştir ve okulu bırakma riskinin bu 
öğrencilerde yüksek olduğu vurgulanmıştır (Walburg, 2014). Tükenmiş-
lik geliştiren öğrencilerde muhtemel bazı belirtiler gözlenmektedir. Bu 
belirtiler; devam eden yorgunluk hissi, bitkin olma hissi, eğitim sürecine 
dahil olmada artan isteksizlik, benlik saygısında azalmalar, eğitime iliş-
kin verilen görev ve sorumlulukları tamamlamada aksaklıklar ve zor-
luklar, öfkeli psikolojik durum ve saldırganca eylemler içerisinde olma, 
derslere dönük odaklanmada azalmalar, hafızayla ilgili problemler, sos-
yal ilişkilerde bozulmalar veya kopmalar, tekrarlanan hastalanma du-
rumları, zararlı maddeleri (alkol, uyuşturucu, sigara vb.) kullanımı ya da 
kullanımında yaşanan artışlar şeklinde ifade edilmiştir (Kutsal, 2009).

Okul Tükenmişliğiyle İlişkili Bazı Risk Durumları

Öğrencilerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını etkileyebilecek 
okul tükenmişliği, risk durumu olarak görülmektedir (Çam & Öğülmüş, 
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2019). Suldo vd. (2018) 2379 ortaöğretim öğrencisinin akademik başarı-
sını etkileyecek bazı risk durumlarını belirlemeye dönük gerçekleştir-
dikleri çalışmalarında, akademik alanda not ortalaması ve sınav puanla-
rının zihinsel sağlık alanındaysa psikopatoloji, yaşam doyumu ve okul 
tükenmişliğinin öğrencilerin akademik başarısında önemli etkileri ol-
duğunu belirlemişlerdir. Alanyazında okul tükenmişliğinin birçok risk 
durumuyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Kinnunen vd. (2016) altı farklı 
Avrupa ülkesinden 11.015 öğrenciyle gerçekleştirdikleri çalışmaların-
da, okul çalışmalarına katılımın düşüklüğüyle okul tükenmişliğinin, 
öğrencilerde günlük sigara kullanımını arttıran durumlar olduğunu be-
lirlemişlerdir. Räsänen vd. (2015) 8. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerle gerçek-
leştirdikleri çalışmalarında, öğrencilerin kumar oynama sıklığıyla okul 
tükenmişliği arasında anlamlı ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Çam, 
Deniz ve Kurnaz (2014) 371 lisans öğrencisiyle gerçekleştirdikleri çalış-
malarında, okul tükenmişliği boyutlarıyla stresin anlamlı ilişkileri oldu-
ğunu ve stresin artmasının öğrencilerde duygusal tükenmeye yol açtı-
ğı, sonucundaysa duyarsızlaşmayı etkilediğini saptamışlardır. Shin vd. 
(2011) 409 ortaokul öğrencisiyle gerçekleştirdikleri boylamsal çalışmala-
rında, düşmanlık, depresyon ve anksiyete düzeyleri yükselen öğrenci-
lerin duyarsızlaşma ve duygusal tükenme düzeylerininde yükseldiğini 
belirlemişlerdir. Diğer taraftan öğrencilerin fobik kaygılarındaki artışın 
depresyonun, anksiyetede azalmanın, duygusal tükenme ve duyarsız-
laşmadaki artışla ilişkili olduğunu saptamışlardır. Çelikkaleli (2020) 309 
lisans öğrencisiyle gerçekleştirdiği çalışmasında, stres ile okul tükenmiş-
liği arasında pozitif yönde ilişki olduğunu belirlemiştir ve stresin okul 
tükenmişliği üzerindeki etkisinin anlamlı olduğunu saptamıştır. Kaşıka-
ra (2019) 660 lisans öğrencisiyle gerçekleştirdiği çalışmasında, öğrenci-
lerin ruminasyon (geçmişe dönük beklenmedik şekilde ortaya çıkan zorlayıcı, 
tekrarlayıcı düşünceler), depresyon ve yaşantısal kaçınma durumlarının 
duygusal tükenmeyle pozitif yönde ilişkilerinin olduğunu belirlemiştir. 
Ayrıca ruminasyon ve depresyon arasındaki ilişkide duygusal tüken-
menin ve yaşantısal kaçınmanın aracılık ettiğini saptamıştır. Walburg, 
Zakari ve Chabrol (2014) 252 ortaöğretim öğrencisiyle gerçekleştirdik-
leri çalışmalarında, depresif belirtilerlerle okul tükenmişliği birlikte, in-
tihar düşüncelerindeki varyansın %37’sini açıkladığını saptamışlardır. 
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Uzun ve Karataş (2019) 488 ortaöğretim öğrencisiyle gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında, akran zorbalığı ve siber mağduriyet ile okul tükenmiş-
liği arasında pozitif yönde ilişkilerin olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca 
akran zorbalığının ve siber mağduriyetin okul tükenmişliğinin anlam-
lı yordayıcıları olduğunu saptamışlardır. Walburg, Moncla ve Mialhes 
(2015) 286 ortaöğretim öğrencisiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarında, 
esrar kullanmayan öğrencilerin kullanan öğrencilere göre duyarsızlaş-
malarının daha düşük olduğunu belirlemişlerdir; ayrıca yetersizlikleri 
ve duygusal tükenmeleri de daha düşüktür. Aynı zamanda, duyarsızlaş-
ma ve duygusal tükenmenin esrar tüketim sıklığının anlamlı yordayıcısı 
olduğunu saptamışlardır. Diğer taraftan esrar istismarının anlamlı yor-
dayıcısının duyarsızlaşma olduğunu belirlemişlerdir. Seçer (2015) 527 li-
sans öğrencisiyle gerçekleştirdiği çalışmasında, psikolojik uyumsuzluk 
boyutlarının (depresyon, anksiyete, stres) okul tükenmişliğiyle pozitif yön-
de ilişkilerinin olduğunu ve psikolojik uyumsuzluğun okul tükenmişliği 
boyutları üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak anlamlı etkilere sahip ol-
duğunu saptamıştır. Alanyazında aşırı internet kullanımı (Salmela-Aro 
vd., 2017), depresif belirtiler (Fiorilli vd., 2017; Wang vd., 2015), kurban 
olma, zorba olma, problem davranış örüntüleri (Hafen vd., 2013), an-
tisosyal eğilimler (öfke hissi, sözlü ve fiziksel saldırganlık) (Lee vd., 2017) 
ve depresyon (Lee & Lee, 2018; Salmela-Aro, Savolainen & Holopainen, 
2009; Salmela-Aro & Upadyaya, 2014; Salmela-Aro vd., 2017) ile okul 
tükenmişliği arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Fark-
lı risk durumlarıyla ilişkileri incelenen, fiziksel ve psikolojik anlamda 
ciddi olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilecek okul tükenmişliğinin farklı 
boyutlarıyla değerlendirilmesi, psikolojik durumlarla ilişkisinin orta-
ya çıkarılması, okul tükenmişliğine yol açan ve tetikleyen durumların 
belirlenmesi, öğrencilerin okul tükenmişliği geliştirmelerini önleyecek 
koruyucu psikolojik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması önemlidir 
(Aypay, 2017b).

Okul Tükenmişliğiyle İlişkili Bazı Koruyucu Etmenler

Okul tükenmişliği eğitim ortamlarında öğrencilerin geliştirebile-
ceği risk durumu olarak değerlendirilebilir. Bu risk durumunun orta-
ya çıkmasını engellemek ve öğrencilerin ruh sağlıklarını korumak için 
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bazı koruyucu etmenlerin etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Alanyazında okul tükenmişliği risk durumu karşısında bazı koruyu-
cu etmenler belirlenmiştir. Bu koruyucu etmenlerin bazıları şunlardır: 
Problem çözme becerileri, akran ilişkileri, akademik izleme, okula bağ-
lılık, akademik motivasyon. Bu koruyucu etmenler alt başlıklar altında 
detaylandırılmıştır.

Problem Çözme Becerileriyle Okul Tükenmişliği Arasındaki 
İlişki

Problem çözme becerisi (problem solving skill), ilgili taraflarca kabul 
edilebilir, tarafların kendileri tatmin olacak şekilde problemin keşfini, 
tanımlanması ve çözümünü amaç edinen bilişsel kişilerarası süreçtir 
(D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares, 2004). Diğer bir tanımla problem 
çözme becerisi, şimdiki durumla varılmak istenen durum arasındaki 
boşluğun algılandığı ve sonucunda ortaya çıkan gerginlik halini ve duy-
gusal yoğunluğu kontrol edebilmek için gösterilen çabaların içeriğini 
oluşturan bilişsel, davranışsal süreçtir (Öğülmüş, 2001). Bundan dolayı 
problem çözme bir süreci içerir. Problem çözme, kişinin problemle kar-
şılaşmasından başlayarak problemin çözümüne değin gerçekleşen bir 
süreçtir (Eskin, 2018).

Slivar (2001) okul tükenmişliğini doğuracak durumları altı madde-
de toplamıştır. Bu maddelerin biri, öğrencinin kişilerarası ilişkilerindeki 
başarısızlıkları ve olumlu kişilerarası ilişkilerinin eksikliğidir. Bu mad-
de, okul içerisinde öğrencinin yaşayabileceği kişilerarası problemler ve 
problemlerin çözümünün okul tükenmişliğiyle ilişkili olabileceğini ifade 
etmektedir. Problem çözme becerilerine başvuran, stresle başa çıkabilen, 
atılganlık becerilerini kullanabilen ve çevresinden sosyal destek bulan 
bireylerin başarılı iletişim kurabileceği belirtilmiştir. Ayrıca bu becerileri 
kullanan bireylerin tükenmişlik yaşama olasılıkları azalır (Payne, 2001).

Aktif başa çıkma becerilerini (Kim, Kim & Lee, 2017; Luo vd., 2016; 
Shin vd., 2012) veya yapıcı problem çözme becerilerini (Güler, 2019; Gü-
neş, 2016) kullanan öğrencilerin okul tükenmişliği düzeylerinin düşük 
olduğunu belirlenmiştir. Ayrıca yapıcı problem çözme becerilerinin 
okul tükenmişliği karşısında koruyucu etmen olarak değerlendirilebi-
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leceği görülmüştür (Güler, 2019; Güneş, 2016). Bal ve Bilge (2017) ile Bal 
ve Kaya (2017) öğrencilerin okul tükenmişliğiyle baş etmeleri için oluş-
turdukları psiko-eğitim programının alt amaçlarından ikisi, okul tüken-
mişliği geliştirmiş öğrencilerin tükenmişlikle baş etmede problem yaşa-
dıkları, yapıcı baş etme becerilerini kullanamadıkları ve bu becerilerin 
psiko-eğitim programıyla tekrardan kazandırmak olarak tanımlanmış-
tır. Aynı zamanda psiko-eğitimin amacı öğrencilerin sosyal ilişkilerini 
geliştirmektir. Walburg (2014) okul tükenmişliğinin koruyucu etmenler-
le ve risk durumlarıyla ilişkisini, bireylerin ruh sağlıkları üzerinde etki-
lerini anlamak aynı zamanda akademik yeterlik, öz-yeterlik, başa çıkma 
becerileri vb. kavramlarla durumlarının belirlenmesine ilişkin akademik 
çalışmaların gerçekleştirilmesinin ve müdahale programlarının hazır-
lanmasının önemini belirtmiştir. Gerçekleştirilen akademik çalışmaların 
sonuçları (Güler, 2019; Güneş, 2016) da bu önemi destekler niteliktedir.

Akran İlişkileriyle Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişki

Yakın ilişkiler gelişimsel dönemlerin birçoğunda önemli olmakla 
birlikte, ergenlik dönemi içinde yaşanan yoğun değişimlerin sonucu 
olarak akran ilişkileri (peer relationships) bu dönemde önemli olmakta-
dır. Akranlarla kurulan ilişki, ergenin sağlıklı kimlik oluşturmasında 
önemlidir (Marcia, 1980). Bireyin çocukluğundan ergenliğine geçişinde, 
akranlarıyla birlikte geçirdiği zaman diliminde artışlar yaşanmakta ve 
birey için akranlarının onayı ve kabulü önemli olmaktadır. Akran grup-
larının birey üzerinde, bağımsız birey olarak toplum içinde varlığını sür-
dürmesi, bireyselleşmesi gibi katkıları vardır (Kaner, 2000). Yakın akran 
ilişkileri, geliştirici eğitim yaşamı ve sağlıklı gelişim açısından birey için 
elverişli ortam hazırlar (Vaquero & Kao, 2008). Salmela-Aro & Tuomi-
nen-Soini (2010) akran ilişkilerinin öğrencilerin okula katılmasında ve 
devamlılığında önemli rol oynayabileceğini belirtmişlerdir.

Akran desteğini alan bireyin okul iklimini olumlu algılaması olası-
dır (Vaquera & Kao, 2008). Bireyin akranlarıyla olumsuz davranış örün-
tülerini ortaya çıkaran durumlar, diğerine karşı baskın olmaya çalışan, 
sık çatışan, üstünlük kurmaya dönük olan akran ilişkileridir. Buna göre 
öğrencilerin olumsuz davranış örüntüleri, akranlarından ve öğretmen-
lerinden yine kendilerine dönük olumsuz tepkilerin oluşmasına sebep 
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olabilir. Bu olumsuz tepkiler sürdüğünde, beraberinde öğrencilerin ak-
ranlarından kendisini soyutlamasına, öğrencinin daha yalnız hissetme-
sine, sınıf içi etkinliklerden uzaklaşmasına sebep olur ve okula bağlılığı-
nı zayıflatır (Berndt, 2002). Buna karşılık yüksek başarı gösteren akran-
larla kurulan ilişki, bireyin okul tükenmişliği geliştirme riski karşısında 
koruyucu etmen olarak işlev gösterebilir (Kiuru vd., 2008).

Berndt ve Keefe (1995) 297 öğrenciyle gerçekleştirdikleri çalışmala-
rında, arkadaşların zamanla akran grupları içerisinde birbirlerine benze-
dikleri ve arkadaşların kendi aralarında yıkıcı davranışlarda daha ben-
zer olduklarını saptamışlardır. Aynı zamanda ergen bireylerin, akran-
larının özelliklerinden etkilendikleri ve bu özellikler ile daha yakından 
ilgilendikleri, bu durumda akran ilişkileri daha samimi ve destekleyici 
nitelikte olan öğrencilerin okula katılımının arttırdığı ve katılımın olum-
lu şekilde gerçekleştiğini belirlemişlerdir. Diğer taraftan akran ilişkileri 
rekabet ve çatışmayla ilişkili öğrencilerin okula katılımlarının düştüğü 
ve daha fazla uyumsuz davranışlar sergilediklerini saptamışlardır. No, 
Sam ve Hirakawa (2012) kırsal kesimde eğitim gören öğrencilerin okulu 
bırakmaya ilişkin nedenlerini okul, bireysel ve ailesel olarak incelemiş-
lerdir. Buna göre bireysel durumlar arasında yer alan akran ilişkilerinin 
güçlü olmasının öğrencilerin okula katılımlarını arttıran etmen olarak 
saptamışlardır. Wang vd. (2018) 1419 öğrenciyle, ergenlerin akademik 
yaşamı içinde davranışsal (okulda kalma), bilişsel (akademik çaba) ve duy-
gusal (okula katılım, okul çalışmalarında katılım, okul tükenmişliği) katılım 
üzerinde akran seçiminin ve akran ilişkilerinin etkisini belirlemek adına 
ortaya koydukları çalışmalarında, okula katılım boyutuna göre akran 
etkisinin etkileme derecesinin değiştiğini saptamışlardır. Ayrıca zaman 
içinde ergenin davranışsal, bilişsel ve duygusal durumları üzerinde ak-
ranların etkili olduğu, davranışsal boyutta gerçekleşen benzerliğin (ak-
ranlar arasında) akran ilişkilerinin oluşmasını arttırdığı, akademik başarı 
durumunun akran ilişkisini etkilediğini saptamışlardır.

Alanyazın incelendiğinde akran ilişkilerinin okul tükenmişliğiyle 
ilişkisi incelenen çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla, akran 
ilişkilerinin gelişmesinin okul tükenmişliği karşısında koruyucu etmen 
olarak değerlendirilebileceği ortaya konmuştur (Farina vd., 2020; Güler, 
2019). Öğrencilerin okula katılımını arttıran veya azaltan etmenleri anla-
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mak ve tespit etmek, düşük akademik başarıyı iyileştirmek ve müdahale 
etmek için önemlidir (Wang vd., 2018). Öğrencilerin akran ilişkilerinin 
okul tükenmişliği üzerinde anlamlı etkileri olduğu çalışmalarda ortaya 
konmuştur. Koruyucu etmen olarak değerlendirilebilecek akran ilişkile-
ri, okul tükenmişliği risk durumunun önlenmesinde etkili olacağı düşü-
nülmektedir.

Akademik İzlemeyle Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişki

Anderson-Butcher vd. (2014) algılanan okul deneyimleri kavramı-
nın üç yapıdan oluştuğunu belirmişlerdir: Akademik izleme, akade-
mik motivasyon, okula bağlılık. Bu yapılardan biri olan ‘academic press’, 
Türkçeye ‘akademik baskı’ (Akın & Sarıçam, 2014) veya ‘akademik izleme’ 
(Baytemir, Kösterelioğlu & Kösterelioğlu, 2015) olarak çevrilmiştir. Aka-
demik izleme, öğrencilerin eğitim sürecinde diğer okul çalışanları tara-
fından şimdi ve geleceğe doğru takibinin gerçekleştirilmesidir (Akın & 
Sarıçam, 2014).

Akademik izleme, okul üyelerinin akademik başarı ve belirli başa-
rı standartlarına uygun olmalarına dönük vurgu yapar (Lee vd., 1999). 
Akademik izleme akademik başarıda, akademik katılımda ve geniş aka-
demik öğrenmede önemli bir kavramdır (Bryk, 2010). Akademik izle-
me, öğrencinin eğitim sürecindeki başarısını en az iki durumda etkiler: 
Birincisi, öğrenci çalışması ve akademik kazanımı için öğrencilere ve 
öğretmenlere yol göstermektedir ve ikincisi, öğretmenlere ve öğrencile-
re yüksek eğitim başarısı sağlamaları için motive edici teşvikleri ortaya 
çıkarmaktadır (Lee vd., 1999).

Chicago’da (USA) yapılan araştırmada 6. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerin 
öğrenci sosyal destek düzeylerinin ve akademik izlemelerinin, okuma 
ve matematikte öğrenci başarıyla pozitif yönde ilişkili olduğu saptan-
mıştır. Yani öğrencilerin okullarındaki yüksek sosyal desteğin ve güçlü 
akademik izlemenin öğrencilerin öğrenmelerini arttıran durumlar ola-
rak karşımıza çıkmaktadır (Lee vd., 1999). Lee vd. (1999) 6. ve 8. sınıf 
öğrencileriyle gerçekleştirdikleri çalışmalarında, akademik izlemenin 
ve sosyal desteğin yüksek olması durumunda öğrencilerin daha fazla 
öğrendiklerini saptamışlardır. Middleton ve Midgley (2002) 586 öğren-
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ciyle gerçekleştirdikleri çalışmalarında, akademik izlemenin, öz-yeterli-
ği ve öz-düzenlemeyi olumlu etkilediği, aynı zamanda yüksek düzeyde 
akademik izlemenin, öğrencilerin yardım arama davranışlarını arttıran 
durum olduğunu belirlemişlerdir. Baytemir, Kösterelioğlu ve Köstereli-
oğlu (2015) 398 öğrenciyle gerçekleştirdikleri çalışmalarında, algılanan 
sosyal yetkinliğin akademik izleme ve okul yaşam kalitesi boyutlarıyla 
arasında pozitif yönde ilişki olduğunu saptamışlardır. Çalışmalar özel-
likle eğitim stresi (Akın & Sarıçam, 2014) ve eğitim stresine bir tepki 
olarak oluşan okul tükenmişliği (Güler, 2019) riski karşısında akademik 
izlemenin koruyucu etmen olarak değerlendirilebileceğini ortaya koy-
muştur.

Okula Bağlılıkla Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişki

Birey, yaşamının ortalama on altı yılının birçok bölümünü okul 
ve çevresinde geçirmektedir. Bundan dolayı okul, bireyin yaşamın-
da önemli hale gelmektedir. Okula ait hissetme durumu çocukların ve 
gençlerin sağlıklı gelişimi açısından önemlidir (Rowe & Stewart, 2011). 
Bireyin kendisini okula ait hissetmesini belirten okula bağlılık kavramı, 
çocuğun, ergenin sosyal refahı, eğitimindeki durumu, sağlıklı gelişimi 
için önemli koruyucu etmendir (Rowe & Stewart, 2009). Okula bağlılık 
(school connectedness) temel anlamda, okuldaki üyeler arasında sosyal 
bağların ve sosyal ilişkilerin içeriğini ifade eder (Rowe, Stewart & Pat-
terson, 2007).

Okula bağlılık, öğrencilerin okuldaki davranışsal ve psikolojik ola-
rak uyumunu kolaylaştıran ve bu süreci hızlandıran etkendir (Şahan & 
Duy, 2017). Okula bağlılık öğrencinin, akranlarından ve öğretmenlerin-
den kendisine dönük beklentilerinin sonucunda okula bağlanma hissi-
ni ve bağlılığını belirtir (Wilson, 2004). Resnick, Harris ve Blum (1993) 
okula bağlılığı öğrencinin okulu sevmesi, kendisini okula ait hissetmesi 
şeklinde ifade etmişlerdir. Okula bağlılık öğrencinin kendisini okulda 
bulunduğu zaman diliminde herhangi başka bir yerde bulunmaya dö-
nük ihtiyaç hissetmemesidir (Altuntaş & Sezer, 2017).

Okula bağlılık için öğrenci deneyimleri çok önemli ve kritik bir nok-
tayı oluşturur. Bunlar yüksek akademik beklentiler, okul ortamında fi-
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ziksel ve duygusal güvenlik, olumlu öğretmen-öğrenci ilişkileri ve öğ-
renme desteğidir (Blum, 2005). Jimerson, Campos ve Greif (2003) yaptık-
ları kapsamlı çalışmada okula bağlılık kavramının duygusal, davranış-
sal ve bilişsel boyutları olduğunu belirlemişlerdir. Duygusal boyutunda; 
öğrencilerin okula, öğretmenlerine ya da akranlarına yönelik olumlu 
duygularını oluşturur. Davranışsal boyutunda; öğrencilerin görülebilir, 
gözlenebilir davranışlarına dönük boyutudur. Örneğin, spor kulüple-
rindeki aktiviteleri, ders dışı etkinliklere katılım, not ortalaması, yaptı-
ğı ödevler vb. Bilişsel boyutunda; öğrencilerin akranlarına, okula veya 
öğretmenlerine dönük inançlarının, tutumlarının ve algılarının içeriğini 
belirten boyutudur. Örneğin, motivasyon, öz-yeterlik vb. Bu boyutlar, 
okula bağlılık kavramının içeriğini tamamlayan ve içeriğini oluşturan 
çok yönlü doğasına dairdir.

Okula bağlılık, öğrencilerin okula dair olumlu tutumlarını ve algı-
larını içeren kavramdır (Baytemir, Kösterelioğlu & Kösterelioğlu, 2015). 
Okula bağlılığı yüksek olan öğrencinin olumsuz eylemler sergileme du-
rumu sınırlı olacaktır. Örneğin, bu durumda yıkıcı davranışlar, okul içi 
şiddet, duygusal rahatsızlıklar, sigara veya madde kullanımı gibi du-
rumlarla az karşılaşılır (Blum, 2005). Yapılan çalışmalarda okula bağlı-
lıkla yüksek akademik başarı, azalan sağlık problemleri ve azalan suç-
luluk oranlarıyla arasında anlamlı pozitif yönde ilişkiler belirlenmiştir 
(Wilson, 2004). Okula bağlılıkları yüksek öğrenci sayısının artmasının, 
kurumda akademik performans ve okulu tamamlama oranını arttırıcı, 
zorba olma ve devamsızlık durumunu azaltıcı etkisi vardır. Diğer taraf-
tan motivasyonu, sınıf katılımını, okul devamlılığını, akademik başarıyı 
arttıran bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır (Blum, 2005).

Okula bağlılığın yüksek olduğu kurumda akademik başarının da 
yüksek olma durumu artar (Blum, 2005). Okula bağlılığı yüksek düzey-
de olan öğrenci, okul yaşamından keyif alır. Ayrıca öğrencinin akranları 
ve öğretmenleri tarafından olumlu ilişkilere dair desteklenmesi halinde 
kendisini okula ait hissetme olasılığı artar (Li vd., 2013). Dönmez (2016) 
568 ortaokul öğrencisiyle gerçekleştirdiği çalışmasında, okul iklimi ve 
okul yaşam kalitesi algısı ile okula bağlılık düzeyleri arasında pozitif 
yönde ilişki olduğunu belirlemiştir.
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Rathmann vd. (2017) 1190 ergenle gerçekleştirdikleri çalışmalarında, 
okula bağlılıkları düşük ve okul tükenmişliği yüksek ergen bireylerin 
tütün kullanma olasılıklarının arttığını belirlemişlerdir. Diğer taraftan 
okula bağlılıkları yüksek bireylerin okul tükenmişliği düzeylerinin dü-
şük olduğunu belirlenmiştir (Demirci vd., 2020; Erdoğdu, 2020; Güler, 
2019; Özdemir, 2015; Shin & Yu, 2014; Şahan & Duy, 2017; Yıldız & Kılıç, 
2020). Ayrıca okula bağlılığın okul tükenmişliği karşısında koruyucu et-
men olarak değerlendirilebileceği görülmüştür (Akbaşlı vd., 2019; Gü-
ler, 2019; Özdemir, 2015; Shin & Yu, 2014; Şahan & Duy, 2017). 

Akademik Motivasyonla Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişki

Öğrenmede ‘öğrencilerin isteği’ öğrenmeyi etkileyen unsurdur (Ba-
canlı & Şahinkaya, 2011). Öğrenme sürecinde öğrencileri motive edecek 
durumlara ilişkin bilgi sahibi olmak, öğrencilerin eğitim sürecine yarar 
sağlanması adına önemlidir (Akbaba, 2006). Motive olmak, eyleme geç-
mek için yönlendirilme durumunu belirtmektedir. Harekete geçmek 
için itici güç hissetmeyen kişinin ‘motivasyonsuz’ olduğu belirtilir. Diğer 
taraftan harekete geçen ve bir davranışı gerçekleştiren kişinin motive 
olduğu belirtilir (Ryan & Deci, 2000). Akbaba (2006) motivasyonu şöyle 
ifade etmiştir: Kişiyi davranışa iten hareket sonucunda, hareketin enerji-
sini, şiddetini belirleyen, hareketin yönünü tayin eden, devamını sağla-
yan, hareketi başlatmada ve sürdürmede dışsal ve içsel sebeplerin yanı 
sıra tüm bu süreci kapsayan işleyiş mekanizmasıdır.

Akademik motivasyon (academic motivation), gerekli enerjinin aka-
demik işlerin bazıları ya da tamamı için üretilmesidir (Karataş & Erden, 
2012). Akademik motivasyon üzerine geliştirilmiş kuramlardan biri 
Özerklik Kuramı’dır. Özerklik kuramına farklı motivasyon türleri vardır 
ve farklı motivasyon türlerinin olması bir davranışı tetikleyecek, davra-
nışı eyleme geçirip süreklilik sağlayacak farklı nedenlere dayandığı için-
dir (Ryan & Deci, 2000). Bunlar genel anlamda içsel motivasyon, dışsal 
motivasyon ve motivasyonsuzluktur. İçsel motivasyon, içsel tatminler 
aracılığıyla davranışın gerçekleştirilmesidir. İçsel motivasyonu yüksek 
olan birey baskı, gözlem ya da ödül dediğimiz dışarıdan bir müdahale 
söz konusu olmadan; birey kendi isteğine göre harekete geçmiştir. Dış-
sal motivasyondaki birey, dışsal etmenleri göz önünde bulundurarak 
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davranışını yerine getirmiştir. Motivasyonsuzluk, davranışı yerine ge-
tirmeye dönük isteksizlik durumudur (Ryan & Deci, 2000). 

Zhang, Klassen ve Wang (2013) 730 öğrenciyle gerçekleştirdikle-
ri çalışmalarında, motivasyon özelliklerine göre dört gruba ayırdıkları 
araştırma grubunu, okul tükenmişliği boyutlarının (duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma, düşük etkinlik katılımı) akademik motivasyonu düşük olan 
grupta en yüksekken, akademik motivasyonu yüksek olan grupta en 
düşük olduğunu saptamışlardır. Diğer taraftan akademik motivasyonu 
yüksek (Güler, 2019; Özdemir, 2015; Seçer & Öztürk, 2015; Veyis, Seçer 
& Ulaş, 2019) veya içsel motivasyonu kullanan bireylerin (Chang vd., 
2015; Herrmann, Koeppen & Kessels, 2019) okul tükenmişliği düzeyle-
rinin düşük olduğunu belirlenmiştir. Ayrıca akademik motivasyonun 
okul tükenmişliği karşısında koruyucu etmen olarak değerlendirilebile-
ceği görülmüştür (Chang vd., 2015; Güler, 2019; Herrmann, Koeppen & 
Kessels, 2019; Özdemir, 2015; Seçer & Öztürk, 2015; Veyis, Seçer & Ulaş, 
2019). 

Okul Tükenmişliğini Önlemeye Dönük Uygulamalar

Okul tükenmişliği geliştirmiş öğrencilerde önleyici ya da tükenmiş-
liğin öğrenci üzerindeki etkisini azaltıcı koruyucu etmenlerin belirlen-
mesi, buna ilişkin çalışmaların oluşturulup gerçekleştirilmesi, öğrencile-
rin kişisel ruh sağlığını iyileştirmeye ve korumaya dönük sonuçların be-
lirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır (Durmuş, Aypay & Ay-
bek, 2017). Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanına ilişkin koruyucu ve 
önleyici ruh sağlığına dair çalışmaların bireylerdeki işlevliği göz önünde 
tutulduğunda, okul tükenmişliğini azaltmaya ve önlemeye dönük ger-
çekleştirilecek çalışmaların önemi daha çok artmaktadır (Kutsal & Bilge, 
2012). Fakat okul tükenmişliğini azaltmaya veya önlemeye dönük ger-
çekleştirilen önleyici ve koruyucu psiko-eğitim çalışmaları kısıtlıdır.

Alanyazında okul tükenmişliğini önleyici psiko-eğitim uygulaması 
yapılan akademik çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmalar ortaokul (Bal & Bil-
ge, 2017; Bal & Kaya, 2017), ortaöğretim (Ateş, 2016; Hasan, Sugiharto & 
Sunawan, 2019) ve lisans (Bresó, Schaufeli & Salanova, 2011; Ghorbani, 
Zahrakar & Mohsenzadeh, 2020; İlbay, 2014; Ogbuanya vd., 2018) öğ-
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rencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ortaokul 6. sınıfa giden 16 erkek 
öğrenciye (Bal & Kaya, 2017) ve ortaokul 7. sınıfa giden 16 erkek ve kız 
öğrenciye (Bal & Bilge, 2017), sekiz oturumluk psiko-eğitim programı 
(çözüm odaklı grupla psikolojik danışma) uygulanmıştır. Çalışmalarda uy-
gulanan psiko-eğitim programının okul tükenmişliğiyle başa çıkmada 
etkili olduğu; fakat programın aileden kaynaklı tükenmişliklerinde ve 
okulda yetersizliklerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Ateş (2016) 30 
ortaöğretim öğrencisine altı oturumluk psiko-eğitim programı (çözüm 
odaklı kısa süreli grupla psikolojik danışma) uygulamıştır. Uygulanan psi-
ko-eğitim programın okul tükenmişliğiyle başa çıkmada etkili olduğu 
saptanmıştır. 16 ortaöğretim öğrencisiyle gerçekleştirilen psiko-eğitim 
(bilişsel davranışçı grupla psikolojik danışma) uygulamasının sonucunda, 
programın öğrencilerin okul tükenmişliğiyle başa çıkmada etkili olduğu 
saptanmıştır (Hasan, Sugiharto & Sunawan, 2019). 66 lisans öğrencisine 
dört aylık süreçte psiko-eğitim programı (sosyal bilişsel kuram temelli bi-
lişsel davranışçı müdahale programı) uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 
programın okul tükenmişliğiyle baş etmede etkili olduğu belirlenmiştir 
(Bresó, Schaufeli & Salanova, 2011). Ghorbani, Zahrakar ve Mohsenza-
deh (2020) ortaöğretime devam eden 30 kız öğrenciyle gerçekleştirdikle-
ri çalışmalarında, öğrencilerin okul tükenmişliği ile başa çıkmaları için 
psiko-eğitim programı (akılcı duygusal davranışçı terapi) uygulamışlardır. 
Buna göre programın, öğrencilerin okul tükenmişliği ve boyutlarını 
azaltmada etkili olduğunu saptamışlardır. İlbay (2014) 24 lisans öğrenci-
sine altı oturumluk psiko-eğitim programı (çözüm odaklı kısa süreli grupla 
psikolojik danışma) uygulamıştır. Uygulanan programın okul tükenmiş-
liğiyle baş etmede etkili olduğu belirlenmiştir. Nijeryalı lisans öğren-
cilerine on iki oturumluk psiko-eğitim programı (akılcı duygusal davra-
nışçı grupla psikolojik danışma) uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre 
programın okul tükenmişliğiyle baş etmede etkili olduğu belirlenmiştir 
(Ogbuanya vd., 2018). Okul tükenmişliği ile başa çıkmak için geliştirilen 
psiko-eğitim programlarının etkili olduğu görülmektedir.

SONUÇ

Tükenmişlik çağımızın önemli tehlikelerinden birisidir. Hem iş ya-
şamında hem de okul ortamlarında bireyler tükenmişlik yaşayabilmek-
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tedir. Okul ortamlarında öğretmenlerin yaşadığı tükenmişlik okul çalı-
şanlarını ve öğrencileri etkilemektedir. Okul tükenmişliği öğrencilerin 
sadece eğitim yaşamını değil aynı zamanda ruh sağlığını da olumsuz 
etkilemektedir. Alanyazın incelendiğinde okul tükenmişliği ile ilişkili 
birçok risk durumu belirlenmiştir (örneğin, depresif belirtiler, depres-
yon, kurban ve zorba olma, siber mağduriyet, günlük sigara kullanımı, 
antisosyal eğilimler, kumar oynama sıklığı, anksiyete, düşmanlık, fo-
bik kaygı, aşırı internet kullanımı, esrar kullanımı, intihar düşüncele-
ri, yaşantısal kaçınma, ruminasyon). Diğer taraftan okul tükenmişliğini 
azaltmaya dönük belirlenen ve sonuçları değerlendirilen bazı koruyucu 
etmenler mevcuttur (örneğin, problem çözme becerileri, akran ilişkileri, 
akademik izleme, okula bağlılık, akademik motivasyon). Buna rağmen 
alanyazında okul tükenmişliğiyle başa çıkma konusunda psiko-eğitim 
programlarının azlığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla okulda risk du-
rumu olarak değerlendirilen okul tükenmişliğiyle başa çıkmak adına 
koruyucu etmenlere ilişkin sonuçlar arttırılarak rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetlerinde koruyucu psiko-eğitim programları geliştirilme-
lidir.
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Özet: Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının materyal 
olarak dijital öykü oluşturdukları süreci detaylı olarak açıklamak, öğret-
men adaylarının bu sürece ve dijital öykülere ilişkin görüşlerini belirle-
mektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıyla 
desenlenmiştir. Araştırmanın birinci katılımcı grubunu 2018-2019 Bahar 
dönemi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Öğretim Teknolojileri ve Mater-
yal Tasarımı dersine devam eden gönüllü 72, ikinci katılımcı grubunu 
68 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı ola-
rak araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu kullanılırken, 
verilerin analizinde içerik analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın 
bulgularından elde edilen sonuçlara göre, dijital öykü oluşturma süre-
cinde Türkçe öğretmen adaylarının tutumlarının olumlu olarak değişti-
ği, süreçte grup çalışması yapılmış olmasını ve süreç sonunda öğretici 
bir ürün oluşturmuş olmayı dijital öykü oluşturma sürecinde sevdikleri 
yönlerde vurguladıkları görülmektedir. Bireylerin teknoloji kullanma, 
yazma ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağladığı göz 
önünde bulundurulursa dijital öykü oluşturmanın öğretmen adayları-
nın materyal oluşturma süreci olarak eğlenceli bir süreç olduğunu dü-
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şünmektedirler. Bunun yanında dijital öykülerden öğretim ortamlarının 
eğlenceli, dikkat çekici, açık ve anlaşılır bir hale gelmesini sağlaması ve 
öğretici yönü güçlü olan bir araç olması dolayısıyla öğretim ortamların-
da faydalanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Öykü, Dijital Öykü Oluşturma, Dijital 
Öykü Etkinlikleri, Türkçe Öğretmen Adayı 

GİRİŞ

Eğitim, insanlık tarihi boyunca gelişimin ve değişimin öncüsü ol-
muştur. İnsanlığın toplayıcılıkla başlayan yaşam mücadelesi sırasıyla 
tarım toplumuna, sanayi toplumuna ve bilgi toplumuna evrilmiştir. Bu 
gelişim ve değişim süreçlerinde eğitim içerik ve form olarak da değişime 
uğramıştır. Din ve kültür gibi öğeler uzun süre eğitimin temel içeriğini 
oluşturmuş ve eğitimin yapısal özelliklerini belirlemiştir. Bireysel veya 
küçük grupların eğitimiyle başlayan süreçte eğitimin geniş halk kitleleri-
ne ulaşması sanayi devrimiyle birlikte gerçekleşmiştir. Sanayi devrimiy-
le birlikte okullar açılarak geniş kitleler eğitim olanağına kavuşmuştur. 
Ancak eğitimin geniş kitlelere ulaşması insanlık tarihinin sadece son 150 
yıllık bölümünü oluşturmaktadır. Okulların yaygınlaşmasından önceki 
süreçte bireylerin eğitim ihtiyacı daha çok aile ve yakın sosyal çevrele-
rinde geleneksel yöntemlerle karşılanmıştır. Bireylerin eğitiminde kulla-
nılan geleneksel ve güçlü yöntemlerin başında ise öyküler gelmektedir. 
Kültürün önemli bir yansıması olan öyküler, insanların etkili ve ilgi çe-
kici bir şekilde olayları anlatmalarını, deneyimlerini paylaşmalarını sağ-
layan anlatılardır. Öyküler bir toplumun tarihi ve kültürel değerlerini 
ortaya çıkaran bir araç olmasının (Yussofa, Abas & Paris, 2012) yanında 
öğretme-öğrenme süreçlerinde etkin olarak kullanılan yaklaşımlardır 
(Lowenthal & Dunlap, 2010). Öykü ve öykü anlatımının geçmişinin in-
sanlık tarihi kadar eski olması da bu durumu doğrulamaktadır. 

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileriyle geleneksel olan birçok alış-
kanlığı, yaklaşımı, davranışı vb. değiştiren ya da ortadan kaldıran içe-
risinde bulunduğumuz 21. yüzyıl bilgi ve iletişim çağı öykü anlatımı 
da etkilemiştir. Ancak insanlık tarihinin önemli ve güçlü bir mirası olan 
öykü anlatımı bu değişim sürecinde özünü korumuş yalnızca form 
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değiştirmiştir. Bu bağlamda dijitalleşme süreçlerinin etkisiyle öyküler 
dijital ortamlarda anlatılmaya başlanmıştır (İncetelli, 2005; Yılmaz vd., 
2017a). Çünkü dijital ortamlar, günümüzde iletişimin önemli oranda 
gerçekleştiği ortamlardır. Bu nedenle dijital ortamlar, öykü anlatımı 
için dinamik bir ortam olma potansiyelindedir (Ayvaz Tunç & Karadağ, 
2013). Bu bağlamda geleneksel öykü anlatımı da dijital ortamların bu 
potansiyelini kullanabileceği dijital öykü anlatımına dönüşmüştür. 

Problem Durumu

Geleneksel ve kültürel kökleri sağlam olan öykü anlatımıyla 21. 
yüzyıl dijital teknolojilerinin etkileşimiyle ortaya çıkan dijital öykü-
ler öğrenme ve öğretme sürecini etkili ve etkileşimli hale getirebilecek 
önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Dijital öyküleme öğrencilerin 
dijital teknolojileri kullanmasını (Ming vd., 2014), öğrenme sürecine ak-
tif katılmasını ve öğrendiklerini anlamlandırmasını (Kocaman Karoğlu, 
2015), yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi geliştirmesini (Benmayor, 2008; 
Yang & Wu, 2012), iletişim, problem çözme ve karar verme becerilerini 
geliştirmesini (Chung, 2007; Robin, 2006; Sadik, 2008) motivasyonunu 
ve özgüvenini artırmasını (Coutinho, 2010; Ming vd., 2014; Ohler, 2013) 
sağlamaktadır. Bunun yanında dijital öyküleme dilin öğrenilmesine de 
önemli katkılar sunmaktadır (Norman, 2011; Sever, 2014). Çünkü geli-
şen bilgi ve iletişim teknolojileri yazma ve metin oluşturma gibi dil bece-
rilerinin de dijital ortamlarda yeniden şekillenmesine yol açmıştır (Yee 
& Hargis, 2012). Dolayısıyla dijital araçların ve içeriklerin kullanıldığı 
dijital öyküler öğrencilerin okuma, yazma, konuşma, anlama ve dinleme 
becerilerini geliştirmektedir (Lee, 2014; Sadik, 2008; Yang & Wu, 2012). 
Ayrıca dijital öyküleme, günümüzde eğitimde öne çıkan teknoloji kul-
lanımı ve teknolojinin sınıf ortamına başarılı bir şekilde entegrasyonuna 
katkı sağladığından (Heo, 2009; Kabaran vd., 2019) öğretmenleri ve araş-
tırmacıları cezbetmektedir (Demirer, 2013; Diermyer & Blakesley, 2009; 
Garrety, 2008; Kabaran vd., 2019; Tatlı & Aksoy, 2017; Karakoyun, 2014; 
Kocaman Karoğlu, 2015). Bu bağlamda dijital öyküleme ile ilgili fark-
lı alanlarda ve farklı öğretim kademelerinde yapılmış birçok çalışmaya 
(Balaman, 2015; Balaman, 2016; Demir & Kılıçkıran, 2018; Gömleksiz & 
Pullu, 2017; Kutlucan, vd., 2019; Polater, 2019; Tabak, 2017; Uslupeh-
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livan & Kurtoğlu Erden, 2017; Yürük ve Atıcı, 2017) rastlanmaktadır. 
Dijital öyküleme belirtildiği gibi birçok eleştirel düşünme, yaratıcılık, 
teknoloji kullanımı, iletişim becerileri gibi 21. yüzyıl becerilerinin geliş-
tirilmesinin yanı sıra dil öğretimine de önemli katkılar sağladığından 
farklı kademelerdeki Türkçe dersine ilişkin çalışmalara rastlanmaktadır. 
(Baki, 2015; Baki & Feyzioğlu, 2017; Yılmaz vd., 2017b). Ancak öğret-
men adaylarıyla ilgili yapılan çalışmaların (Demirer & Baki, 2018) sınırlı 
olduğu belirlenmiştir. Oysa Türkçe öğretmen adaylarının öğrencilerin 
hem dil gelişimine ve hem de 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine katkı 
sağlayan dijital öykülemeye ilişkin görüşlerinin ve deneyimlerinin or-
taya çıkarılması oldukça önemlidir. Çünkü dijital öyküleme öğrenciler 
için etkili öğrenme sağlamasının yanında öğretmenler içinde etkili bir 
öğretim yöntemidir (Robin, 2006; 2008). Bunun yanında dijital öyküler, 
dijital yerliler olarak tanımlanan öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecine 
daha etkili bir biçimde katılımını sağlayabilmek için oldukça uygundur 
(Yılmaz vd., 2017a). Dolayısıyla 21. yüzyılın öğretmenleri olacak olan 
Türkçe öğretmen adaylarının dil öğretiminde de etkili olan dijital öy-
külemeye ilişkin deneyimlerinin ve görüşlerinin belirlenmesi 21. yüzyıl 
sınıflarında bu etkili öğrenme ve öğretme aracının nasıl ve ne kadar kul-
lanılacağına ilişkin önemli ipuçları vermesi beklenmektedir.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Dijital Öykü ve Dijital Öyküleme Süreci

Birçok farklı tanımı olan dijital öyküleme genel olarak öykü anlatma 
sanatı etrafında görüntü, ses ve video gibi multimedya araçlarını birleş-
tirmedir (Robin, 2006). Dijital öyküler ile ilgili ilk çalışmalar, 1993 yılında 
sağlık ve toplum uygulamaları çalışmalarında Joe Lambert ve Dana At-
chly tarafından dijital öyküleme merkezinde gerçekleştirilmiştir (Robin, 
2008). Dijital öyküler sözlü olarak anlatılan öykülerin uygun metin, re-
sim, film, animasyon ve müziğin çeşitli yazılımlar aracılığı ile bir araya 
getirilerek düzenlendiği modern anlatım araçlarıdır (Kılıç, 2014; Malita 
& Martin, 2010; Meadows, 2003; Ming vd., 2014; Norman, 2011; Yüzer & 
Kılınç 2015). Çünkü dijital öyküler hem sözlü öykü anlatımı geleneğin-
den kalan mirası hem de günümüz teknolojisini kullanır (İncetelli, 2005). 
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Bu bağlamda değerlendirildiğinde dijital öyküler gelenekle gelecek ara-
sında köprü kurmaktadır. Sağlam temellere dayanan bu köprü dijital 
öyküleri öğretmenler ve öğrenciler için etkili birer öğretim materyali ha-
line getirmektedir (Robin, 2006; 2008). Birkaç dakika uzunluğunda olan 
dijital öyküler geleneksel öykü anlatımında da olduğu gibi, bir konu et-
rafında döner ve bir bakış açısı içerir (Robin, 2006). Dijital öyküler içerdi-
ği konuya göre kişisel, tarihsel, bilgilendirici ve öğretici olarak sınıflan-
dırılmaktadır. Birinin yaşamındaki önemli olayları anlatmak için kişisel 
öyküler, geçmişi anlamamıza yardımcı olan dramatik olayları incelemek 
için tarihsel öyküler, kişilere belirli bir konu veya uygulama hakkında 
bilgi vermek veya öğretmek için bilgilendirici ve öğretici öyküler kulla-
nılır (Bran, 2010; Robin, 2006; 2008). 

Birçok duyu organına hitap eden farklı multimedya araçlarının kul-
lanılması dijital öykünün etkili bir öğretim materyali olmasını sağlayan 
unsurlardan biridir. Ancak bu dijital öykünün etkililiğini garantileme-
mektedir. Çünkü dijital öyküler video, resimlerin, sesli ya da yazılı ifa-
de, müzik gibi farklı dijital araçların sanat ile hikâyeleştirildiği etkile-
şimli materyallerdir (Figa, 2004; Kearney, 2011; Song, He & Hu, 2012; 
Rambe & Mlambo, 2014). Bu bağlamda dijital öyküler aynı zamanda 
eğitim ortamlarında çoklu ortam öyküleri oluşturmak için bir teknik ola-
rak da kullanılmaktadır (Clarke & Adam, 2011). Çünkü dijital öyküler 
öğrencilerin ve öğretmenlerin çoklu ortam araçlarını sanatsal bir şekil-
de kullanarak kendi hikâyelerini anlatmalarına olanak sağlar (Kocaman 
Karoğlu, 2015). Bu bağlamda dijital öykülerin oluşturma süreci yani diji-
tal öyküleme oldukça önemlidir. Dijital öykülemenin etkili alanyazında 
belirtilen adımların izlenmesi gerekmektedir (Foley, 2013). Dijital öykü 
oluşturma süreci genel olarak öykünün yazılması, senaryonun oluştu-
rulması ve uygun çoklu ortam öğelerinin belirlenmesi, öykünün video 
haline getirilerek yayınlanması aşamalarından oluşmaktadır (Jakes & 
Brennan, 2005). Dijital öyküleme sürecinde bu aşamaların takip edilme-
si ve birleştirmenin sanatsal bir şekilde yapılması dijital öykünün eğitsel 
etkililiğine önemli katkılar sunmaktadır. Dijital öyküleme uzmanı Lam-
bert (2010) etkili dijital öykülerin oluşturulması için yedi öğe belirlemiş-
tir. Bunlar; bakış açısı, çarpıcı soru, duygusal içerik, ses kullanımı, mü-
zik, ekonomi ve hız denetimidir. 
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	Bakış açısı: Öğrencilerin kendi bakış açılarından öykülerini oluş-
turmalarıdır. Bu aşamada öğrenci kendi öyküsü ile iletişim kur-
maya çalışmaktadır (Lambert, 2010). 

	Çarpıcı soru: Dijital öyküler oluşturulurken izleyicilerin dikkatini 
çeken ve öykünün sonunda cevaplandırılması gereken bir soru 
sorulmalıdır (Robin, 2008). 

	Duygusal içerik: Dijital öyküleme sürecinde izleyicilerin dikkatini 
çeken ve duygusal yönden bağlanmasını sağlayan bir içerik ha-
zırlanmalıdır (Bull & Kajder, 2004). 

	Ses kullanımı: Dijital öyküleme süreci öykü anlatıcılarının kendi 
senaryolarını seslendirmelerine olanak tanımaktadır. Öykü anla-
tıcıları bu aşamada oluşturdukları senaryoyu seslendirmektedir-
ler (Bull & Kajder, 2004). 

	Müzik: Uygun şekilde kullanılan müzikler veya sesler öyküye de-
rinlik katıp daha duygu yüklü ve vurgulu olmasını sağlayabilir 
(Lambert, 2010). 

	Ekonomi: Genellikle ekonomi dijital öykü anlatıcılarının en çok 
zorlandığı öğedir. Öykü oluşturma sürecinde, öykü anlatıcısının 
öykünün bakış açısını netleştirmek için gerekli olan öğelerden 
hangisini kullanacağına karar vermesi gerekmektedir. Birçok 
öykü az sayıda resim veya video ile etkili bir şekilde oluşturula-
bilir (Bull & Kajder, 2004). 

	Hız denetimi: Bu öğe öykünün ritmi ya da hızı ile ilgilidir (Lam-
bert, 2010; Robin, 2008).

Dijital öyküleme sürecinde Adobe Photoshop, Gimp ve Picasa, To-
onDoo, Ribbet Microsoft Photo Story3, Windows Movie Maker, Apple 
iMovie, Audacity, Photoshop Elements, Animoto, Meograph, Prezi, Vo-
iceThread, WeVideo, Com-Phone Story Maker, iMovie, StoryKit, Stor-
yrobe gibi programlar ve uygulamalar kullanılmaktadır (Chung, 2007; 
Çıralı, 2014; Robin ve McNeil, 2012).
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Dijital Öykülemenin Eğitsel Katkıları

Dijital öyküler, kullanıcıların kontrol edebildiği etkileşimli dijital 
platformlarda, kullanıcısını aktif olarak sürece dâhil eden, hem bir hikâ-
ye akışına hem de bu akış içerisinde kullanıcısına kendi bilgilerini an-
lamlandırma ve zihninde yapılandırma imkânı sunan ve dahası edinilen 
bu bilgileri pekiştirebilmelerine, gerçek yaşama uygulayabilmelerine 
imkân tanıyan, 2-3 dakikadan 5 dakikaya kadar sürebilen bir yaklaşım-
dır (Dush, 2009; Garrety, 2008; Menezes, 2012; Tunç & Karadağ, 2013). 
Bu bağlamda dijital öyküleme uygulamaları çoklu ortam teknolojileri-
nin sınıf ortamında kullanımına, derslerle bütünleştirilmesine, teknolo-
jik becerilerin kazanılmasına, öğrenenlerin aktif katılımına ve derslerin 
daha iyi anlaşılmasına imkân tanımaktadır (Behmer, Schmidt & Schmi-
dt, 2006; Heo, 2009; Kabaran vd., 2019; Kocaman Karoğlu, 2015; Robin, 
2008). Dijital öyküme öğrencilerin yaratıcılığını, eleştirel düşünme bece-
rilerini geliştirerek öğrencileri entellektüel ve kültürel olarak güçlendir-
mektedir (Benmayor, 2008; Gömleksiz & Pullu, 2017). Dijital öyküleme 
öğrencilerin yazma, organize etme, sunum yapma, iletişim, problem 
çözme ve değerlendirme becerilerini de geliştirmektedir (Robin, 2006). 
Dijital öyküleme yapılandırmacı yaklaşımın temelini oluşturan aktif 
katılım, eleştirel düşünme, yaratıcılık anlamlı öğrenmeyi desteklemek-
tedir. (Barrett, 2006; Ohler, 2006; Tendero, 2006; Yang & Wu, 2012). Be-
lirtilen bu katkılarının yanında dijital öyküler teknoloji kullanımı ve tek-
nolojinin eğitime entegrasyonu noktasında da önemli katkılar sağladığı 
için içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın eğitsel hedeflerine ulaşılmasını 
sağlayabilecek potansiyelde bir yaklaşımdır (Kabaran vd., 2019; Künge-
rü, 2016; Tatlı & Aksoy, 2017).

Dijital öyküler, farklı öğretim kademelerindeki öğrencilere iletişim 
becerileri, araştırma becerileri, işbirlikçi çalışabilme becerileri gibi bece-
rileri kazandırabilmek için etkili bir yaklaşımdır (DiBlas vd., 2009; LaF-
rance & Blizzard, 2011). Bunun yanında öğrencilerin öğrenme motivas-
yonun desteklemesini ve özgüvenlerinin artırılmasını da sağlamaktadır 
(Coutinho, 2010; Ming vd., 2014; Ohler, 2013; Yang & Wu, 2012). Dijital 
öykülerin gerek ürün gerek araç olarak kullanıldığı çalışmalar, dijital 
öykülerin; aktif sınıf ortamı oluşturma, dil çalışmalarını destekleme, ya-
ratıcı yazmayı geliştirme, toplumsal değerlerin kazanılmasını kolaylaş-
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tırma ve öğrenci başarısını arttırma da etkili olduğunu göstermektedir 
(Baki, 2019; Balaman, 2016; Kurudayıoğlu & Bal, 2014; Yürük & Atıcı, 
2017).

Türkçe Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Dijital Öykülemenin 
Kullanılması

Dijital öyküler öğretmenler ve öğrenciler için hem etkili öğretim 
materyali hem de etkili öğretim yöntemi olarak (Robin, 2006; 2008) de-
ğerlendirildiğinden dolayı günümüzde birçok alanda ve eğitim kade-
mesinde kullanılmaktadır. Ancak dilin öğrenilmesine önemli katkılar 
sağladığı için (Norman, 2011; Sever, 2014) Türkçe öğretiminde de sık-
lıkla kullanılmaktadır (Ciğerci & Gültekin, 2017; Kurudayıoğlu & Bal, 
2014; Tabak, 2017). Dijital öyküleme sürecinde öğrenciler araştırma, 
seslendirme, senaryo yazma gibi etkinlikleri yaptıklarından dolayı öğ-
rencilerin araştırma becerilerinin yanı sıra okuma-yazma, konuşma, an-
lama ve dinleme gibi temel dil becerileri de gelişmektedir (Karakoyun, 
2014; Lee, 2014; Sadik, 2008; Yang & Wu, 2012). Bu kapsamda Türkçe 
öğretiminde dijital öykü kullanımı ile ilgili olan ve daha çok öğrencilerin 
okuma-yazma becerilerinin ön plana çıktığı birçok çalışmaya (Baki & 
Feyzioğlu, 2017; Dayan, 2017; Ertan Özen, 2017; Gündüz, 2019; Tabak, 
2017) rastlanmaktadır. Türkçe öğretimiyle ilgili yapılan çalışmalar daha 
çok alt öğretim kademelerindeki Türkçe öğretimiyle ilgilidir (Baki, 2015; 
Baki & Feyzioğlu, 2017; Yılmaz vd., 2017b). Dijital öykülemeye ilişkin 
öğretmen adaylarıyla yapılmış birçok çalışma (Kabaran vd., 2019; Öz-
pınar, 2017; Tatlı & Bayramoğlu, 2017; Uslupehlivan, ve diğerleri, 2017) 
olmasına rağmen Türkçe öğretmen adaylarıyla ilgili yapılan çalışma 
(Demirer & Baki, 2018) sınırlıdır. Dijital öyküleme dil becerilerinin geliş-
tirilmesinin (Karakoyun, 2014; Lee, 2014; Sadik, 2008; Yang & Wu, 2012) 
yanı sıra teknoloji kullanımı eleştirel düşünme, yaratıcılık, iletişim ve 
problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır 
(Benmayor, 2008; Chung, 2007; Heo, 2009; Ming vd., 2014; Robin, 2006; 
Sadik, 2008; Yang & Wu, 2012).Dijital öyküleme ayrıca sağlam kültü-
rel temelleriyle ve teknoloji boyutuyla geleneği gelecekle bütünleştirme 
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle Türkçe öğretimi için oldukça önemli-
dir. 21. yüzyılın öğretmenleri olacak olan Türkçe öğretmen adaylarının 
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dijital öykülemeyi deneyimlemeleri gelecekte sınıflarında uygulamaları 
için ilk adımdır. Dolayısıyla bu deneyimlerin açığa çıkartılması dijital 
öykülemenin 21. yüzyıl sınıflarında nasıl ve ne kadar kullanılacağının 
önemli bir göstergesi olacaktır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının Öğretim Tek-
nolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin uygulama kısmında materyal 
olarak dijital öykü oluşturdukları süreci detaylı olarak açıklamak, öğ-
retmen adaylarının bu sürece ve dijital öykülere ilişkin görüşlerini belir-
lemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aran-
mıştır:

	Türkçe öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma sürecine iliş-
kin görüşleri nelerdir?

	Türkçe öğretmen adaylarının dijital öykülere ilişkin görüşleri ne-
lerdir?

YÖNTEM

Bu çalışma Türkçe öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma de-
neyimleriyle ilgili süreç ve dijital öykülerle ilgili görüşlerini belirlemeye 
yönelik olarak nitel araştırma yönteminde tasarlanmıştır (Miles & Hu-
berman, 1994). Çalışmada öğretmen adaylarının deneyimlerini detaylı 
olarak tanımlamak, açıklamak, değerlendirmek ve bu süreçteki olaylar 
arasındaki olası ilişkileri ortaya çıkarmak amaçlandığından durum ça-
lışması deseni kullanılmıştır (Patton, 2002). Durum çalışmalarında ge-
nellikle “neden” ve “nasıl” sorularına cevap aranır ve elde edilen sonuç-
lar evrenin tamamına genellenmez (Yin, 2011).

Katılımcılar

Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 Bahar dönemi Fırat Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe 
Eğitimi Bilim Dalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersine 
devam eden gönüllü 72 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın 
ilk aşaması olan materyal tasarımı kısmında katılımcılardan kendi iste-
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dikleri katılımcılarla çalışma grupları oluşturmaları istenmiştir. Çalışma 
gruplarının özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Çalışma Gruplarının Demografik Özellikleri

Grup No Kadın Erkek Toplam Grup No Kadın Erkek Toplam 

1 2 1 3 12 3 0 3

2 2 0 2 13 0 4 4

3 0 1 1 14 4 0 4

4 2 0 2 15 0 3 3

5 3 0 3 16 4 0 4

6 3 0 3 17 1 3 4

7 3 0 3 18 4 0 4

8 3 0 3 19 4 0 4

9 3 0 3 20 0 4 4

10 3 0 3 21 5 0 5

11 3 0 3

Toplam 56 16 72

Tablo 1’de görüldüğü üzere gruplar 1-5 kişi arasında değişmekte 
ve 21 farklı çalışma grubu bulunmaktadır. Çalışma gruplarını oluşturan 
öğretmen adaylarının 56’sı (%77,8) kadın, 16’sı (%22,2) erkektir. Araştır-
manın dijital öykü oluşturma sürecinde katılımcıların tamamı yer alır-
ken görüş belirtme aşamasında farklı gruplarda yer alan 3 kadın (G8, 
G12 ve G19) ve 1 erkek (G17) katılımcı görüş bildirmek istememişlerdir. 
Bu bağlamda araştırmanın ikinci aşamasının gönüllü katılımcıları 53 
(%78) kadın, 15 (%22) erkek olmak üzere 68 öğretmen adayından oluş-
maktadır.

Uygulama Süreci

Uygulama süreci toplam 15 (14 hafta ders dönemi+1 hafta sınav 
dönemi) haftayı kapsayan “uygulama öncesi” ve “uygulama dönemi” 
süreçler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu süreçlere ait çalış-
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malar Tablo 2’de verilirken her sürece ilişkin gerçekleştirilen işlemler 
ayrı başlıklar altında detaylı olarak açıklanmıştır.

Tablo 2: Uygulama Süreci Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar ve 
Süreleri

SÜREÇ SÜRE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA

U
YG

U
LA

M
A

 Ö
N

-
C

ES
İ S

Ü
R

EÇ

2 saat Dijital öykü ile ilgili bilgilendirme yapılması ve çalış-
ma gruplarının oluşturulması

2 saat Storyboardthat, Pawtoon ve Vyond ile sahne oluştur-
ma bilgilendirmesi

1 saat Photo Story 3.0 ve Movavi kullanma bilgilendirmesi

1 saat Öykü konusu seçimi

U
YG

U
LA

M
A

 D
Ö

N
EM

İ

2 hafta Öykü senaryolarının oluşturulması, dönüt verilmesi 
ve düzenlenmesi

1 hafta Öykü panolarının oluşturulması, dönüt verilmesi ve 
düzenlenmesi

3 hafta Sahnelerin oluşturulması, dönüt verilmesi ve düzen-
lenmesi

2 hafta Seslendirmenin yapılması, dönüt verilmesi ve düzen-
lenmesi

2 hafta Sahne ve ses birleştirmelerinin yapılması

2 hafta Dijital öykülerin gösterilmesi ve görüşme formlarının 
toplanması

Uygulama Öncesi Hazırlık Süreci

Birinci hafta: Öğretmen adaylarına dijital öykülerin içeriği, dijital 
öykü çeşitleri, dijital öykülerde bulunması gerek unsurlara ilişkin de-
taylı bilgi verilmiş ve dijital öykü oluşturma adımlarının neler olduğu 
ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Daha sonra öğrencilerden bu bilgileri 
göz önünde bulundurmaları istenmiş ve onlara çalışma gruplarını oluş-
turmaları için zaman tanınmıştır. Çalışma grupları oluşturulurken öğ-
rencilerden en az 2 en fazla 4 kişilik gruplar oluşturmaları istense de 1 
öğrenci kişisel sebeplerinden çalışmayı tek başına yapmayı isteyerek tek 
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kişilik bir grup (grup 3) oluşturmuş, bir diğer grupta 5 kişilik grup (grup 
21) oluşturmak istediklerini belirtmişlerdir.

İkinci hafta: Öğretmen adaylarına özellikle sahnelerini oluşturmada 
fayda sağlayacağı düşünülen ve kullanmaları için önerilen www.story-
boardthat.com, Pawtoon ve Vyond ile ilgili bilgi verilmiştir. Ardından 
öğretmen adaylarına, öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve prog-
ramların kullanımı detaylı bir şekilde anlatan kılavuzlar sunulmuştur.

Üçüncü hafta: Bu aşamada öğretmen adaylarına dört farklı seçenek 
sunulmuştur. Bu seçenekler şöyledir: 1. İkinci hafta bilgi verilen prog-
ramlardan tercih ettikleri birinden yararlanmak 2. Elle çizim yaparak 
oluşturdukları resimleri kullanmak 3. Basılı materyaller veya internette 
hazır olarak sunulan resimleri kullanmak 4. Gerçek fotoğraflar kullan-
mak. Bu dört seçenekten herhangi birini tercih edip kullanmaya ihtiyaç 
duyacakları varsayımıyla görselleri ve ses dosyalarını birleştirmeye 
olanak tanıyan Photo Story 3.0 programı, Movavi ve Powerpoint prog-
ramlarının kullanımı ile ilgili öğretmen adaylarına bilgiler verilmiştir. 
Daha sonra 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programlarında bulu-
nan kazanımları da göz önünde bulundurarak öğrencilerin öykü konu-
larına karar vermeleri sağlanmıştır. Bu noktada öğrenciler kazanımlar 
doğrultusunda içerik belirlerken serbest bırakılmışlardır. Öğrencilere 
programda yer alan içeriği öyküleştirebilecekleri veya kazanımlara bağ-
lı kalarak yeni içeriklere dayalı öykü oluşturabilecekleri söylenmiştir. Ve 
nihayetinde öğretmen adayları öykü konularını belirlemişlerdir. 

Uygulama Dönemi

Dijital öykülerin oluşturulma aşamalarını kapsayan dönem özellikle 
dijital öykü ögelerinin adımlarına vurgu yapılarak takip edilmiştir. Söz 
konusu adımlar aşağıda yer almaktadır.
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Şekil 1. Dijital Öykünün Ögeleri

Dördüncü ve beşinci hafta: Üçüncü hafta derste öykü konularının be-
lirlenmesinin ardından öğretmen adaylarına öykü senaryolarını yazma-
ları için iki haftalık süre tanınmıştır. Her hafta derste yazılan öyküler, 
öğretim elemanı ve diğer gruplar tarafından değerlendirilmiş gerekli 
olan ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra öyküler 
alan eğitimcisi öğretim elemanlarının değerlendirmesine sunulmuş ve 
nihai hâlini almıştır. 

Tablo 3: Gruplara Göre Konular, Öykü Adları ve Kullanılan  
Programlar

Grup 
No

Konu Öykü Adı Kullanılan  
Program

G1 İsim ve Sıfat Sözcükler Köyü Vyond

G2 Soru İşareti ve Ünlem İşaret Adamlar Vyond

G3 Deyim ve Atasözleri En Değerli Hazine Storyboard That

G4 Sıfat Tamlaması Kostümlü Sıfatlar Vyond

G5 Bilinmeyen Kelimeler Kelime Öğreniyoruz Elle Çizim
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G6 Metnin Ana Fikrini 
Belirler

Ece’nin Kitaplığı Hazır Görsel

G7 Atasözleri Meraklı Selin Storyboardthat

G8 Çekim Ekleri Orman Storyboardthat

G9 Basit, Türemiş ve Bir-
leşik Kelimeler

Utku’nun Dünyası Vyond

G10 Nokta Nokta’nın İşlevleri Storyboardthat

G11 Mektup Türü Ethem Mektubu Öğre-
niyor

Storyboardthat

G12 Söz Sanatları Hayvanlar Alemi Storyboardthat

G13 Yapım Ekleri Değişen Kelimeler Powtoon

G14 Virgül Cansu’nun Ödevi Storyboardthat

G15 Deyim ve Atasözleri Aziz Sancar Elle Çizim

G16 Bilinmeyen Kelimeler Aslı’nın Düşleri Storyboardthat

G17 Neden-Sonuç Neden Oldu? Niye Oldu? Storyboardthat

G18 Noktalı Virgül Noktalı Virgül Teyze ve 
Çiçeklerle Böcekler

Hazır Görsel

G19 Söz Sanatları Gezegenlerin Dostluğu Vyond

G20 Zamirler Macera Yolculuğu Vyond

G21 İsim ve Sıfatlar Paylaşarak Öğrenmek Boyama Kitabı

Altıncı hafta: Öykü senaryoları nihai hâini alan gruplar, beşinci haf-
taki dersten sonra bir haftalık sürede öykü panolarını oluşturmuşlardır. 
Öğretmen adayları, öykü panolarını hazırlarken herhangi bir yazılım 
kullanmamışlar, elle çizim yapmışlardır. Derste öğretmen adaylarının 
öykü panoları değerlendirilerek gerekli görülen sahnelere ekleme ve çı-
karma yapmalarına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu hafta: Öykü panolarıyla ortaya konu-
lan öykü akışına karar verildikten sonra, dijital öykülerin sahnelerini 
oluşturma sürecine geçilmiştir. Bu süreçte sahnelerini oluşturmaya baş-
layan grupların sahneleri üzerinde her hafta tartışılarak sahneler iyileş-
tirilmeye çalışılmıştır. Sahne oluşturmada bazı gruplar elle çizimlerden 
elde edilen sahneleri, bazı gruplar storyboardthat’i, bazı gruplar farklı 
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öykü kitaplarından- çizgi filmlerden- animasyonlardan kendilerine uy-
gun olan sahne fotoğraflarını, bazı gruplar Vyond’u, bazı gruplar ise 
Pawtoon’u kullanmayı tercih etmişlerdir. Üç hafta sonunda neredeyse 
bütün grupların sahneleri oluşmuştur. Gruplara göre belirlenen konular 
ve sahne oluşturmada kullanılan programlar Tablo 3’te gösterilmiştir.

Onuncu ve on birinci hafta: Öykülerin seslendirme aşaması için öğ-
retmen adaylarına bazı sesli öyküler dinletilmiştir. Öykü seslendirmede 
öğretmen adaylarına dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili (Vurgu, 
ses tonu, ses değişimi vb.) bilgilendirme yapılmıştır. Bu bağlamda öğ-
retmen adayları iki haftalık sürede öykü seslendirme çalışmalarına baş-
lamışlardır. Bazı gruplar farklı sesler için farklı kişileri kullanırken bazı 
gruplar da tek bir kişi farklı ses dönüşümleriyle seslendirme yapmıştır. 
Bir grup seslendirme sırasında radyo spikeri desteği alarak (Grup10) 
seslendirmeyi ona yaptırmışlardır. Her ne şekilde yapılırsa yapılsın 
önemli olan öykünün doğru seslendirilmesidir. Bu bağlamda yapılan 
seslendirilmeler ders saatlerinde dinlenerek değerlendirilmiş ve gerekli 
dönütler verilerek seslendirmelerin iyileştirilmesi sağlanmıştır.

On ikinci ve on üçüncü hafta: Seslendirme çalışmaları bittikten sonra 
gruplara sahneleri ve sesleri birleştirmeleri için iki hafta süre verilmiştir. 
Birleştirme noktasında sorun yaşayan gruplara öğretim elemanı tara-
fından ders saatlerinde destek verilmiştir. Seslerin ve sahnelerin uygun 
akışta olmasını sağlamak için Photostory 3.0 veya Movavi programı kul-
lanılmıştır. İki grup birleştirmeyi Powerpointle yapmayı tercih etmiştir. 
Gruplar tarafından oluşturulan dijital öykülere ilişkin bazı sahne görsel-
leri Şekil 2’de yer almaktadır.

On dördüncü ve on beşinci hafta: Dersin son iki haftasında hazırlanan 
dijital öyküler öğretmen adaylarıyla birlikte belirlenen saatlerde bir ara-
ya gelinerek izlenmiş ve gerekli notlar alınmıştır. Öykülerin değerlendi-
rilmesinde gruplara, diğer grupların öykülerini değerlendirmeleri için 
hazırlanmış akran değerlendirme formu dağıtılmış, öğretmen adayları-
nın değerlendirme sürecine katılması sağlanmıştır. Aynı zamanda öğ-
retmen adaylarına, dijital öykü oluşturma süreci ile ilgili soruların yer 
aldığı görüşme formu dağıtılmış ve adaylara görüşlerini bildirmeleri 
için zaman tanınmıştır.
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Grup 1 Grup 2 Grup 3

Grup 4 Grup 5 Grup 6

Grup 7 Grup 8 Grup 9

Grup 10 Grup 11 Grup 12

Grup 13 Grup 14 Grup 15

Grup 16 Grup 17 Grup 18
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Grup 19 Grup 20 Grup 21

Şekil 2: Çalışma Gruplarının Oluşturdukları Dijital Öykülerden Örnek Sahne Görüntüleri

Verilerin Toplanması

Katılımcıların yaşadıkları dijital öykü oluşturma süreci deneyim-
lerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından 
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Katılımcılarla yapılandı-
rılmış bir forma dayalı olarak yapılan görüşmeyle daha sistematik ve 
karşılaştırma yapmaya olanak tanıyan bilgiler elde edilirken araştırma 
problemiyle ilgili istenen boyutların güvence altına alınması amaçlan-
mıştır (Patton, 2002). Bu formun oluşturulma aşamasında ilgili alan 
yazın taramasının ardından dokuz açık uçlu sorudan oluşan görüşme 
soruları hazırlanmıştır. Görüşme formunun kapsam geçerliliğini sağla-
mak için formlar Türkçe Eğitimi bölümünden iki, BÖTE bölümünden 
bir uzmanın görüşüne sunulmuş, uzmanların önerileri doğrultusunda 
forma son şekli verilmiştir. Yapılandırılmış görüşme formunda katılım-
cılara aşağıdaki sorular yöneltilmiştir:

Dijital öykü oluşturma süreci ile ilgili

1. Ders kapsamında materyal olarak dijital öykü oluşturacağınızı
a. İlk duyduğunuzda tutumunuz nasıldı? Neden?
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b. Süreç içerisinde tutumunuz nasıldı? Neden?

c. Süreç sonunda tutumunuz nasıldı? Neden?

2. Dijital öykü oluştururken en çok hangi adımda zorlandınız? Ne-
den?

3. Dijital öykü oluştururken en çok hangi adım kolay geldi? Neden?

4. Dijital öykü oluşturma sürecinin hangi yönünü/yönlerini sevme-
diniz? Neden?

5. Dijital öykü oluşturma sürecinin hangi yönünü/yönlerini sevdi-
niz? Neden?

6. Dijital öykü oluşturma sürecinin becerilerinizi geliştirdiğini dü-
şünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız hangi becerilerinizi na-
sıl geliştirdiğini düşünüyorsunuz?

Dijital öykülerle ilgili;

7. Dijital öykülerin olumlu yönleri nelerdir? 

8. Dijital öykülerin olumsuz yönleri nelerdir? 

9. Meslek hayatınızda dijital öyküleri kullanmayı düşünür müsü-
nüz? Neden?

Verilerin Analizi 

Araştırmada katılımcı görüşlerinden elde edilen verilerin analizinde 
içerik analizinden faydalanılmıştır. İçerik analizi yoluyla veriler tanım-
lanmaya, verilerin içinde gizli olan gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışı-
lır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırmada veriler analiz edilirken iki 
araştırmacı tarafından kodlamalar yapılmış ve daha sonra benzer kod-
lamalar aynı temaların altında toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından 
elde edilen kodlamalar ve temalar daha önce dijital öykülerle ilgili alan 
bilgisi olan bir alan uzmanı tarafından incelenerek, görüş ayrılığının ya-
şandığı temalar tartışılmış, gerekli düzenlemeler yapılmış ve kodlayıcı 
güvenilirliği uzlaşma yüzdesi değeri %94 olarak bulunmuştur. Miles ve 
Huberman’a (1994) göre uzlaşma yüzdesi %70’in üzerinde olması kabul 
edilebilir bir değerdir.
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Araştırmanın aktarılabilirlik özelliğini artırmak amacıyla ayrıntılı 
betimlemelere ve doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Ayrıntılı betimle-
menin bir gereği olarak bulgular kodlama sayıları ve kaynakları belirti-
lerek tablolar halinde sunulmuştur.

Araştırmada katılımcıların gerçek isimleri kullanılmamış “G1Ö1K” 
kısaltması kullanılmıştır. G1, katılımcının hangi grupta yer aldığını, Ö1 
katılımcının gruptaki sıralamasını ve K cinsiyetini (K=Kadın, E=Erkek) 
tanımlayan kısaltmalardır. Tablolarda f ise ifadenin tekrarlanma sıklığı-
nı göstermektedir. Tablolarda kodların sıralamasında dijital öykü öge-
lerinin öncelik sırası gözetilmiştir. Aksi durumda alfabetik sıra kullanıl-
mıştır.

BULGULAR
Araştırmanın bulgular bölümünde, katılımcılara dağıtılan görüşme 

formlarından elde edilen görüşler, “dijital öykü oluşturma sürecine dair 
görüşler” ve “dijital öykülere dair görüşler” olmak üzere iki ana başlık 
altında sunulmuştur.

Katılımcıların Dijital Öykü Oluşturma Sürecine İlişkin 
Görüşlerine Dair Bulgular

Katılımcıların dijital öykü oluşturma sürecine ilişkin görüşlerini be-
lirlemeye yönelik elde edilen bulgular dört başlık altında ele alınmıştır. 

Katılımcıların Dijital Öykü Oluşturma Süreciyle İlgili 
Tutumlarına Yönelik Görüşleri

Katılımcılardan dijital öykü oluşturma “sürecinin başında”, “süreç 
devam ederken” ve “süreç sonunda” tutumlarının nasıl olduğuyla ilgili 
görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Katılımcı tutumları ile ilgili görüşle-
rin analizi sonucu Tablo 4’te görüldüğü üzere temalar, temalarla ilişkili 
kodlar, temalara yapılan yükleme sayıları (f) ve temalara yükleme ya-
pan katılımcılar verilmiştir.
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Tablo 4: Dijital Öykü Oluşturma Süreciyle İlgili Tutumlara Yönelik Gö-
rüşler

Za
m

an

Te
m

a Kodlar f Katılımcılar

Sü
re

ci
n 

ba
şı

O
lu

m
su

z

Endişe 5 G1Ö1E, G8Ö1K, G14Ö3K, 
G15Ö3E, G21Ö1K

Korku 21 G1Ö3K, G4Ö2K, G5Ö3K, 
G6Ö1K, G7Ö1K, G7Ö2K, 
G8Ö3K, G9Ö1K, G10Ö1K, 
G10Ö3K, G11Ö2K, G12Ö1K, 
G14Ö2K, G14Ö4K, G18Ö1K, 
G18Ö2K, G18Ö4K, G19Ö3K, 
G20Ö2E, G21Ö2K, G21Ö3K

Tedirgin 12 G1Ö2K, G2Ö2K, G4Ö1K, 
G5Ö2K, G8Ö2K, G9Ö2K, 
G9Ö3K, G10Ö2K, G13Ö1E, 
G16Ö1K, G19Ö1K, G21Ö4K

Gereksiz olduğunu dü-
şünme

3 G3Ö1E, G14Ö2K, G17Ö1E

Sevmeyeceğini düşünme 1 G6Ö2K

Zor olduğunu düşünme 6 G5Ö1K, G13Ö3E, G14Ö1K, 
G16Ö1K, G17Ö3K, G18Ö1K

O
lu

m
lu

Heyecan 3 G8Ö3K, G17Ö2E, G19Ö2K

Merak 3 G10Ö1K, G15Ö2E, G16Ö2K

Rahat 1 G13Ö4E

Şaşkınlık 11 G2Ö1K, G7Ö2K, G9Ö2K, 
G11Ö1K, G11Ö3K, G12Ö2K, 
G13Ö2E, G15Ö3E, G16Ö3K, 
G16Ö4K, G18Ö3K
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Sü
re

ç 
de

va
m

 e
de

rk
en

O
lu

m
su

z 
Endişe 3 G1Ö1E, G2Ö2K, G9Ö1K

Korku 4 G4Ö2K, G8Ö1K, G17Ö2E, 
G18Ö2K

Öz güven eksikliği 2 G4Ö2K, G16Ö4K

Stres 7 G6Ö2K, G10Ö3K, G13Ö4E, 
G16Ö3K, G17Ö3K, G19Ö3K, 
G21Ö4K

Tedirgin 4 G9Ö3K, G14Ö2K, G15Ö3E, 
G19Ö2K

Zorlanma 10 G3Ö1E, G5Ö3K, G6Ö3K, 
G11Ö1K, G13Ö2E, G15Ö1E, 
G15Ö2E, G16Ö3K, G18Ö3K, 
G19Ö1K

O
lu

m
lu

 

Merak 1 G21Ö3K

Heyecan 6 G5Ö1K, G10Ö2K, G11Ö3K, 
G17Ö1E, G18Ö1K, G21Ö2K

Rahatlama 21 G1Ö2K, G1Ö3K, G2Ö1K, 
G4Ö1K, G5Ö2K, G6Ö1K, 
G7Ö1K, G7Ö2K, G8Ö2K, 
G8Ö3K, G11Ö2K, G12Ö1K, 
G13Ö1E, G13Ö3E, G14Ö1K, 
G14Ö3K, G14Ö4K, G16Ö1K, 
G18Ö4K, G20Ö2E, G21Ö1K
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Sü
re

ç 
so

nu
nd

a

O
lu

m
lu

 
Mutluluk 28 G1Ö1E, G1Ö2K, G1Ö3K, 

G2Ö1K, G2Ö2K, G4Ö1K, 
G5Ö3K, G6Ö1K, G6Ö2K, 
G7Ö2K, G8Ö2K, G8Ö3K, 
G9Ö1K, G11Ö3K, G12Ö2K, 
G13Ö1E, G14Ö3K, G15Ö2E, 
G16Ö2K, G16Ö3K, G17Ö3K, 
G18Ö1K, G18Ö3K, G18Ö4K, 
G19Ö3K, G20Ö2E, G21Ö2K, 
G21Ö4K

Eğlenme 6 G8Ö1K, G11Ö1K, G13Ö2E, 
G14Ö4K, G16Ö4K, G21Ö1K

Heyecan 3 G8Ö3K, G9Ö1K, G13Ö3E

Memnuniyet 7 G9Ö2K, G15Ö1E, G16Ö3K, 
G16Ö4K, G19Ö1K, G19Ö2K, 
G21Ö3K

Öğrenme hazzı 9 G3Ö1E, G5Ö2K, G10Ö1K, 
G9Ö3K, G10Ö2K, G14Ö1K, 
G16Ö4K, G19Ö2K, G20Ö2E

Öz güven artması 8 G4Ö2K, G5Ö1K, G10Ö1K, 
G10Ö3K, G11Ö2K, G14Ö4K, 
G17Ö2E, G18Ö2K

Rahatlama 15 G6Ö1K, G6Ö2K, G6Ö3K, 
G7Ö1K, G7Ö2K, G12Ö1K, 
G13Ö4E, G14Ö2K, G14Ö3K, 
G15Ö3E, G16Ö1K, G17Ö1E, 
G17Ö3K, G18Ö1K, G18Ö4K

Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcıların dijital öykü oluşturma sü-
reciyle ilgili tutumları üç aşamada incelenmiştir. Katılımcıların sürecin 
başındaki tutumlarına bakıldığında, olumsuz (f=48) ve olumlu (f=18) 
tutumlara sahip oldukları görülmektedir. Katılımcılardan sürecin ba-
şında olumsuz tutuma sahip olanların dijital öykü oluşturma ile ilgili 
endişe duydukları (f=5), korktukları (f=21), tedirgin hissettikleri (f=12), 
gereksiz olduğunu (f=3), sevmeyeceklerini (f=1) ve zor olduğunu (f=6) 
düşündükleri görülmektedir. Sürecin başında olumlu tutuma sahip 
katılımcıların ise heyecanlı oldukları (f=3), merak ettikleri (f=3), rahat 
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hissettikleri (f=1) ve şaşkın oldukları (f=11) yönünde görüş bildirdikle-
ri görülmektedir. Aşağıda bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşlerine 
yer verilmiştir.

G4Ö2K: “ilk duyduğumda yapamayacağımı düşündüğüm için çok 
korkmuştum.”

G1Ö2K: “Açıkçası biraz tedirgin oldum. Çünkü daha önce dijital 
öykü hakkında herhangi bir bilgim yoktu.”

G11Ö1K: “Daha önceki dönemlerde bu derste kartonlarla bir şeyler 
yapıldığını duymuştum. Teknoloji ile bir şeyler yapacağımızı duyunca 
çok şaşırmıştım.”

Süreç devam ederken katılımcıların yine olumsuz (f=30) ve olumlu 
(f=28) tutumlara sahip oldukları görülmektedir. Süreç devam ederken 
olumsuz tutuma sahip olan katılımcıların endişe duydukları (f=3), kork-
tukları (f=4), öz güven eksikliği hissetmeye başladıkları (f=2), strese gir-
dikleri (f=7), tedirgin hissettikleri (f=4) ve zorlandıkları (f=10) yönünde 
görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Olumlu tutuma sahip olan katılım-
cıların ise merak ettikleri (f=1), heyecanlı oldukları (f=6) ve rahatlamaya 
başladıkları (f=21) yönünde görüş bildirmişlerdir. Aşağıda bazı katılım-
cıların konuya ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.

G3Ö1E: “dijital öykü yaparken süreç içerisinde bazı zorluklar yaşa-
dım.”

G13Ö4E: “ süreç içerisinde göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını 
gördüm. Bir stres oldum ki sormayın.”

G18Ö4K: “süreç içerisinde tutumum yumuşamaya, yapabileceğimi 
düşünmeye başladım. Aldığım görevleri yerine getirmeye başladıkça 
rahatlamaya başladım.” 

Süreç sonunda katılımcıların sadece olumlu (f=76) tutuma sahip ol-
dukları görülmektedir. Süreç sonunda olumlu tutum olarak katılımcılar 
dijital öykü oluşturma ile ilgili mutlu olduklarını (f=28), eğlendiklerini 
(f=6), heyecanlı olduklarını (f=3), memnun olduklarını (f=7), öğrenme 
hazzı hissettiklerini (f=9), öz güvenlerinin arttığını (f=8) ve rahatladık-
larını (f=15) ifade etmişlerdir. Aşağıda bazı katılımcıların konuya ilişkin 
görüşlerine yer verilmiştir.
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G19Ö3K: “ korkuyla başladığım, yapamayacağımızı düşündüğüm 
bir projeyi tamamlamak beni çok mutlu etti.”

G17Ö1E: “ süreç tamamlandığında acayip rahatlamıştım. Çünkü ba-
yağı bir uğraştık ve zaman harcadık. Bitmesi beni çok rahatlattı.”

Katılımcıların Dijital Öykü Oluşturma Sürecinde Zorlandıkları 
ve Kolay Buldukları Adımlara Yönelik Görüşleri

Katılımcılardan dijital öykü oluşturma sürecinde en zorlandıkları ve 
en kolay buldukları adım/adımlarla ilgili görüşlerini belirtmeleri isten-
miştir. Katılımcıların zor buldukları adımlar ile ilgili görüşlerin analizi 
sonucu Tablo 5’te, kolay buldukları adımlar ile ilgili görüşlerin anali-
zi Tablo 6’da görülmektedir. Tablolarda oluşturulan temalar, temalarla 
ilişkili kodlar, temalara yapılan yükleme sayıları (f) ve temalara yükle-
me yapan katılımcılara yer verilmiştir.
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Tablo 5: Dijital Öykü Oluşturma Sürecinde Zorlanılan Adımlara Yöne-
lik Görüşler

Tema Kodlar f Katılımcılar

Öykünün 
içeriğiyle 
ilgili zorluk-
lar

Senaryo yazımı 28 G21Ö4K, G21Ö3K, G21Ö1K, 
G20Ö4E, G20Ö3E, G20Ö1E, 
G14Ö4K, G14Ö3K, G14Ö2K, 
G14Ö1K, G13Ö4E, G12Ö2K, 
G12Ö1K, G11Ö3K, G11Ö1K, 
G10Ö2K, G10Ö1K, G8Ö3K, 
G8Ö2K, G8Ö1K, G7Ö2K, 
G7Ö1K, G6Ö2K, G5Ö3K, 
G5Ö2K, G5Ö1K, G2Ö1K, 
G1Ö3K

Öykü panolarını 
oluştururken sah-
nelere karar verme

7 G18Ö4K, G18Ö2K, G18Ö1K, 
G17Ö3K, G9Ö3K, G3Ö1E, 
G2Ö2K

Öykünün 
ses ögesiyle 
ilgili zorluk-
lar

Seslendirme 6 G18Ö3K, G13Ö3E, G13Ö1E, 
G4Ö2K, G1Ö1E, G1Ö2K

Fon müziği bulma 2 G21Ö5K, G21Ö2K

Ses ayarları 1 G15Ö3E

Teknik zor-
luklar

Öykü sahnelerini 
hazırlamak için 
kullanılan prog-
ramlar

7 G20Ö2E, G19Ö3K, G19Ö1K, 
G17Ö2E, G16Ö4K, G16Ö2K, 
G13Ö2E

Birleştirme prog-
ramları

13 G19Ö2K, G17Ö1E, G16Ö3K, 
G16Ö1K, G15Ö2E, G15Ö1E, 
G11Ö2K, G10Ö3K, G9Ö2K, 
G9Ö1K, G6Ö3K, G6Ö1K, 
G4Ö1K

Tablo 5’te görüldüğü gibi katılımcıların dijital öykü oluşturma sü-
recinde zorlandıkları adımlara bakıldığında öykünün içeriğine (f=35) ve 
ses ögesine (f=9) dair zorluk yaşadıkları bunların dışında teknik zorluk-
lar (f=20) yaşadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Öykünün içeriğine 
dair zorluk yaşadıklarını ifade eden katılımcıların senaryo yazımı (f=28) 
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ve öykü panolarını oluştururken sahnelere karar verme (f=7) adımla-
rında zorlandıklarını belirttikleri görülmektedir. Öykünün ses ögesiyle 
ilgili zorlandıkları yönünde görüş bildiren katılımcıların seslendirme 
(f=6), fon müziği bulma (f=2) ve seslendirme ile fon müziğinin dengesiy-
le ilgili ses ayarları (f=1) adımlarında zorlandıkları görülmektedir. Yine 
teknik anlamda zorluk yaşadığını ifade eden katılımcıların sahne hazır-
larken kullanılan programları (f=7) ve birleştirme programlarını(f=13) 
kullanırken zorlandıkları yönünde görüş bildirmektedirler. Aşağıda 
bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.

G21Ö4K: “ en çok senaryo yazarken zorlandım. Senaryonun kaza-
nım odaklı olması, hem bir hikaye anlatma ve hem de onunla bilgi ver-
me bir şeyler öğretme. Bunu yaparken senaryonun dışına pek çıkamaz-
dık. Ham bilgi verecek bir senaryo olmaması gerekiyordu. Öğretirken 
sıkmamalıydı. O yüzden senaryo yazmak zordu.”

G13Ö1E: “ seslendirme yaparken çok zorlandık çünkü bizim grup-
takilerin sesleri öykümüzdeki her ses için uygun değildi. Seslerdeki iniş-
ler çıkışlar bizi zorladı.”

G16Ö1K: “ birleştirme kısmı grupça bizi zorladı. Bize daha önce an-
latılan programların birkaçında yapmayı denedik fakat hep bir yerde 
hata oluşuyordu.”
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Tablo 6: Dijital Öykü Oluşturma Sürecinde Kolay Bulunan Adımlara 
Yönelik Görüşler

Tema Kodlar f Katılımcılar

Öykünün 
içeriğine dair 
kolaylıklar

Konu belirleme 1 G12Ö1K

Senaryo yazmak 15 G20Ö2E, G19Ö3K, G19Ö1K, 
G16Ö4K, G16Ö3K, G16Ö1K, 
G15Ö3E, G15Ö2E, G15Ö1E, 
G9Ö3K, G9Ö1K, G6Ö3K, 
G3Ö1E, G2Ö2K, G1Ö2K

Resim bulma 3 G21Ö5K, G21Ö2K, G6Ö3K

Karakter oluşturma 2 G20Ö4E, G4Ö2K

Sahne oluşturma 20 G16Ö2K, G14Ö4K, G14Ö2K, 
G14Ö1K, G13Ö3E, G12Ö2K, 
G11Ö2K, G11Ö1K, G10Ö3K, 
G10Ö1K, G9Ö2K, G8Ö3K, 
G8Ö2K, G8Ö1K, G7Ö1K, 
G6Ö2K, G6Ö1K, G4Ö1K, 
G2Ö1K, G1Ö1E

Öykünün ses 
ögesiyle ilgili 
kolaylıklar

Seslendirme 11 G21Ö4K, G21Ö1K, G20Ö3E, 
G20Ö1E, G19Ö2K, G17Ö3K, 
G13Ö4E, G10Ö2K, G9Ö3K, 
G6Ö2K, G5Ö3K

Fon müziği 7 G21Ö3K, G18Ö1K, G13Ö1E, 
G11Ö3K, G6Ö1K, G5Ö2K, 
G1Ö3K

Teknik ko-
laylıklar

Birleştirme program-
ları

8 G18Ö4K, G18Ö3K, G18Ö2K, 
G17Ö2E, G14Ö3K, G13Ö2E, 
G7Ö2K, G5Ö1K

Tablo 6’da katılımcıların dijital öykü oluşturma sürecinde kolay bul-
dukları adımlara bakıldığında öykünün içeriğine (f=41) ve ses ögesine 
(f=18) dair kolay buldukları adımların dışında teknik (f=8) bağlamda 
kolay buldukları adımlar olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Öykü-
nün içeriğine dair kolaylık yaşadıklarını ifade eden katılımcıların konu 
belirleme (f=1), senaryo yazımı (f=15), sahneler için uygun resimleri bul-
ma (f=3), karakter oluşturma (f=2) ve sahneleri oluşturma (f=20) adım-
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larını kolay buldukları görülmektedir. Öykünün ses ögesiyle ilgili adım-
ları kolay bulduğu yönünde görüş bildiren katılımcıların, seslendirme 
(f=11) ve fon müziği bulma (f=7) adımlarına ilişkin görüş bildirdikleri 
görülmektedir. Yine teknik anlamda zorlanmadığını ifade eden katı-
lımcıların, birleştirme programlarını(f=8) kullanırken zorlanmadıkları 
yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Aşağıda bazı katılımcıların 
konuya ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.

G11Ö2K: “en çok sahne oluşturmak bana kolay gelmişti. Hâlbuki 
en zor olacağını düşünmüştüm. Bir sahne oluşturmak, karakteri uygun 
olarak giydirmek, ortamı oluşturmak bana kolay geldi.”

G10Ö2K: “ seslendirme adımı kolaydı. ses tonumu, vurgu ve tonla-
mayı ayarlayıp kontrol edebildiğim için.”

G18Ö4K: “her şeyi birleştirme adımı bana kolay geldi. Zaten her şe-
yimiz hazırdı. Kolayca birleştirdik programda.”

Katılımcıların Dijital Öykü Oluşturma Sürecinin Sevdikleri ve 
Sevmedikleri Yönlerine İlişkin Görüşleri

Katılımcılardan dijital öykü oluşturma sürecinin sevdikleri ve sev-
medikleri yönleriyle ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Katılım-
cıların sevdikleri yönler ile ilgili görüşlerinin analiz sonucu Tablo 7’de, 
sevmedikleri yönler ile ilgili görüşlerinin analiz sonucu Tablo 8’de gö-
rülmektedir. Tablolarda oluşturulan temalar, temalarla ilişkili kodlar, 
temalara yapılan yükleme sayıları (f) ve temalara yükleme yapan katı-
lımcılara yer verilmiştir.
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Tablo 7: Dijital Öykü Oluşturma Sürecinin Sevilen Yönlerine İlişkin 
Görüşler

Tema Kodlar f Katılımcılar

Dijital Öykü 
ögeleri 
bağlamın-
da sevilen 
yönler

Bakış açısının olması 1 G8Ö1K

Resim bulma 1 G21Ö3K

Senaryo yazmak 1 G9Ö1K

Sahne oluşturmak 4 G19Ö2K, G16Ö2K, 
G11Ö1K, G9Ö2K

Seslendirme olması 6 G18Ö2K, G17Ö1E, G16Ö1K, 
G11Ö1K, G9Ö3K, G1Ö3K

Dijital Öykü 
oluşturma 
süreci bağla-
mında sevi-
len yönler

Dijital öykü oluştur-
mayı öğrenmek

9 G21Ö5K, G19Ö3K, 
G19Ö1K, G17Ö3K, 
G14Ö2K, G12Ö2K, G4Ö2K, 
G3Ö1E, G1Ö1E

Çok yönlü hissettirme 8 G16Ö4K, G15Ö3E, G14Ö3K, 
G14Ö1K, G13Ö2E, G8Ö3K, 
G7Ö1K, G6Ö1K

Grup çalışması 12 G21Ö4K, G21Ö2K, 
G18Ö3K, G18Ö1K, G13Ö1E, 
G12Ö1K, G11Ö2K, 
G10Ö1K, G6Ö2K, G4Ö1K, 
G2Ö2K, G1Ö2K

Dijital öykü 
özellikleri 
bağlamın-
da sevilen 
yönler

Tekrar kullanılabilecek 
bir ürün olması

1 G17Ö2E

Öğretime yardımcı bir 
ürün olması

19 G20Ö4E, G20Ö3E, G20Ö2E,  
G20Ö1E, G18Ö4K, G16Ö3K, 
G15Ö2E, G15Ö1E, G14Ö4K, 
G13Ö4E, G13Ö3E, G11Ö3K, 
G10Ö3K, G7Ö2K, G6Ö3K, 
G5Ö3K, G5Ö2K, G5Ö1K, 
G2Ö1K

Tablo 7’de katılımcıların görüşlerine bakıldığında, dijital öykülerin 
ögeleri (f=13), dijital öykü oluşturma süreci (f=29) ve dijital öykülerin 
özellikleri (f=20) bağlamında sevdikleri yönler olduğunu ifade ettikleri 
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görülmektedir. Dijital öykülerin ögelerinde sevdikleri yönler olduğunu 
ifade eden katılımcıların, dijital öykülerin bir bakış açısına sahip olması 
(f=1), sahneler için uygun resimleri bulma (f=1), senaryo yazma (f=1), 
sahneleri oluşturma (f=4) ve seslendirme (f=6) ögelerini sevdikleri gö-
rülmektedir. Dijital öykü oluşturma sürecini sevdikleri yönünde görüş 
bildiren katılımcıların dijital öykü oluşturmayı öğrenme süreci olması 
(f=9), çok yönlü hissettiren bir süreç olması (f=8) ve süreçte grup çalış-
ması yapılmasına (f=12) ilişkin görüş bildirdikleri görülmektedir. Yine 
dijital öykülerin özelliklerine göre sevdiği yönlere vurgu yapan katılım-
cıların dijital öykülerin tekrar kullanılabilmesi (f=1) ve öğretime yar-
dımcı bir ürün olması (f=19) yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. 
Bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşleri şöyledir:

G16Ö1K: “seslendirme aşamasını sevdim. Çok eğlenceliydi farklı 
seslerle öyküyü canlandırmak…”

G12Ö1K: “grup çalışması yönünü sevdim diyebilirim. Sorumluluk 
alma noktasında bilinçlendirici yönünü sevdim. Çünkü arkadaşlarımız-
la etkileşim halinde ve görev dağılımı yaparak işleri kolayladık.”

G15Ö1E: “ Öğretici olması yönünü yani kıssadan hisse çıkması ha-
sebiyle sevdim.”
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Tablo 8: Dijital Öykü Oluşturma Sürecinin Sevilmeyen Yönlerine İliş-
kin Görüşler

Tema Kodlar f Katılımcılar

Dijital öykü 
ögeleri açısın-
dan sevilme-
yen yönler

Senaryo yazma 4 G21Ö4K, G18Ö2K, G13Ö1E, 
G5Ö3K

Sahne oluşturma 1 G9Ö3K

Seslendirme 1 G8Ö2K

Teknik açıdan 
sevilmeyen 
yönler

Birleştirme prog-
ramları

3 G21Ö2K, G11Ö2K, G11Ö1K

Birden fazla prog-
ram olması

2 G18Ö4K, G16Ö3K

Bilgisayar kul-
lanma becerisinin 
zorunlu olması

11 G20Ö4E, G20Ö2E, G19Ö2K, 
G16Ö2K, G16Ö1K, G15Ö2E, 
G14Ö1K, G9Ö1K, G4Ö2K, 
G3Ö1E, G1Ö2K

Dijital Öykü 
oluşturma sü-
reci açısından 
sevilmeyen 
yönler

Grup çalışması 3 G21Ö5K, G19Ö1K, G14Ö2K

Fazla zaman alması 12 G21Ö3K, G20Ö1E, G18Ö3K, 
G18Ö1K, G17Ö2E, G13Ö4E, 
G12Ö2K, G12Ö1K, G10Ö1K, 
G8Ö3K, G7Ö2K, G5Ö2K

Çok emek gerektir-
mesi

13 G20Ö3E, G19Ö3K, G17Ö3K, 
G17Ö1E, G15Ö3E, G12Ö1K, 
G11Ö3K, G10Ö3K, G8Ö1K, 
G7Ö2K, G7Ö1K, G6Ö1K, 
G2Ö2K

Haftalık ilerleme 
gerektirmesi

1 G4Ö1K

Tablo 8’de katılımcıların görüşlerine bakıldığında, dijital öykülerin 
ögeleri (f=6), dijital öykü oluşturma süreci (f=29) ve teknik açıdan (f=16) 
sevmedikleri yönler olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Dijital öy-
külerin ögelerinde sevmedikleri yönler olduğunu ifade eden katılımcıla-
rın, senaryo yazma (f=4), sahneleri oluşturma (f=1) ve seslendirme (f=1) 
ögelerini sevmedikleri görülmektedir. Dijital öyküler oluşturulurken 
teknik bakımdan sevmediği yönlere vurgu yapan katılımcıların, öykü 
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ögelerini birleştirmede kullandıkları programları (f=3), dijital öyküyü 
oluşturmak için birden fazla program olması (f=2) ve bilgisayar kullan-
ma becerisinin zorunlu olması (f=11) yönünde görüş bildirdikleri gö-
rülmektedir. Yine dijital öykü oluşturma süreci açısından sevmedikleri 
yönünde görüş bildiren katılımcıların bu süreçte grup çalışması yapıl-
masını (f=3), fazla zaman gerektiren bir süreç olmasını (f=12) , çok emek 
gerektiren bir süreç olmasını (f=13) ve haftalık ilerleme gerektirmesi 
(f=1) yönlerini sevmediklerine ilişkin görüş bildirdikleri görülmektedir. 
Bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşleri şöyledir:

G5Ö3K: “ senaryo yazmayı sevmedim. Sürekli yazıp silip yeni baş-
tan yazdık. Defalarca başa dönmek sevilecek bir şey değildi.”

G19Ö2K: “ her ne kadar anlatılmış olsa da bazı şeyler beceri gerek-
tirir. Benim de bilgisayar kullanma becerim çok kötü. Bu süreçte bize 
bilgisayar kullanmayı mecburi kıldığı için sevmedim.”

G18Ö1K: “süreç biraz uzundu ve ben biraz tez canlı bir insan ol-
duğum için hemen olsun diye düşünürüm. O yüzden uzun sürmesini 
sevemedim.”

G6Ö1K: “dijital öykü oluşturmayı genel olarak sevdiğim söylene-
mez çünkü çok uğraştırıcı. Evet ortaya güzel bir sonuç çıkıyor ama yo-
rucu…”

Katılımcıların Dijital Öykü Oluşturma Sürecinin Becerilere 
Etkisine İlişkin Görüşleri

Katılımcılardan dijital öykü oluşturma sürecinin hangi becerilerini 
geliştirdiğiyle ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların 
gelişen beceriler ile ilgili görüşlerinin analiz sonucu Tablo 9’da görül-
düğü üzere temalar, temalara yapılan yükleme sayıları (f) ve temalara 
yükleme yapan katılımcılar şeklinde verilmiştir.

Tablo 9’da görüldüğü gibi katılımcıların dijital öykü oluşturma sü-
recinin dil öğretimindeki temel becerileri (f=32), üst düzey düşünme 
becerilerini (f=51) ve teknoloji kullanma becerisini (f=59) geliştirdiği yö-
nünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Dijital öykü oluşturma süreci-
nin dil öğretimindeki temel becerilerden dinleme (f=5), yazma (f=19) ve 
okuma (f=8) becerilerini geliştirdiğini, üst düzey düşünme becerilerin-
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den, yaratıcı düşünme (f=31), eleştirel düşünme (f=8), yansıtıcı düşünme 
(f=3) ve özdeğerlendirme becerilerini geliştirdiğini ifade etmektedirler. 
Teknoloji kullanma becerisinde ise bilgisayar kullanma becerisini (f=59) 
geliştirdiğini ifade etmektedirler. 

Tablo 9: Dijital Öykü Oluşturma Sürecinin Becerilere Etkisine İlişkin 
Görüşler

Tema Kodlama f Katılımcılar

Dil öğre-
timindeki 
temel beceri-
lere etkisi

Dinleme bece-
risi

5 G2Ö1K, G13Ö1E, G15Ö3E, G16Ö2K, 
G16Ö4K

Yazma becerisi 19 G1Ö1E, G4Ö1K, G5Ö1K, G7Ö1K, 
G8Ö3K, G10Ö1K, G11Ö1K, 
G13Ö3E, G13Ö4E, G14Ö3K, 
G14Ö4K, G15Ö1E, G15Ö2E, 
G18Ö1K, G18Ö2K, G20Ö1E, 
G20Ö2E, G21Ö2K, G21Ö4K

Okuma bece-
risi

8 G1Ö3K, G2Ö1K, G11Ö1K, G15Ö3E, 
G16Ö1K, G19Ö2K, G20Ö3E, 
G21Ö1K

Üst düzey 
düşünme 
becerilerine 
etkisi

Yaratıcı düşün-
me becerisi

31 G1Ö2K, G2Ö2K, G4Ö1K, G4Ö2K, 
G5Ö2K, G5Ö3K, G6Ö1K, G7Ö1K, 
G7Ö2K, G8Ö1K, G10Ö1K, G10Ö2K, 
G10Ö3K, G11Ö2K, G12Ö2K, 
G13Ö2E, G13Ö4E, G14Ö1K, 
G14Ö2K, G16Ö2K, G16Ö3K, 
G17Ö1E, G17Ö2E, G17Ö3K, 
G18Ö3K, G19Ö1K, G20Ö1E, 
G20Ö2E, G20Ö3E, G21Ö1K, 
G21Ö2K

Eleştirel dü-
şünme becerisi

8 G2Ö2K, G3Ö1E, G4Ö2K, G8Ö2K, 
G8Ö3K, G14Ö3K, G18Ö4K, G21Ö4K

Yansıtıcı dü-
şünme becerisi

3 G19Ö2K, G21Ö4K, G21Ö5K

Öz değerlen-
dirme becerisi

9 G1Ö1E, G2Ö1K, G3Ö1E, G7Ö2K, 
G8Ö1K, G10Ö1K, G10Ö3K, 
G14Ö1K, G18Ö1K
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Teknoloji 
kullanma 
becerisine 
etkisi

Bilgisayar kul-
lanma becerisi

59 G1Ö1E, G1Ö3K, G2Ö2K, G3Ö1E, 
G4Ö1K, G4Ö2K, G5Ö1K, G5Ö2K, 
G5Ö3K, G6Ö1K, G6Ö2K, G6Ö3K, 
G7Ö1K, G7Ö2K, G8Ö1K, G8Ö2K, 
G8Ö3K, G9Ö1K, G8Ö2K, G9Ö2K, 
G9Ö3K, G10Ö1K, G10Ö2K, 
G10Ö3K, G11Ö1K, G11Ö2K, 
G11Ö3K, G12Ö1K, G12Ö2K, 
G13Ö1E, G13Ö2E, G13Ö3E, 
G13Ö4E, G14Ö1K, G14Ö3K, 
G14Ö4K, G15Ö1E, G15Ö2E, 
G15Ö3E, G16Ö1K, G16Ö2K, 
G16Ö3K, G16Ö4K, G17Ö2E, 
G18Ö1K, G18Ö2K, G18Ö3K, 
G18Ö4K, G19Ö1K, G19Ö2K, 
G19Ö3K, G20Ö1E, G20Ö2E, 
G20Ö3E, G20Ö4E, G21Ö1K, 
G21Ö2K, G21Ö3K, G21Ö5K

Bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşleri şöyledir:
G1Ö1E: “ben yabancı uyruklu biri olduğumdan senaryo yazarken 

arkadaşlarım büyük harf, küçük fark, nokta, virgül gibi bir sürü kuralla-
rı yazmama katkı sağladı.”

G2Ö2K: “ bu süreç en çok yaratıcılığımı geliştirdi. Senaryo yazarken 
birkaç kere değiştirdik ve hayal gücümüzü son noktasına kadar kullan-
dık.”

G8Ö1K: “ bilgisayar kullanma konusunda iyi olmadığımı düşünüyo-
rum. Ama bu süreç bizi bilgisayar kullanmaya mecbur edince kullandık.”

Katılımcıların Dijital Öykülere İlişkin Görüşlerine Dair Bulgular

Katılımcıların dijital öykülere ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 
elde edilen bulgular iki başlık altında irdelenmiştir.

Katılımcıların Dijital Öykülerin Olumlu ve Olumsuz Yönlerine 
İlişkin Görüşleri

Katılımcılardan dijital öykülerin olumlu ve olumsuz yönleriyle il-
gili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların dijital öykülerin 
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olumlu yönleri ile ilgili görüşlerinin analiz sonucu Tablo 10’da, olumsuz 
yönleri ile ilgili görüşlerinin analiz sonucu Tablo 11’de görülmektedir. 
Tablolarda oluşturulan temalar, temalarla ilişkili kodlar, temalara ya-
pılan yükleme sayıları (f) ve temalara yükleme yapan katılımcılara yer 
verilmiştir.

Tablo 10: Dijital Öykülerin Olumlu Yönlerine İlişkin Görüşler

Tema Kodlar f Katılımcılar

Öğretmen 
açısından 
olumlu yön-
leri

Kolaylık sağlaması 10 G1Ö1E, G2Ö2K, G7Ö2K, 
G8Ö3K, G10Ö3K, G13Ö3E, 
G16Ö2K, G19Ö2K, G21Ö4K, 
G21Ö5K

Öğrenciler 
açısından 
olumlu yön-
leri

Açıklık ve anlaşılır-
lık sağlaması

8 G1Ö1E, G3Ö1E, G4Ö1K, 
G5Ö1K, G6Ö1K, G10Ö3K, 
G18Ö2K, G21Ö1K

İlgi çekicilik sağla-
ması

11 G1Ö2K, G2Ö1K, G5Ö1K, 
G7Ö2K, G8Ö1K, G10Ö3K, 
G11Ö2K, G18Ö2K, G20Ö2E, 
G20Ö4E, G21Ö1K

Eğlenerek öğrenme-
ye imkân tanıması

12 G2Ö2K, G4Ö2K, G5Ö2K, 
G6Ö1K, G6Ö3K, G9Ö1K, 
G8Ö2K, G9Ö3K, G11Ö1K, 
G13Ö4E, G18Ö3K, G21Ö1K

Kalıcı öğrenme sağ-
laması

12 G6Ö3K, G8Ö3K, G10Ö1K, 
G10Ö2K, G11Ö3K, G12Ö2K, 
G14Ö3K, G15Ö3E, G17Ö1E, 
G17Ö3K, G18Ö1K, G18Ö2K

Kolaylık sağlaması 11 G1Ö1E, G2Ö2K, G6Ö2K, 
G7Ö1K, G8Ö3K, G9Ö3K, 
G10Ö3K, G13Ö2E, G17Ö3K, 
G21Ö2K, G21Ö5K

Farklı öğrencilere 
hitap etmesi

3 G14Ö3K, G14Ö4K, G17Ö3K
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Dijital öykü-
nün yapısal 
açıdan olum-
lu yönleri

Tekrar kullanılabilir 
bir araç olması

6 G8Ö2K, G9Ö2K, G12Ö1K, 
G14Ö2K, G19Ö3K, G21Ö3K

Çok yönlü bir araç 
olması

8 G14Ö1K, G15Ö1E, G16Ö4K, 
G17Ö1E, G18Ö4K, G19Ö1K, 
G20Ö1E, G20Ö2E

Görsel bir araç 
olması

8 G1Ö3K, G5Ö3K, G13Ö1E, 
G15Ö2E, G16Ö1K, G16Ö3K, 
G17Ö2E, G20Ö3E

Tablo 10’da katılımcıların görüşlerine bakıldığında, dijital öyküle-
rin öğretmenler (f=10), öğrenciler (f=57) açısından ve dijital öykülerin 
yapısal (f=22) açıdan olumlu yönleri olduğunu ifade ettikleri görülmek-
tedir. Dijital öykülerin öğretmen açısından olumlu yönleri olduğunu 
ifade eden katılımcıların, dijital öykülerin öğretim sürecinde öğretmene 
kolaylık sağlaması (f=10) yönüne vurgu yapmaktadırlar. Dijital öykü-
lerin öğrenciler açısından olumlu yönleri olduğunu ifade eden katılım-
cıların, dijital öykülerin öğrencinin konuyu anlamasını kolaylaştırdığı 
(f=11), konuları öğrenci için açık ve anlaşılır hale getirdiği (f=8), konuları 
öğrencinin ilgisini çekecek hale getirdiği (f=11), öğrencilerin eğlenerek 
öğrenmesine olanak tanıdığı (f=12), öğrenmenin kalıcılığına katkı sağla-
dığı (f=12) ve farklı öğrenen öğrencilere hitap ettiği (f=3) şeklinde görüş 
bildirdikleri görülmektedir. Yine dijital öykülerin kendi yapılarından 
kaynaklı olumlu yönlerinden bahseden katılımcıların, dijital öykülerin 
tekrar kullanılabilir bir araç olması (f=6), içerisinde birden fazla öge ba-
rındırmasıyla çok yönlü bir araç oluşu (f=8) ve görsel bir araç oluşu (f=8) 
açısından olumlu yönleri olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Bazı 
katılımcıların konuya ilişkin görüşleri şöyledir:

G16Ö2K: “Teknoloji çağındayız ve genelde öğretmenler derslerinde 
kullanıyor. Teknoloji derslerde anlatıma kolaylık sağlıyor. Dijital öykü 
de bu teknolojilerdendir.”

G2Ö2K: “…bence öğrencilere bir şeyleri öğretirken eğlendirmesi de 
çok güzel.”

G14Ö3K: “… akıl da kalıcılığı sağlayan bir etkinlik bence. Öğrenciler 
gördüklerini daha çok akıllarında tutarlar.”

G13Ö1E: “… konu anlatılırken görsel resimler sunması iyi bence.



GELENEKTEN GELECEĞE BİR KÖPRÜ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL ÖYKÜ 
OLUŞTURMA DENEYİMLERİ

286

G20Ö1E: “ dijital öyküler eleştirel düşünme, yazma ve okuma bece-
risi gibi birçok yöne katkı sağlayan farklı yönleri olan bir araç…”

Tablo 11’de yer alan katılımcı görüşlerine bakıldığında, dijital öykü-
lerin öğrenciler (f=11) ve öğretmenler (f=24) açısından olumsuz yönleri 
olduğunu ifade ettikleri görülürken katılımcıların aynı zamanda dijital 
öykülerin olumsuz yönü olmadığını (f=31) da ifade ettikleri belirlenmiş-
tir. Dijital öykülerin öğrenci açısından olumsuz yönleri olduğunu ifade 
eden katılımcıların dijital öykülerin sürelerinin uzun olması (f=4) ve her 
öğrenciye uygun olmayabileceği (f=7) yönüne vurgu yaptıkları görülür-
ken, öğretmenler açısından olumsuz yönleriyle ilgili her içeriğe uygun 
olarak hazırlanamayacağı (f=5) ve dijital öykü oluşturmanın uzun za-
man alması (f=19) şeklinde görüşler olduğu görülmektedir.

Bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşleri şöyledir:
G16Ö3K: “….görsel zekaya sahip öğrenciler için iyi olabilecekken, 

diğer zeka türleri için iyi olur mu emin değilim. Yani bence her öğrenci 
için uygun değil diye düşünüyorum. Buda dezavantajlı bir durumdur.”

G9Ö2K: “… Hazırlanmasının fazla zamanımızı alması bence olum-
suzdu. Daha kısa zamanda yapılabilecek etkili yöntemler vardır bence”

G5Ö3K:” olumsuz bir yönü olduğunu düşünmüyorum.”



Vildan DONMUŞ KAYA, Mehmet EROĞLU

287

Tablo 11: Dijital Öykülerin Olumsuz Yönlerine İlişkin Görüşler

Tema Kodlar f Katılımcılar

Öğrenci 
açısından 
olumsuz 
yönleri

Öykü sürelerinin 
uzunluğu

4 G1Ö2K, G9Ö1K, G17Ö2E, G20Ö1E

Her öğrenciye 
uygun olmayışı

7 G2Ö2K, G5Ö1K, G7Ö1K, G11Ö1K, 
G14Ö1K, G16Ö3K, G17Ö1E

Öğretmen 
açısından 
olumsuz 
yönleri

Her içeriğe uygun 
olarak hazırlana-
mayacağı

5 G3Ö1E, G6Ö3K, G10Ö3K, G12Ö2K, 
G18Ö1K

Oluşturulması-
nın fazla zaman 
alması

19 G1Ö3K, G4Ö2K, G6Ö2K, G8Ö2K, 
G8Ö2K, G9Ö2K, G10Ö3K, G13Ö4E, 
G14Ö3K, G15Ö3E, G16Ö1K, 
G16Ö4K, G17Ö3K, G18Ö2K, 
G18Ö3K, G19Ö2K, G20Ö3E, 
G21Ö3K, G21Ö4K

Yok 31 G1Ö1E, G2Ö1K, G4Ö1K, G5Ö2K, 
G5Ö3K, G6Ö1K, G7Ö2K, G8Ö1K, 
G8Ö3K, G9Ö3K, G10Ö1K, G10Ö2K, 
G11Ö2K, G11Ö3K, G12Ö1K, 
G13Ö1E, G13Ö2E, G13Ö3E, G14Ö2K, 
G14Ö4K, G15Ö1E, G15Ö2E, 
G16Ö2K, G18Ö4K, G19Ö1K, 
G19Ö3K, G20Ö2E, G20Ö4E, 
G21Ö1K, G21Ö2K, G21Ö5K

Katılımcıların Dijital Öyküleri Meslek Hayatlarında Kullanmaya 
İlişkin Görüşleri

Katılımcılardan dijital öyküleri meslek hayatlarında kullanıp kul-
lanmayacakları ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıla-
rın bu bağlamdaki görüşlerinin analizi sonucu Tablo 12’de görülmekte-
dir. Tabloda temalarla ilişkili kodlar, temalara yapılan yükleme sayıları 
(f) ve temalara yükleme yapan katılımcılar verilmiştir.

Tablo 12’de katılımcıların görüşlerine bakıldığında, dijital öyküleri 
meslek hayatlarında kullanacağını ifade eden katılımcıların sebep ola-
rak dijital öykülerin öğrenciler (f=49) ve öğretmenler (f=12) açısından 
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olumlu yönlerine vurgu yaptıkları, ayrıca dijital öykülerin yapısal (f=5) 
açıdan olumlu yönleri olduğunu da gerekçe olarak belirttikleri görül-
mektedir. Dijital öyküleri derslerinde kullanmayacağını ifade eden katı-
lımcıların ise teknoloji bariyerlerinden kaynaklı (f=1) olarak dijital öykü-
leri kullanmayacaklarını ifade ettikleri görülmektedir.

Tablo 12: Dijital Öyküleri Meslek Hayatlarındaki Derslerinde Kullan-
maya İlişkin Görüşler

Tema Kod f Katılımcılar

K
ul

la
nı

rı
m

Öğrenci açı-
sından olumlu 
yönleri olması

Öğrenmeyi ilgi çe-
kici hale getirmesi

14 G1Ö1E, G2Ö2K, G8Ö3K, G11Ö2K, 
G13Ö1E, G13Ö3E, G14Ö2K, G15Ö2E, 
G18Ö3K, G20Ö1E, G20Ö2E, G21Ö1K, 
G21Ö2K, G21Ö4K

Eğlenerek öğrenme-
ye imkan tanıması

12 G1Ö1E, G6Ö2K, G9Ö1K, G10Ö1K, 
G11Ö3K, G14Ö1K, G16Ö1K, G16Ö3K, 
G18Ö1K, G19Ö3K, G20Ö3E, G20Ö4E

Öğrenmede moti-
vasyonu arttırması

2 G1Ö2K, G16Ö4K

Farklı öğrencilere 
hitap etmesi

3 G1Ö3K, G12Ö1K, G14Ö4K

Kısa zamanda çok 
daha fazla öğrenme 
imkânı tanıması

5 G2Ö1K, G3Ö1E, G7Ö2K, G15Ö3E, 
G21Ö1K

Anlamayı kolaylaş-
tırması

10 G5Ö2K, G8Ö1K, G8Ö2K, G9Ö3K, 
G10Ö3K, G17Ö1E, G17Ö2E, G18Ö2K, 
G21Ö3K, G21Ö5K

Kalıcı öğrenme 
sağlaması

3 G5Ö3K, G6Ö3K, G12Ö2K

Öğretmen açı-
sından olumlu 
yönlerinin 
olması

Çağa ayak uydur-
mak

4 G10Ö2K, G16Ö2K, G19Ö1K, G19Ö2K

Öğretici yönünün 
güçlü olması

8 G4Ö1K, G6Ö1K, G8Ö2K, G9Ö2K, 
G13Ö2E, G13Ö4E, G14Ö3K, G18Ö4K

Dijital öykü-
lerin yapısal 
olarak olumlu 
yönlerinin 
olması

Görsel bir araç 
olması

4 G4Ö2K, G5Ö1K, G7Ö1K, G11Ö1K

Tekrar kullanılabilir 
olması

1 G17Ö3K

Kul-
lan-
mam

Teknoloji 
bariyeri

Teknoloji bilgisi 
gerektirmesi

1 G15Ö1E
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Dijital öykülerin öğrenci açısından olumlu yönlerinden kaynaklı 
olarak kullanacağını ifade eden katılımcıların dijital öykülerin öğrenme-
yi ilgi çekici hale getirmesi (f=14), eğlenerek öğrenmeye imkân tanıması 
(f=12), öğrenmede motivasyonu arttırması (f=2), farklı öğrencilere hi-
tap etmesi (f=3), kısa zamanda çok daha fazla öğrenme imkânı tanıma-
sı (f=5), anlamayı kolaylaştırması (f=10) ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması 
(f=3) yönüne vurgu yaptıkları görülmektedir. Dijital öyküleri öğretmen-
ler açısından olumlu yönleri olduğunu düşündükleri için kullanacağını 
ifade eden katılımcıların ise öğretmen olarak çağa ayak uydurma ge-
rekliliği (f=4) ve dijital öykülerin öğretici yönünün güçlü olmasına (f=8) 
vurgu yaptıkları görülmektedir. Yine dijital öykülerin yapısal olarak 
olumlu yönlerinden kaynaklı olarak kullanacağından bahseden katılım-
cıların dijital öykülerin görsel (f=4) ve tekrar kullanılabilir bir araç olma-
sıyla (f=1) ilgili olduğu yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Bazı 
katılımcıların konuya ilişkin görüşleri şöyledir:

G14Ö2K: “eğer teknik imkânlar el verirse kesinlikle kullanmayı dü-
şünürüm. Çünkü yaratıcı ve farklı içerikler sunduğu için öğrencilerin 
ilgisini çok çekebilir.”

G16Ö1K: “ evet düşünebilirim. Öğrencilerim için eğlendirici olacak-
tır. Böylelikle dersimde öğrenirken eğleneceklerdir.”

G21Ö5K: “ o zamanın getirdiği teknoloji ile daha güzel öyküler ha-
zırlayıp öğrencilerim ve kendim için kullanmayı düşünürüm elbette. 
Çünkü bu şekilde öğrencilerin konuları anlaması daha kolay olur…”

G8Ö2K: “kullanırım kesin…dijital öyküler bir şeyler öğretme de 
bana kolaylık sağlar. Çünkü özellikle kazanımlardan yola çıkarak hazır-
landıkları için öğretmen gibi öğretici tarafları yüksektir…”

G15Ö1E: “düşünmem. Çünkü icra ortamı elektronik ortam olduğu 
için ve ben de teknoloji kullanmayı sevmediğim için eski metotlarla de-
vam ederim.”

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Dijital öyküler, teknoloji ile birlikte dönüşen ve gelişen öğrenme- 
öğretme ortamlarında etkili bir öğretme yöntemi olan öykü anlatımının 
modern yansıması olarak bilinmektedir (Robin, 2008). Dijital öyküleri 
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konu alan çalışmalarda, dijital öykülerin eğitimde kullanımıyla ilgili 
olarak öğrencilerin, akademik başarıları, okuma yazma becerileri, moti-
vasyonları ve derse olan tutumları gibi birçok değişkende olumlu etkile-
ri olduğu belirlenmiştir (Uslupehlivan & Kurtoğlu Erden, 2018; Yürük, 
2015). Bu bağlamda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersin-
de ortaokul Türkçe dersinin seçilen bir basamağının kazanımları ile ilgili 
dijital öykü oluşturan Türkçe öğretmen adaylarının, bu sürece ve dijital 
öykülere ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu görüşlerden elde edilen sonuç-
lar, araştırmanın katılımcılarıyla ve araştırmacılar tarafından hazırlanan 
görüşme sorularıyla sınırlıdır.

Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma sürecindeki tutumla-
rında meydana gelen değişimleri ortaya koymak amacıyla yapılan ça-
lışmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, sürecin başında ve süreç 
boyunca öğretmen adaylarının dijital öykülere ilişkin hem olumlu hem 
de olumsuz tutumlara sahip oldukları görülürken süreç sonunda ise 
öğretmen adaylarının tamamının konuya ilişkin olumlu tutuma sahip 
oldukları belirlenmiştir. Süreç başında olumsuz tutuma sahip olan öğ-
retmen adaylarının daha çok ne ile karşılaşacaklarını bilmediklerinden 
dolayı süreçten korktukları yönünde olumsuz tutuma sahip oldukları 
görülmektedir. Öğretmen adaylarının korkunun yanında, tedirgin ve 
endişeli hissettikleri, ayrıca dijital öykü oluşturmanın gereksiz olduğu-
nu, süreci sevmeyeceklerini ve sürecin zor olacağını düşündükleri so-
nucuna ulaşılmıştır. Olumlu tutuma sahip olanların kendilerini daha 
çok şaşkın bunun yanında heyecanlı, meraklı ve rahat hissettikleri gö-
rülmektedir. Öğretmen adayları, dijital öykülerini oluşturmaya başla-
dıktan sonra süreç içerisinde olumsuz tutumlara sahip olduklarını be-
lirtmişler ve bu süreçte zorlanmaya başladıklarını, stres, endişe, korku, 
tedirginlik gibi duygular yaşayarak öz güven eksikliği duyduklarını da 
bildirmişlerdir. Süreç devam ederken olumlu tutuma sahip olduğunu 
ifade eden öğretmen adaylarının ise merak ve heyecan duydukları ve 
rahatlamaya başladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının 
süreç sonundaki tutumlarına bakıldığında adayların, süreci başarıyla 
tamamlamaktan mutlu oldukları ayrıca rahatladıkları ve bunların yanı 
sıra süreçten memnuniyet duydukları, öğrenme hazzına ulaştıkları, öz 
güvenlerinin arttığı, eğlendikleri ve heyecan hissettikleri belirlenmiştir. 
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Kabaran, Karalar, Altan ve Altıntaş (2019) tarafından yapılan çalışmanın 
sonucunda öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma sürecinin so-
nunda yapılan uygulamalarla ilgili sevinç, heyecan, gurur hissettikleri, 
süreçten memnun oldukları, eğlendikleri ve dijital öykü oluşturmanın 
kendilerine katkı sağladığı yönünde elde edilen sonuçlar, araştırmanın 
sonucuyla paralellik göstermektedir. 

Alan yazına bakıldığında dijital öykü oluşturma sürecinde katılım-
cıların zorlandıkları/ sorun yaşadıkları adımlar ile ilgili sonuçlar olduğu 
dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, öğretmen 
adaylarının dijital öykü oluşturma sürecinde öykünün içeriği, öykünün 
ses ögesi ve teknik açılardan zorlandıklarını ifade ettikleri görülmektedir. 
Bu bağlamda öğretmen adaylarının en çok senaryo yazarken ve teknik 
açıdan zorluklar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Balaman’ın (2016), 
Özpınar’ın (2017), Özüdoğru ve Çakır’ın (2020), Uslu Pehlivan, Kurtoğ-
lu Erden ve Cebesoy’un (2017) araştırmalarının sonucunda da öğretmen 
adaylarının yazım sürecinde zorlandıkları görülürken teknik bağlamda 
zorlanıldığı sonucuna ulaşılan çalışmalar da mevcuttur (Özpınar, 2017; 
Özüdoğru & Çakır, 2020; Uslu vd., 2017). Bu durumun sebebinin öğret-
men adaylarının teknoloji kullanım becerilerinin düşük olması, teknik 
bilginin daha özel bir alan olması veya yazma ile ilgili becerilerinin ye-
tersiz olmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Yine araştırmanın 
bu bulgusunun diğer bir sonucuna bakıldığında, öğretmen adaylarının 
en kolay buldukları adıma ilişkin öykünün içeriği, öykünün ses ögesi 
ve teknik temalarına ilişkin görüş bildirdikleri görülmektedir. En kolay 
buldukları adımın ise sahne oluşturma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Öğretmen adaylarının çoğunun içeriğin programlarda olmasından do-
layı sahne oluşturmada kolaylık yaşadıkları görülmektedir. Araştırma-
nın bu bulgusu değerlendirildiğinde ilginç sonuçlar göze çarpmaktadır. 
Katılımcıların zorlandıkları ve kolay buldukları adımlarda kesişmeler 
olduğu görülmektedir. Örneğin, bazı katılımcılara senaryo yazma adımı 
zor gelirken bazı katılımcılar senaryo yazma adımını kolay bulduğunu 
ifade etmişlerdir. Yine bazıları seslendirmede zorlanırken bazılarına bu 
adım kolay gelmiştir. Bu durumun, grup elemanlarının farklı becerile-
re sahip olması, eksik oldukları noktadaki adımlarda zorlanmaları veya 
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becerilerinin yeterli olduğu adımları kolay bulmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.

Her yeni deneyimde olduğu gibi dijital öykü oluşturma deneyimin-
de de katılımcıların sevdikleri ve sevmedikleri yönler olduğuna dair 
sonuçlara bakıldığında, öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturmada 
“doğrudan izlenen süreçle ilgili”, “dijital öykülerin ögeleriyle ilgili” ve 
“dijital öykülerin özellikleriyle ilgili” sevdikleri yönlerden bahsettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle dijital öykülerin öğretime yardımcı bir 
ürün olmasını ve süreçte grup çalışması yapılmasını sevdiklerini daha 
çok vurguladıkları dikkat çekmektedir. Dijital öykü oluşturma süreçle-
rinde grup çalışmasının yapıldığı araştırmaların sonuçları arasında fark-
lılıklar olduğu görülmektedir. Bazı araştırma sonuçlarında grup çalış-
ması yapılmış olması sorun olarak ortaya çıkarken (Kabaran vd., 2019; 
Özpınar, 2017) bazı çalışmalarda grup çalışması yapılmasının sevildi-
ği ve kişiye olumlu katkılar sunduğu (Balaman, 2016) görülmektedir. 
Bu araştırmada öğretmen adaylarının grup çalışmalarını sevmelerinin, 
gruplarını kendilerinin oluşturmasından veya sürecin iyi yönetilmesin-
den kaynaklandığı düşünülmektedir. Dijital öykülerin öğretime yar-
dımcı bir ürün olmasını sevdiklerini vurgulayan öğretmen adaylarının 
görüşleri ise süreçte oluşturulan dijital öykülerin, öğretici dijital öykü 
türünde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırmanın bir 
diğer bulgusu ise öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma süreci-
nin sevmedikleri yönüne ilişkindir. Öğretmen adayları bu sürecin çok 
emek gerektirmesi, fazla zaman alması ve bilgisayar kullanmayı zorun-
lu kılması yönlerini sevmediklerini belirtmişlerdir. Bu araştırma sonuç-
larından dijital öykü sürecinin uzun bir zamana yayılması ile ilgili so-
nuç, benzer araştırma sonuçlarından farklılık göstermektedir. Kabaran 
ve diğerleri (2019) tarafından yapılan çalışmada dijital öykü oluşturma 
süreci kısa bir zamana yayılmıştır ve bu durumda katılımcılar zamanın 
kısa olmasının sorun olduğunu belirtmişlerdir. Yine Uslu Pehlivan ve 
diğerlerinin (2017) çalışmasının sonucunda katılımcılar kısıtlı zamanın 
bir sorun olduğunu belirtmişlerdir. Tüm bu sonuçlardan hareketle di-
jital öykülerin oluşturulması için çok uzun ya da çok kısa süren çalış-
malar yapılmaması gerektiği söylenebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının 
bilgisayar kullanmanın zorunlu olduğu bu süreci sevmemelerini ifade 
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etmeleri, araştırmanın öğretmen adaylarının zorlandıkları adımlarla il-
gili bulgusunda teknik olarak yaşadıkları sıkıntılar ifadesini destekle-
mektedir. Ancak bu sonuç, 21. yüzyılın öğretmen adaylarının bilgisayarı 
kullanmanın bir seçenek değil neredeyse bir mecburiyet olduğunu an-
lamadıklarını ve bu durumu yeterince içselleştiremediklerini de gözler 
önüne sermektedir.

Dijital öykü oluşturma öğrencilerin genel olarak birçok becerisine 
katkı sağlamaktadır. Bireyler araştırma, karar verme, problem çözme ve 
yaratıcı düşünme gibi birçok becerisini kullanarak yaratıcılık gösterge-
leri içeren öyküler oluşturmaktadırlar (Bedir Erişti, 2016; Duman & Gö-
çen, 2015). Bu açıdan dijital öyküleme sürecinin öğretmen adaylarının 
hangi becerilerini geliştirdiğine dair bulgulara bakıldığında öğretmen 
adaylarının dijital öykü oluşturma sürecinin daha çok teknolojiyi kul-
lanma, yaratıcı düşünme ve yazma becerilerini geliştirdiğini belirttik-
leri görülür. Öğretmen adaylarının dijital öyküleri oluşturmada teknik 
sıkıntı yaşama ve hatta bilgisayar kullanma becerisini mecbur kılması 
yönünü sevmediklerini çoğunlukta ifade etmelerine rağmen teknoloji 
becerilerine olumlu katkısı olduğunu belirtmeleri dijital öykü süreci-
nin teknoloji becerilerini gerçekten arttırdığını onaylamaktadır. Benzer 
bir araştırma sonucu da dijital öykü oluşturmanın teknolojik becerileri 
arttırdığını gözler önüne sermektedir (Demirer & Baki, 2018; Özpınar, 
2017). Öğretmen adayları özellikle yazım süreci, seslendirmede ve sahne 
oluşturmada hayal güçlerinin geliştiğinden bahsederek yaratıcı düşün-
me becerilerinin geliştiğine dikkat çekmektedirler. Alan yazına bakıldı-
ğında dijital öykülerin öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirdiği 
ve onlara farklı adımlarda yaratıcı görevler yüklediğinden bahsedil-
mektedir (Diaw, 2009; Özpınar, 2017; Xu, Park & Baek, 2011). Bir diğer 
önemli sonuç da dijital öykü oluşturma sürecinin öğretmen adaylarının 
yazma becerilerini geliştirmesi ile ilgilidir. Benzer birçok araştırmada 
dijital öykü oluşturmanın ve dijital öykü kullanmanın, yazma becerisi-
ni geliştirdiği belirlenmiştir (Baki, 2019; Baki & Feyzioğlu, 2017; Dayan, 
2017; Demir & Kılıçkıran, 2018; Demirer & Baki, 2018; Özüdoğru & Ça-
kır, 2020; Yılmaz, Üstündağ, Güneş & Çalışkan, 2017). Dijital öykü oluş-
turma sürecinin özellikle teknoloji kullanma ve yazma becerisine olan 
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katkılarının tamamen dijital öykülerin doğası ve ögeleriyle ilgili olduğu 
düşünülmektedir. 

Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre öğretmen adaylarının dijital 
öykülerin; öğretmen, öğrenci ve dijital öykülerin yapısıyla ilgili avantaj-
ları olduğundan bahsettikleri görülmektedir. Bu bağlamda Robin (2006), 
dijital öykülerin gerek öğretmen gerekse öğrenci için önemli ve etkili 
bir öğretim materyali olduğundan bahsetmektedir. Bu araştırmada da 
öğretmen adaylarına göre dijital öyküler öğretmenler için anlatımda 
kolaylık sağlarken sunduğu çoklu ortam ögeleri ile öğrencilerin ilgisi-
ni çeken, eğlenerek öğrenmelerini sağlayan, öğrenmelerinin kalıcılığını 
arttıran ve en çok da konulara açıklık getirerek anlaşılmasını kolaylaş-
tırmaktadır. Dijital öykülerle ilgili daha önce yapılan çalışmalarda da 
dijital öykülerin öğretmene kolaylık sağladığı (Uslu Pehlivan vd., 2017; 
Özüdoğru & Çakır, 2020), öğrenciler için ilgi çekici (Kahraman, 2013; 
Karakoyun, 2014; Özpınar, 2017; Uslu Pehlivan vd., 2017), eğlenceli 
(Kahraman, 2013; Karakoyun, 2014; Özpınar, 2017; Özüdoğru & Çakır, 
2020), kalıcı öğrenme sağlayan (Özpınar, 2017; Özüdoğru & Çakır, 2020; 
Uslu Pehlivan vd., 2017) ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı (Uslu Pehlivan 
vd., 2017) gibi sonuçların, araştırma sonuçlarını desteklediği görülmek-
tedir. Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarının dijital öykülerin hem 
farklı becerilerin gelişimine sunduğu katkılar hem de çoklu ortam öge-
lerinden oluşması nedeniyle çok yönlü ve görsel bir araç olmasının da 
avantajlı bir durum olduğunu belirttikleri görülmektedir. Sonuç olarak 
öğretmen adaylarının dijital öykülerin daha çok öğrenci açısından avan-
tajlarına dikkat çektikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının nere-
deyse yarısının dijital öykülerin dezavantajları olmadığı yönünde görüş 
bildirmeleri araştırmanın göze çarpan bir diğer sonucudur. Dezavantajı 
olmadığını bildiren öğretmen adaylarının görüşlerine karşılık olumsuz 
yönleri olduğuna dikkat çeken görüşlere bakıldığında dijital öykülerin 
öğretmen ve öğrenci açısından dezavantajları olduğu sonucuyla karşı-
laşılmaktadır. Dijital öykülerin avantajlarında öğrenci için avantajları 
olduğuna daha çok vurgu yapılırken dezavantajlarında daha çok öğ-
retmen için dezavantajları olduğuna vurgu yapılmaktadır. Öğretmen 
adaylarının özellikle dijital öykülerin oluşturulmasının fazla zaman 
almasını dezavantaj olarak gördükleri belirlenmiştir. Uslu Pehlivan ve 
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diğerlerinin (2017) araştırmalarında da öğretmen adaylarının dijital öy-
küleri hazırlamanın zaman alıcı olmasını dezavantaj olarak belirttikleri 
görülmektedir. Araştırmada öğretmen adayları, öykü sürelerinin uzun 
olmasının dezavantaj olabileceğinden bahsetmektedirler. Alan yazına 
bakıldığında dijital öykülerin sahip olması gereken sürelerle ilgili farklı 
görüşlere rastlanmaktadır. Lambert’e (2013) göre dijital öyküler en fazla 
5 dakika olmalıyken Foley (2013) ise 2 dk ile 10 dk arasında olabilece-
ğinden bahsetmektedir. Bu bağlamda dijital öyküler öğrencileri izlerken 
sıkmayacak ve hatırlayabilecekleri uzunlukta olmalıdır (Yüzer & Kılınç, 
2015). Aksi halde bu durum öğretmen adaylarının da belirttiği gibi de-
zavantaja dönüşecektir. Ayrıca öğretmen adayları dijital öykü kullan-
manın her öğrenciye ve her içeriğe uygun olarak hazırlanamayacağının 
dezavantajlı olabileceğinden bahsettikleri sonucu Özpınar’ın (2017) ça-
lışmasının sonuçlarıyla örtüşmektedir. Oysa Lafrance ve Blizzard (2011) 
dijital öykülerin, eğitimin her kademesinde öğrencilere birçok beceriyi 
kazandırabilmek için kullanılabilecek bir eğitim aracı olduğunu belirtir-
ken bunun bir avantaj olduğuna dikkat çekmektedirler. 

Araştırmanın bir diğer sonucunda öğretmen adaylarının hemen 
hepsinin dijital öyküleri daha çok eğlenerek öğrenmeye imkân tanıması, 
öğrenmeyi ilgi çekici hale getirmesi, öğretici yönünün güçlü olması ne-
deniyle meslek hayatlarında kullanmak isteyecekleri belirlenmiştir. Ya-
pılan benzer araştırma sonuçları da katılımcıların dijital öyküleri meslek 
hayatlarında kullanmaya istekli oldukları ve kullanmayı düşündükleri 
yönündedir (Karakoyun, 2014; Karataş, Bozkurt & Hava, 2016; Özpınar, 
2017). 

Hem alan yazın hem de bu çalışma bulgularına bakıldığında diji-
tal öykü oluşturma sürecinde katılımcıların tutumlarının olumlu olarak 
değiştiği, süreçte grup çalışması yapılmış olması ve süreç sonunda or-
taya öğretici bir ürün çıkması gibi sevilen yönlerinin olduğu, bireylerin 
teknoloji kullanma, yazma ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine 
katkı sağladığı göz önünde bulundurulursa dijital öykü oluşturmanın 
öğretmen adaylarının materyal olarak tasarlayabilecekleri eğlenceli bir 
süreç olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında öğretim ortamlarının 
eğlenceli, dikkat çekici, açık ve anlaşılır bir hale gelmesini sağlaması ve 
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öğretici yönü güçlü olan bir araç olması dolayısıyla dijital öykülerden 
öğretim ortamlarında faydalanılabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın sonuçlarından hareketle şu önerilerde bulunulabilir:

	Bu araştırmanın çalışma grubunu Türkçe öğretmen adayları 
oluşturmaktadır. Çalışma grubu olarak farklı disiplinlerdeki öğ-
retmen adayları seçilerek onların dijital öykü oluşturma sürecine 
ilişkin görüşlerin incelendiği çalışmalar yapılabilir.

	Bu araştırmada öğretici türdeki dijital öyküler materyal olarak 
geliştirilmiştir. Türkçe derslerinde kazanımlarla uyumlu olacak 
şekilde kişisel ve tarihi dijital öykülerin oluşturulduğu çalışmalar 
yapılabilir.

	Bu araştırmada elde edilen katılımcı görüşleri görüşme formu 
aracılığıyla katılımcılardan bireysel olarak toplanmıştır. Katılım-
cı görüşlerinin her gruptaki katılımcıların bir araya getirilerek 
oluşturulduğu odak grup görüşmeleriyle toplandığı çalışmalar 
yapılabilir.

	Öğretmen adaylarının dijital öykülere yönelik tutumlarını belir-
lemeye yönelik ölçme araçları geliştirilebilir.

	Öğretmen adaylarının dijital öykü senaryosu yazarken zorluk 
yaşamamaları için etkili yazma teknikleriyle ilgili daha uzun süre 
bilgilendirilmeleri sağlanabilir.

	Öğretmen adaylarının dijital öykü oluştururken teknik açıdan 
zorluk yaşamamaları için sunulan program seçenekleri aza indir-
genip daha uzun süreli bilgilendirmeler yapılabilir.

	Öğretmen adaylarının dijital öykü sürecinin uzun olmasını sev-
medikleri ve dezavantaj olarak gördükleri düşünülürse sürecin 
14 haftadan daha az olduğu çalışmalar yapılabilir.
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Bölüm 10  
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME1

Dr. Öğr. Üyesi Miray DAĞYAR
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Antalya / Türkiye

Öz: Problem/senaryo, öğrenci, eğitim yönlendiricisi ve değerlendir-
me olmak üzere dört bileşenden oluşan probleme dayalı öğrenme, öğ-
renilen problem çözme ilkelerinin, bireylerin karşılaştığı ya da gelecekte 
karşılaşabileceği problemlerin çözümünde kullanılmasını amaçlayan 
yapılandırmacı bir öğretim yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. 20. yüz-
yıldan günümüze kadar öğretme-öğrenme sürecindeki önemini hiç kay-
betmeyen probleme dayalı öğrenmenin, farklı öğrenim düzeylerinde ve 
farklı bilim dallarındaki uygulamaları sıkça alanyazında yer bulmakta-
dır. Tüm dünyada Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Bilgi-
sayar Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında probleme dayalı öğrenme 
uygulamalarına yer verilmesi, yaklaşımın etkililiğinin birçok çalışmada 
farklı boyutları ele alınarak açıklanması, bu çalışmada yapılan probleme 
dayalı öğrenmeye yönelik genel bir alanyazın taramasını gerekli kıldığı 
söylenebilir. Yapılan çalışmada, temellerini ilerlemeci eğitim felsefesin-
den ve yapılandırmacılık kuramından alan probleme dayalı öğrenme-
yi ve probleme dayalı öğrenme sürecini, kuramsal açıdan analiz etmek 
amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Problem Durumu, Senaryo, Problem Çözme, 
Probleme Dayalı Öğrenme. 

GİRİŞ

İlerlemeci eğitim felsefesi, bireylerin öğretme-öğrenme sürecinde 
aktif olması gerektiğini savunmaktadır. Süreç, bireyin ilgi ve ihtiyaçları-

1	 Bu	makale,	yazarın	doktora	tezi	çalışmasından	üretilmiştir.
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na göre düzenlenmeli ve öğrenci merkezli olmalıdır. Eğitimde, problem 
çözme yoluyla öğrenme, konu alanına dönük işleyişin yerini almalı, ki-
taplardaki hazır bilgilerin öğrencilere aktarımına odaklı bir öğretimden 
vazgeçilmelidir. Bilginin yaşantıda sadece bir araç olduğu unutulmama-
lıdır (Dewey, 1997; Ertürk, 1979). Öğrencilerin edindikleri eski ve yeni 
bilgiler arasında ilişki kurmaları, bilgiyi anlamlandırarak yapılandırma-
ları beklenir. İlerlemecilere göre, öğretme-öğrenme sürecinde, bireylere 
problem çözme becerileri ve bilimsel araştırma süreci becerileri kazan-
dırılmalıdır. Dolayısıyla, ilerlemeci eğitimde vurgunun, problem çözü-
münde ve aktif öğrenmede olduğu söylenebilir (Ornstein & Hunkins, 
2004).

Problem çözme ve aktif öğrenmenin kuramsal temelleri yapılan-
dırmacılığa ve onun da öğrenme üzerine temellerini oluşturan bilişsel 
kuramlara dayanmaktadır. Bilişsel öğrenme kuramları, davranışçı ku-
ramlardan farklı olarak öğrenmeyi uyarıcı-davranış arasında bağ kurma 
işi olarak değil de daha karmaşık olan zihinsel süreçlerle açıklamaktadır 
(Senemoğlu, 2013). Yapılandırmacılık da benzer şekilde öğrenmeyi bi-
lişsel süreçlerle açıklamakta ve süreçte aktif olan öğrenenin bilgiyi nasıl 
yapılandırarak öğrendiği ile ilgilenmektedir. Piaget, Bruner, Dewey, Vy-
gotsky gibi isimlerin temellendirdiği yapılandırmacılık kuramına göre, 
bilgiyi herkes kendi bilişsel yapısına göre özelleştirerek edinir. Birey 
yaşantısına dönük gerçek problem durumları üzerinde çalışarak aktif 
olarak bilgiyi yaşantısına dönük oluşturur (Erdem & Demirel, 2002). 
Gagne (1959), problem çözmenin, deneme yanılma, neden sonuç ilişkisi 
kurma, kavramlar ve olaylar arası ilişkileri değerlendirme gibi karmaşık 
zihinsel becerilerin aynı anda kullanılmasına olanak sağladığını belirt-
miştir. Dolayısıyla problem çözme sürecinde, bireylerin öğrenmesi biliş-
sel süreçlerle açıklanmakta ve bireylerin süreçte düşünmeyi öğrendiği 
vurgulanmaktadır (Kılınç, 2007). Düşünmenin bir problemle başladığı 
ve problem çözmenin de bireyin düşüncesini yönlendirdiği söylenebilir. 

Özetle, öğrenmede problem çözme yöntemi temele alındığında ya-
pılandırmacılık kuramına uygun şekilde, bilginin, bireyin kendi bilişsel 
yapısına göre yapılandırıldığı bir problem çözme sürecinde edinilme-
si sağlanmaktadır. Problem çözme sürecini merkeze alan yaklaşım ise 
probleme dayalı öğrenmedir (PDÖ). PDÖ yaklaşımı ile bireylerin ya-
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şamlarında karşılaştıkları problemleri çözmek, araştırıp keşfederek ve 
yaratıcılıklarını ortaya çıkararak öğrenmelerini sağlamak amaçlanmak-
tadır. PDÖ, öğrencilerin okulda öğrendiklerini yaşamlarında kullanma-
larına ve problem çözerek deneyim kazanmalarına odaklanmaktadır 
(Hmelo-Silver, 2004). PDÖ, gerçek yaşamı yansıtan senaryolar aracılı-
ğıyla, öğrencileri araştırmaya, tartışmaya, çözüm yolları bulmaya, bir 
olaya farklı açılardan bakmaya, bireysel ve takım çalışmaları yapmaya 
ve öğrendiklerini uygulamaya yöneltmektedir (Öztürk, 2019; Savaş, 
2016). Dolayısıyla kuramsal temel olarak PDÖ yaklaşımının yapılan-
dırmacılık kuramına (Goodwin, 2006) ve bilişsel öğrenme kuramlarına 
dayandığı söylenebilir. Ancak öğrenme kuramlarının her biri farklı bir 
öğrenme türünü en iyi açıklamayı amaç edindiğinden, diğer kuramların 
ilkelerinden yararlanmayan, öğrenme ile ilgili tüm ilkeleri barındıran 
ya da tüm sorunları çözen tek bir kuramdan bahsedilemez. Bu nedenle 
öğretme-öğrenme sürecinde tüm kuramların ilkeleri, öğretim süreci, öğ-
renme türü, öğrenilen bilginin türü, öğrenci özellikleri gibi açılardan ir-
delenerek işe koşulmalıdır (Senemoğlu, 2013). Öğretme-öğrenme süreç-
lerine yön veren temel öğrenme kuramlarına Tablo 1’ de yer verilmiştir: 

Tablo 1: Öğrenme Kuramları

Davranışçı Öğrenme Kuramları Bilişselci Öğrenme Kuramları

Klasik Koşullama - Pavlov Gestalt Kuram – Köhler ve Werthe-
imer

Bitişiklik Kuramları - Watson, Guth-
rie

Bilgiyi İşleme Kuramı – Piaget, 
Gagne

Bağ Kuramı - Thorndike Keşif Yoluyla Öğrenme - Bruner

Edimsel Koşullama - Skinner Nörofizyolojik Kuram-Hebb

Sistematik Davranış Kuramı - Hull

Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Kuram-
lar

Diğer Kuramlar

İşaret-Gestalt Kuramı - Tolman Hümanistik Kuram - Maslow

Bilişsel Sosyal Öğrenme Kuramı - 
Bandura

Yapılandırmacı Kuram – Piaget, 
Bruner

(Senemoğlu, 2013)
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Çalışmanın Önemi

Günümüze kadar yapılmış probleme dayalı öğrenmeyi araştıran ça-
lışmalar incelendiğinde, öğrencilerin akademik başarılarını (Altıparmak 
& Akın, 2017; Öztürk, 2019), bilgi düzeylerinin kalıcılığını (Benli & Sa-
rıkaya, 2012), kavram bilgisi başarılarını (Eren ve Akınoğlu, 2012), aka-
demik risk alma düzeylerini (Çelik, Eroğlu & Selvi, 2012), derse yönelik 
olumlu tutumlarını (Güzel, 2018; Savaş, 2016), özdüzenleyici öğrenme 
becerilerini (Erdoğan ve Senemoğlu, 2014), motivasyonlarını (Tekin, 
2019; Winjia vd., 2011), memnuniyetlerini (Gürpınar, Alimoğlu, Ma-
maklı & Aktekin, 2010), problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme 
gibi üst düzey düşünme becerilerini (Anazifa & Djukri, 2017; Kar, 2010; 
Konu & Gül, 2017; Mulyanto, Gunarhadi & Indriayu, 2018) ve bilimsel 
süreç becerilerini (Öztürk, 2019; Pakyürek, 2008) yükseltmek amacıyla 
probleme dayalı öğrenmenin farklı konular ve yaş gruplarında birbirine 
benzer bir süreçle incelendiği belirlenmiştir. 

Ayrıca, alanyazındaki PDÖ uygulamalarının, ilkokul (Çetin, 2011; 
Pratama, 2018; Stephens, 2010), ortaokul (Öztürk, 2019; Simamora, Sida-
butar & Surya, 2017), lise (Kaçak & Ünlü, 2013; Shishigu, Hailu & Anibo, 
2017) ve lisans (Benli & Sarıkaya, 2012; Wosinski vd., 2018) düzeyinde 
yapılmış olduğu belirlenmiştir. Fen Bilimleri alanında Fizik (Eren & 
Akınoğlu, 2012; Shishigu vd., 2017), Kimya (Kuşdemir, 2010), Biyoloji 
(Konu & Gül, 2017; Wong & Day, 2009), Fen ve Teknoloji derslerinde 
(Çelik, Eroğlu & Selvi, 2012; Güzel, 2018); Sosyal Bilimler alanında ise, 
Hayat Bilgisi (Çetin, 2011), Sosyal Bilgiler (Wijnia, Loyens & Derous, 
2011; Demirel & Turan, 2010), Coğrafya (Koçak & Ünlü, 2013), İngilizce 
(Erdoğan & Senemoğlu, 2014), Eğitim Bilimleri (Gürlen Erdem, 2011), 
ve Ekonomi (Manaf vd., 2011) derslerinde PDÖ uygulamalarının daha 
yaygın ele alındığı görülmektedir. Sağlık Bilimleri alanında tıp (Gürpı-
nar vd., 2010) ve hemşirelik okulu (Hu, 2004; Wosinski vd., 2018) dersle-
rinde, Mühendislik alanındaki derslerde (Masek, 2012; Yadav vd., 2011), 
Bilgisayar Bilimleri alanında Bilgi, Teknoloji ve Ağ Temelleri derslerin-
de (Baturay & Bay, 2010; Chen & Chen, 2012), Matematik Biliminde ise 
Matematik, Geometri ve Cebir derslerinde (Altıparmak & Akın, 2017; 
Astriani, Surya & Syahputra, 2017; Mulyanto vd., 2018) uygulanmış olan 
PDÖ örnekleri görülmektedir. Alanyazında bireysel PDÖ çalışmalarının 
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çok sayıda olması nedeniyle, bireysel çalışmaların verilerini sentezleyen 
meta-analiz çalışmaları da (Dağyar & Demirel, 2015; Demirel & Dağyar, 
2016; Liu vd., 2019; Park, 2019) alanyazında geniş yer bulmuştur. 

Tüm dünyada Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Ma-
tematik, Bilgisayar Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında PDÖ uygu-
lamalarına yer verilmesi, yaklaşımın etkililiğinin birçok çalışmada fark-
lı boyutları ele alınarak açıklanması nedeniyle, bu çalışmada yapılan 
probleme dayalı öğrenmeye yönelik genel bir analizin, alanyazına katkı 
sağlayacağı söylenebilir. Ayrıca çalışma, PDÖ süreci ile bilimsel araştır-
ma süreci arasındaki benzerliğe vurgu yaparak PDÖ yaklaşımının öğ-
retme-öğrenme sürecine uygulanmasını örneklendirmesi açısından da 
araştırmacılara, eğitimcilere ve öğretmenlere yarar sağlayacağı düşünü-
lerek önemli kabul edilebilir. 

Çalışmanın Amacı

Yapılan çalışmada, temellerini yapılandırmacılık kuramından alan 
probleme dayalı öğrenmeyi ve PDÖ sürecini, problem/senaryo, eğitim 
yönlendiricisi/öğretmen, küçük çalışma grupları/öğrenciler ve bilimsel 
araştırma sürecinin işleyişi bağlamında kuramsal açısından analiz et-
mek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır:

	Probleme dayalı öğrenme nedir? 
	Probleme dayalı öğrenmenin aşamaları nelerdir?
	Probleme dayalı öğrenme ile bilimsel araştırma süreçleri arasın-

daki ilişki nedir?

PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN KURAMSAL ANALİZİ

Probleme Dayalı Öğrenme 

PDÖ, alanyazına girdiği 1960’lı yıllardan itibaren öncelikle sağlık 
eğitimi veren okullarda uygulanmaya başlanmış, sonraki yıllarda sosyal 
bilimler, mühendislik, mimarlık, işletme, hukuk, ekonomi, yönetim, ma-
tematik, eğitim, fen bilimleri, tarım ve diğer birçok disiplindeki öğretim 
programlarına girmeye başlamıştır (Schwartz, Mennin & Webb, 2001). 
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Alanyazındaki tanımları incelendiğinde, probleme dayalı öğrenmenin 
farklı araştırmacılar tarafından, farklı açıları ön plana alınarak bir öğ-
retim ve müfredat yaklaşımı (Barrows, 2002; Duch, Groh & Alen, 2001; 
Edens, 2000; Savery, 2006), eğitim sistemi (Finkle & Torp, 1995), öğren-
me yöntemi (Deveci, 2002; Hoffmann & Ritchie, 1997; Roh, 2003; Stepien 
& Galler, 1993) ve öğrenme süreci (Açıkgöz, 2004; De Grave, Schmidt & 
Boshuizen, 2001) olarak ele alındığı görülmektedir. 

PDÖ, öğrencilerin küçük gruplar içinde tartışmalarıyla problemi 
içselleştirdikleri, bireysel ve grupla çeşitli öğrenme yoluyla edindikleri 
bilgi ve deneyimler ile problemin çözümüne ulaştıkları ve kendilerinin 
ve sürecin değerlendirmesini yaptıkları bir süreç olarak tanımlanabi-
lir. Torp ve Sage’ye (2002) göre de gerçek yaşam da karşılaşılabilecek 
problemlerin araştırıldığı ve çözümü için bireylerin hem zihinsel hem 
de beceri yönünden aktif katılımlarını gerektiren bir öğrenme şeklidir. 
Genel olarak PDÖ, öğrenme sürecinin bir problem durumu etrafında şe-
killendiği, bireylerin bilişsel ve sosyal etkileşimlerine dayanan ve prob-
lem çözme ilkelerinin ve öğrenilen bilgilerin, gelecekte karşılaşılacak 
problemlerin çözümünde kullanılmasına odaklanan yapılandırmacı bir 
öğretim yaklaşımı olarak ele alınabilir (Konu & Gül, 2017; Savaş, 2016; 
Schmidt, 2000). 

Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenmeleri bir bütün olarak kap-
sayan PDÖ, sadece bilgi öğretimini amaçlamaz. Öğretme-öğrenme sü-
recinde, bilgi edinmenin yanında bilgiyi transfer etme, kendi öğrenme 
sürecinin farkında olma, sorumluluk alma, yaşam boyu öğrenme, prob-
lemi görme, problem çözme ve güçlü iletişim kurma becerilerine sahip 
bireylerin yetiştirilmesini amaçlar (Chin & Chia, 2004; Dooley, 1997; Gü-
zel, 2018). Süreçte, öğrencilerin eski ve yeni bilgi arasında ilişki kura-
rak bilgiyi yapılandırması, dolayısıyla da bilginin kalıcı olması ve diğer 
alanlara transfer edilebilmesi önem taşır (Arends, 1998; Savaş, 2016). 

PDÖ, öğrencilerin öğrendikleri bilginin ne işlerine yaradığı konu-
sunda bilgilerinin olmasını, problemin önemini fark etme ve çözüm öne-
rileri üretebilmek için güdülenmelerini, problemin ilgi ve ihtiyaçlarına 
dönük olmasını, bilgiyi araştırarak derinlemesine öğrenmelerini, bilgiyi 
yapılandırmalarını, problemleri çözebilmeleri için gerekli olan üst dü-
zey bilişsel becerilerinin ve düşünme yeteneğinin gelişmesini, eleştirel 
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ve yaratıcı düşünmelerini sağlamaktadır (Chin & Chia, 2004; Duch vd., 
2001). Alanyazında, PDÖ yaklaşımının, öğrencilere teknoloji kullanma, 
öz-denetim yapma ve üst düzey bilişsel becerileri kazandırmasının ya-
nında, öğrencilerin öğrenmeye ilgilerini ve ders başarılarını arttıracağı, 
içsel güdülenmelerini sağlayacağı, mantıklı düşünen, üretken ve merak-
lı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacağı belirtilmektedir (Delisle, 1997; 
Dooley, 1997; Korkmaz & Kaptan, 2002). 

Probleme dayalı öğrenmenin merkezinde, aktif olarak problemi 
çözmesi, araştırma yapması, kendi öğrenme sürecinden sorumlu olma-
sı, bilgiyi yapılandırması beklenen öğrenci vardır. Eğitim yönlendiricisi, 
süreçte öğrenme durumlarını belirleyen, problemin öğrenci tarafından 
fark edilmesini sağlayan, öğrenciyi konuya odaklayan, uygun geribil-
dirimlerle sürecin etkili olmasını sağlayan öğretmendir (Woods, 1996). 
Ancak öğretmenlerin ve öğrencilerin PDÖ yaklaşımı hakkında yeterli 
bilgi sahibi olmaması, sürecin sağlıklı yürütülmesine engel olmaktadır. 
PDÖ hakkında eksik ya da yanlış bilgiler, PDÖ yaklaşımının işe koşul-
duğu öğrenme süreçlerinde, öğrencilerin bilgi edinme açısından yeter-
siz kalacakları şeklinde bir algı oluşturabilmektedir (Duffy & Cunning-
ham, 1996). Ayrıca, öğretmenlerin geleneksel eğitimdeki otorite ve bilgi 
aktaran rolünden çıkmak istememeleri ve farklı strateji, yöntem, teknik 
kullanımı açısından isteksiz oluşları, yaklaşımın öğretme-öğrenme sü-
reçlerinde uygulanmasını engellemektedir. Bunun yanında, belirlenen 
problemin çözümünün beklenenden uzun ya da kısa sürmesi, sürecin 
bu anlamda öğretmen tarafından iyi kontrol edilememesi, değerlendir-
menin öğrenci odaklı olması, PDÖ yaklaşımına yönelik öğretmenler ve 
öğrencilerin endişe duymasına neden olabilmektedir (Güzel, 2018; Kap-
tan & Korkmaz, 2002; Öztürk, 2019).

Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinin Aşamaları

PDÖ sürecinin aşamaları, alanyazında farklılık göstermektedir (Kos-
chmann vd., 1994; Saban, 2000). Ancak farklı isimlendirilen aşamaların 
süreç olarak benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu aşamalar (Maxwell, 
Bellisimo & Mergendoller, 2001; Schwartz vd., 2001; Taşkesenligil, Şeno-
cak & Sözbilir, 2008): 
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	Problemin belirlenmesi, 
	Çalışma gruplarının oluşturulması, 
	Problemi fark etme ve tanıma,
	Probleme yönelik çözümlerin sunulması,
	Ölçme ve değerlendirme olarak isimlendirilebilir.

Problemin Belirlenmesi

Problem, bazı amaçlara ulaşmak için çaba harcadığımız ve bu amaç-
lara ulaşmak için de araçlar bulmamız gereken bir durumdur (Chi 
vd., 1989). Kneeland’a (2001) göre problem; bir şeyin şu anki durumu 
ile olması istenilen durum arasındaki fark iken; Dewey’ e (1997) göre, 
insan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren 
her şeydir. Probleme dayalı öğrenmede, problem durumları öğrencile-
re tek başına verilebildiği gibi hazırlanan senaryoların içinde de veri-
lebilir. Senaryolar gerçek ya da gerçeğe yakın olaylardan kurgulanan, 
problem durumunu hikayeleştirerek öğrencinin problemi fark etmesini 
ve içselleştirmesini, tartışarak düşünce üretmesini, öğrendiklerini sen-
tezlemesini ve uygulamasını sağlayan, kalıcı öğrenmeyi ve öğrenmeye 
güdülenmeyi kolaylaştıran anlatımlardır (Açıkgöz, 2004). Problemlerin 
ya da senaryoların PDÖ sürecine katılabilmesi için sahip olması gereken 
özellikler (Delisle, 1997; Duch vd., 2001) şu şekilde belirtilmektedir: 

	Problemi çözmesi beklenilen öğrencilerin zihinsel gelişim düze-
yine uygun olmalıdır. 

	Öğrenciler arası etkileşime imkân tanıyarak öğrencilerin günlük 
hayatında karşılaşabilecekleri bir durumdan yaratılmış olmalı-
dır.

	Birden fazla çözüm yolu olmalıdır.
	Hem zor hem de kolay yönleri bulunmalıdır. 
	Öğrencilerin problemle ilgili hipotezler geliştirmelerine ve farklı 

çözüm yollarına ulaşabilmelerine imkân tanımalıdır. 
Problem ve senaryolar, öncelikle öğretimsel hedeflerle tutarlı olmalı, 

konuyla ilgili temel kavram ve ilkeleri içermelidir. Öğrencilerin öğren-
dikleri ve yaşamları arasında bağ kurabilmeli, düşünceyi sınırlamaması 
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için çok fazla yapılandırılmış olmamalı, alternatif meslek seçimleriyle 
ilişkili olmalı ve öğrencileri öğrenme ve araştırma yapmaya güdüleye-
bilmelidir (Dahlgren & Oberg, 2001). Belirtilen nitelikleri taşıyan prob-
lemler ve senaryolar, probleme dayalı öğrenmenin temelini oluşturur. 
Ulusal alanyazındaki PDÖ uygulamalarında kullanılan senaryolara 
benzer hazırlanan örneklere aşağıda yer verilmiştir:

Çetin (2011) çalışmasında, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin “Takvimi 
kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık ola-
rak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikle gösterir, meteorolojinin 
tahminleriyle karşılaştırır” olarak belirlenen kazanıma dönük planlamış 
olduğu, probleme dayalı öğrenmenin işe koşulduğu bir Hayat Bilgisi 
ders programında, problem durumunu aşağıdaki problem durumuna 
benzer bir senaryo örneği ile vermiştir: 

	Aylin, pazar günü gideceği piknik için çok heyecanlı. Annesi ile 
piknik hazırlıklarını tamamladılar, en çok sevdiği yiyecekleri birlikte ha-
zırladılar. Yanlarında ip ve top da götürecekler. Aylin piknikte çok eğ-
leneceklerinden emin. Cumartesi günü piknik hayaliyle uyuyan Aylin, 
pazar sabahı uyandığında dışarıda şiddetli bir yağmur yağdığını görü-
yor. Hemen annesinin yanına gidiyor. Annesi üzgün bir şekilde yağmur 
sebebiyle pikniğe gidemeyeceklerini söylüyor. Aylin çok üzülüyor. Bu 
olaydaki problem durumu nedir? Bu problemin yaşanmaması için ne 
yapılabilirdi? 

PDÖ uygulaması yapılan başka bir çalışmada (Kuşdemir, 2010), lise 
düzeyinde Kimya dersinde, kavram öğretimi üzerine temellendirilen bir 
ders programında aşağıda verilen problem durumuna benzer bir senar-
yodan yararlanılmıştır:

	Arkadaşınıza ev yapımı bir bardak vişne suyu hazırlamak isti-
yorsunuz. İki bardağa aynı miktarda meyve suyu konsantresi koyduk-
tan sonra bardağın birine diğerine göre daha az su koydunuz. Çok su 
koyduğunuz bardağı arkadaşınıza uzattınız ama arkadaşınız ben meyve 
suyunu seyreltik sevmiyorum, seninki gibi derişik seviyorum cevabını 
verdi. Duyduğunuz bu kavramları arkadaşınıza sorduğunuzda size na-
sıl bir açıklama yapabilir? Bu kavramlara yaşantınızda karşılaştığınız 
durumlardan örnekler veriniz?
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Çalışma Gruplarının Oluşturulması

PDÖ yaklaşımında, çalışma gruplarının oluşturulması sürecinden 
eğitim yönlendiricisi olan öğretmenler sorumludur. Küçük çalışma 
grupları içinde, problem durumu üzerinde çalışan öğrencilerin, proble-
min çözümünde tam yetkili oldukları PDÖ sürecinde, rehber konumun-
daki öğretmenlerin öğrencilere, grup içi ve bireysel performansları ile 
ilgili dönütler vermesi beklenir (Joan & Huges, 1994). Yaklaşımın merke-
zinde olan öğrencilerin küçük çalışma grupları içinde birlikte araştırma 
yapması, çözüm önerileri üretmeleri, problemi birlikte yorumlamaları, 
tartışmaları, değerlendirmeleri ve sonuca ulaşmaları beklenir (Uden, 
2006). Bu süreçte öğretmenler, öğrenmeyi kolaylaştırıcı rolünde olmalı-
dırlar. Probleme dayalı öğrenmede, öğrencilerin grupla çalışması yanın-
da, bireysel çalışmaları da desteklenir (Bridges, 1992). Öğrenciler, eğitim 
yönlendiricisinin rehberliğinde, ulaşmaları gereken bilgiler ve bu bilgi-
lere ulaşmak için nasıl bir yol izleyecekleri konusunda çalışma grupları 
içinde karara varırlar ve bir sonraki grup çalışmasında yapılması gere-
ken görevleri paylaşırlar. Görevler birlikte çalışmayı gerektireceği gibi 
bireysel çalışmaya da dönük olabilir. Her grup çalışmasında yerine ge-
tirilen görevler ve ulaşılan sonuçlar tartışılarak bir sonraki sürecin plan-
lanması yapılır (Barrows, 2000).

PDÖ uygulamalarında, öğrencilerin genel olarak 3-12 kişilik küçük 
gruplara yönlendirildiği ve sınıf içi etkinliklerde daha çok grup içinde 
çalışması beklenen öğrencinin, sınıf dışı uygulamalarda bireysel çalış-
maya da yönlendirildiği belirtilmektedir (Duffy & Cunningham, 1996). 
Koçak ve Ünlü (2013), lise 10. sınıf düzeyinde “Göç olgusu ile Türkiye’ 
de göçlerin neden ve sonuçlarını kavrayabilme” kazanımına dönük iş-
lenen Coğrafya dersinde, PDÖ yaklaşımını işe koşarak öğrencilerin 5-6 
kişilik gruplar halinde senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdir. 
Çalışmada, göç olgusunun, göçe neden olan olayların, göçün coğrafi ve 
sosyolojik boyutlarının ve göçün olumsuz yönlerinin neler olduğunun 
tartışıldığı ve Türkiye’de yaşanan kontrolsüz göç problemine yönelik 
çözüm önerilerinin belirlendiği küçük çalışma gruplarında, öğrencilerin 
hem bireysel hem de grupla çalışmalarının sağlandığı vurgulanmıştır. 
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Problemi Fark Etme ve Tanıma

PDÖ sürecinde, öğrenciler kendi dünyaları ile ilişkili gerçek yaşam 
problemleri ve yarı yapılandırılmış problemlerle karşılaştırılmalıdırlar 
(Chin & Chia, 2004, Joan & Huges, 1994). Yaşantıya dönük problemler, 
öğrencilerin problemin varlığını fark etmelerini ve önemini anlamaları-
nı kolaylaştıracaktır. Problemi tanıma aşamasında, öğrencilere problem 
sunulur, eğitim yönlendiricisi rehberliğinde, öğrencilerin verilen prob-
lemi inceleyerek içeriğini anlamaları amaçlanır. Çalışmalarını, öğrenme 
hedefleri ve hipotezler oluşturarak belirlemiş oldukları hedefler doğrul-
tusunda yürütürler (Taşkesenligil vd., 2008). 

Problem durumları, öğrencilerin ilgisini çekebilecek ve merak uyan-
dıracak konular arasından seçilmelidir. PDÖ yaklaşımına yönelik hazır-
lanmış ders programlarında, problemin öğrenciye tanıtıldığı aşama giriş 
etkinliklerini oluşturmakta ve bu bölümde dikkati çekme, yaşantıyla bağ 
kurma/güdüleme ve hedeften haberdar etme basamaklarıyla, öğrenci-
nin problemi fark etmesi ve içselleştirmesi sağlanmalıdır. Ortaokul 5. 
Sınıf düzeyinde Matematik dersinde yapılmış bir PDÖ uygulamasında 
(Uygun, 2010), kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını belirler kaza-
nımı bağlamında ele alınan bir problem durumunu öğrencilere tanıtma 
aşaması, planlanan ders programında aşağıdaki basamaklara benzer şe-
kilde hazırlanmıştır: 

	Dikkati Çekme: Öğretmen, sınıfa elinde farklı birkaç nesne (sı-
nıfta çekilmiş fotoğraflar, kartonlar, farklı uzunluklarda renkli 
kurdeleler vb.) ile girer. Çocuklara sevdikleri bir kişi için fotoğ-
rafların etrafını süslemelerini ister. Ancak uzun olan kurdeleleri 
gruplar nasıl paylaşabilir? sorusu ile öğrencilerin görüşlerini alır 
ve konuya dikkatlerini çeker.

	Hedeften haberdar etme ve güdüleme: Öğretmen, öğrencilere 
derste kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını öğreneceklerini 
söyler. Okul bahçesinin çevresinin uzunluğunu merak edip et-
mediklerini sorarak bu derste öğrenecekleri bilgilerle kolaylıkla 
okulun bahçesi, sınıf gibi yerlerde de çevre ölçümü yapabilecek-
lerini belirtir. Ayrıca kurdeleleri israf etmeden paylaşmayı öğre-
neceklerini söyleyerek öğrencileri derse istekli hale getirir. 
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	Gözden Geçirme ve derse geçiş: Öğretmen, kare ve dikdörtgenin 
özellikleri, santimetre ve metre uzunluk ölçüleri ile ilgili öğrenci-
lerin ön bilgilerini kontrol eder. Eksiklerini giderir. Problem du-
rumuna yönelik etkinliği başlatarak derse geçiş yapar.

Deveci (2002) çalışmasında, ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersin-
de, probleme dayalı öğrenmeyi işe koşarak öğrencilerin yönleri sınıf-
landırmayı, yön bulma yöntemlerini öğrenmelerini ve yön bulmalarını 
amaçlamaktadır. Bu amaçla, “yolunuzu kaybettiğinizde ve çevrenizde 
yardım isteyecek kimse olmadığında ne yapabilirsiniz?” ana problemi 
çerçevesinde, ders programının giriş etkinliklerini aşağıda verilen örne-
ğe benzer şekilde planlanmıştır:

	Dikkati çekme: Öğretmen öğrencilere, daha önce hiç yolunuzu 
kaybettiniz mi? diye sorar. Deneyimleyen öğrencileri konuştu-
rur. Kendisinin de küçükken yolunu kaybettiğine dair bir anısını 
anlatır ve öğrencilerin kaybolan bir kişinin nasıl hissedeceği üze-
rinde empati kurmalarını sağlayarak konuya olan dikkatlerini 
çeker.

	Hedeften haberdar etme ve güdüleme: Öğretmen, bugün yön 
bulma ile ilgili bilgiler öğreneceksiniz, eğer yönleri iyi öğrenirse-
niz, kendi başınıza yolda giderken kaybolmazsınız ya da kaybo-
lursanız yolunuzu nasıl bulabileceğinizi bilirsiniz, der. 

	Gözden geçirme ve derse geçiş: Öğretmen, öğrencilerin ön bilgi 
eksiklerini giderir. Sabah güneşin doğuş yönü ya da akşam güne-
şin batış yönünü bilmenin yön bulma konusunda nasıl yardımı 
olabileceğini sorarak derse geçiş yapar.

Probleme Yönelik Çözümlerin Sunulması

Probleme yönelik çözümlerin sunulduğu aşamada, öğretmen reh-
berliğinde, küçük gruplar halinde problem üzerinde çalışan öğrencile-
rin, probleme yönelik çözüm önerilerinde bulunmaları beklenir. Çözüm 
önerilerini test etmek amacıyla grup içinde bireysel ya da ekip olarak 
farklı görevler alırlar ve kendi çabalarıyla problemin çözümü için bilgi 
toplarlar (Maxwell vd., 2001; Taşkesenligil vd., 2008). Eğitim yönlendi-
ricisinin de ilgili problem durumu ile öğrencilerin yaşantıları arasında 
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ilişki kurmalarını ve bilgiyi anlamlandırmalarını sağlaması, doğru bir 
yönlendirmeyle öğrencileri probleme odaklaması ve öğrencilerin öğren-
me süreçlerini takip etmesi gerekmektedir (Smith, Silver & Stein, 2005). 

PDÖ sürecinde, ilgili problemin çözümü için ihtiyaç duyulan konu-
ların, problem çözme süreci boyunca ortaya çıkması beklenir. Dolayı-
sıyla, öğrencilerin grupla ve bireysel çalışmalarına rehberlik eden eski 
edindiği bilgiler, öğrencinin var olan bilgisinin üzerine ilave edilerek 
problemin çözümüne ulaşılmaya çalışılır (Maxwell vd., 2001). PDÖ yak-
laşımı, öğrencilerin önceki öğrendiklerini, yeni öğrendikleri ile bütün-
leştirerek bilgiyi yapılandırmalarını ve eski ile yeni bilgileri arasında 
ilişki kurabilmelerini temele alır (Savin-Baden & Major, 2004). 

PDÖ yaklaşımında konu, basitten karmaşığa doğru, tekrara yapı-
larak ve problemlerle ilişki kurularak verilmelidir. Ayrıca, öğrenciler 
bilgi ve beceri kazandıkça süreç içinde uygulanan öğretme-öğrenme 
stratejileri değiştirilmelidir. Bunun sonucunda, öğrencilerin problem 
çözme sürecinde bağımsızlaşarak yaşam boyu öğrenen bireyler olması 
amaçlanır (Kaptan ve Korkmaz, 2002). PDÖ uygulamalarında, proble-
me yönelik çözümlerin sunulma aşamasına, ilgili ders programlarının 
geliştirme etkinliklerinde yer verilmektedir. Çelik (2010) çalışmasında, 
probleme dayalı öğrenmenin ortaokul 6. Sınıf, Fen ve Teknoloji dersi, 
maddenin tanecikli yapısı ve ısı konusu bağlamında gözlem yaparak 
maddeler ısındıkça moleküllerin hızlandığı sonucuna varır, maddeler 
arası ısı aktarımı ile atom-moleküllerin çarpışması arasında ilişki kurar 
kazanımlarına dönük öğretim yapılmıştır. PDÖ, 20 saatlik uygulamayla 
öğrencilerin gruplar halinde senaryolar üzerinde çalışması sağlanarak 
yapılmıştır. Öğrencilerin PDÖ yaklaşımı altında soru cevap, tartışma ve 
beyin fırtınası yöntemlerinden yararlanıldığı belirtilmiştir. Oturumlar 
halinde açıklanan ders işlenişinde probleme dönük çözümlerin sunul-
ması süreci aşağıda verilen örneğe benzer şekilde verilmiştir:

	İlk Oturum da küçük gruplara ayrılmış olan öğrencilere, “hava-
nın çok sıcak olduğu bir gün, asfalt yola dikkatlice baktığınızda, yolda 
oluşan dalgalanmayı fark ettiniz. Sizce bu durumun gerçekleşme sebe-
bi ne olabilir?” problem durumunu veren senaryo sesli olarak okunur. 
Her grup kendi içinde senaryoda bulunan problem durumunu ortaya 
çıkaracak şekilde tartışma yapar. Büyük grup halinde, beyin fırtınası 
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yöntemi uygulanarak öğrencilerin problem durumu karşısında çözüm 
önerilerinde bulunmaları sağlanır. Küçük gruplar içinde öğrencilerin 
problem durumu ile ilgili anlamadıkları ya da daha fazla bilgi edinmek 
istedikleri yerleri saptamaları istenir. Her bir çalışma grubunun, öğret-
men rehberliğinde, önerilen çözümlere yönelik bireysel ya da grup ola-
rak iş bölümü yapmaları istenir. 

Ölçme ve Değerlendirme

PDÖ yaklaşımında, öğrencilerin birbirlerinden ve öğretmenden al-
dıkları dönüt ve düzeltmelerle, öğrenme süreçleri sürekli gözden geçiri-
lir ve bu doğrultuda problemin çözümüne ulaşılmaya çalışılır. Probleme 
dayalı öğrenmede, öğrencilerin problemi çözmeye çalışırken neler öğ-
rendikleri, problemin çözümü ile elde edilen sonuçlardan daha önem-
lidir (Peterson & Treagust, 1998). Probleme dayalı öğrenmede ölçme 
ve değerlendirmenin sorumluluğu öğrenciye verildiği için, yaklaşımın 
odaklandığı, öğrenme sürecini ve bu süreçte ortaya koyulan performan-
sı öğrencilerin kendilerinin değerlendirmesidir. Öğretmen, değerlendir-
me sürecinde de öğrenciye yol göstermekten ve öğrenmesine yardımcı 
olmaktan sorumludur (Barrows, 2000). PDÖ yaklaşımında öğrenciler, 
sadece ilgili konu ve bilginin hatırlanmasını ölçen yazılı ve sözlü sınav-
larla değerlendirmeye alınamazlar. Bireysel ve grupla çalışma, sorumlu-
luk alma, iletişim kurma, iş birliği yapma, olayları kavrama, araştırma 
yapma, problem çözme becerilerine sahip olmaları gibi kriterler açısın-
dan da öğrenciler değerlendirilmelidir. Ayrıca öğrencilerin hem öğren-
me sürecini hem de kendi performanslarını farklı açılardan değerlen-
dirmeleri sağlanmalıdır (Taşkesenligil vd., 2008). Taşoğlu (2009) çalış-
masında, lisans düzeyi Fizik dersinde aşağıda verilen örneğe benzer bir 
PDÖ değerlendirme sürecini takip etmiştir: 

	Eşya taşıyan üç kişiden biri kamyonetin arkasında, biri yolda biri 
de eşya taşınan evde durmaktadır. Kamyonetin arkasındaki araçtan al-
dığı eşyaları taşıması için yoldaki arkadaşına vermektedir. Eşyayı alan 
kişi aynı hizada eşyaları taşıyarak zemin katta bulunan evin penceresin-
den diğer kişiye elindekileri vermektedir. Evdeki de aldığı eşyayı yerler 
temizleneceği için mutfaktaki dolap raflarına koymaktadır. Bu üç kişi-
den fiziksel olarak en az yorulan ve en çok yorulan hangisidir? 
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	İlk oturumda yukarıda verilen senaryo üzerinde araştırma yapan 
öğrencilerin ikinci oturumda öğrendiklerini sunması ve gruplar içinde 
yanıtların tartışılması sağlanır. Öğrencilerin, edindikleri bilgileri senar-
yoda bulunan problemlere uygulamaları istenir. Problemin çözümüne 
ulaşıldıktan sonra, öğrenme konuları özetlenir ve grubun çalışma süreci 
değerlendirilir. Öğrenciler bireysel ve grup içinde çalışma, sorumluluk-
larını yerine getirme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim kurma gibi be-
cerilere sahip olma gibi ölçütler açısından değerlendirilir. Ayrıca öğren-
cilerin hem akranlarını hem kendilerini hem de süreci değerlendirmeleri 
sağlanır. 

Probleme Dayalı Öğrenme ile Bilimsel Araştırma Süreçleri 
Arasındaki İlişki

Probleme dayalı öğrenmenin öğretme-öğrenme sürecinde işe ko-
şulabilmesi, uygulamada yer alan bireylerin bilimsel araştırma süreci 
becerilerini kullanmalarını gerektirir. Nitekim PDÖ, öğrencilerin süreç-
te bilimsel düşünmesini sağlamaktadır (Gallagher vd., 1995). Bilimsel 
araştırma süreçleri, gözlem yapma, gözleme dayalı ölçme, sınıflama ve 
çıkarımda bulunma, hipotez kurma, deney yapma, tahminde bulunma, 
açıklama yapma ve iletişim kurma gibi öğrencilere kazandırılması gere-
ken beceriler olarak ele alınmaktadır (Carin & Bass, 2001). Tüm bu bece-
riler de probleme dayalı öğrenme sürecinin aşamalarını yansıtmaktadır. 
Bilimsel araştırma süreçleri, bilgiyi edinme, problemi tanıma ve çözümü 
analiz etme gibi düşünmenin ana bileşenlerini oluşturduğu için, proble-
me dayalı öğrenme yaklaşımının temeli olan problem çözmede de kulla-
nılmaktadır (Çelik, 2013). Taşoğlu (2009) çalışmasında, probleme dayalı 
öğrenmenin Fizik dersine olan problem çözme tutumlarını arttırdığı ve 
bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşmıştır. PDÖ ile bi-
limsel süreç becerileri arasında pozitif, birbirini olumlu yönde etkileyen 
bir ilişki olduğu alanyazında belirtilmektedir (Çelik, 2013; Öztürk, 2019; 
Pakyürek, 2008; Serin, 2006). 

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının merkezinde üst düzey dü-
şünme becerilerine sahip olması istenilen ve aktif öğrenen öğrenciler yer 
almaktadır. Bu öğrencilerin PDÖ sürecinin her aşamasında bir bilim in-
sanı gibi bilimsel süreç becerilerini kullanması gerekmektedir (Öztürk, 
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2019). Bir problemin varlığının fark edilmesi ile başlayıp, problemle il-
gili değişkenlere yönelik gözlem, ölçme ve sınıflama yaparak problemle 
ilgili çıkarımlarda bulunmayı gerektiren PDÖ, probleme yönelik çözüm 
önerilerinde bulunma, probleme yönelik çözümlerin araştırılması, ihti-
yaç duyulan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, tartışılması ve sonuca 
varılması aşamalarından oluşmaktadır (Savery, 2006). PDÖ, bireylerin 
analiz-sentez, neden-sonuç ilişkisi kurma, değerlendirme, yaratma gibi 
üst düzey düşünme becerilerini geliştirmektedir (Dooley, 1997; Duch 
vd., 2001). Dolayısıyla PDÖ uygulamalarının, bilimsel araştırma süre-
ci becerilerini gerektirdiği ve geliştirdiği, buna dayanarak da düşünen, 
eleştiren, değerlendiren, karar veren, analiz ve sentez yapabilen, bilim 
insanı özelliklerine sahip bireylerin yetiştirilmesinde, PDÖ yaklaşımının 
etkili olduğu söylenebilir. 

SONUÇ

Probleme dayalı öğrenme; öğrencilerin problem çözme, araştırma 
yapma ve keşfetme becerilerini kapsayan bir bütün (Arends, 1998) ve 
problemi analiz etmeye odaklanan bireylerin kendi kendine öğrenme 
süreci olarak tanımlanmaktadır (De Grave vd., 2001). Yaşamı nasıl sor-
guladığımızı ve nasıl öğrendiğimizi taklit eden bir öğrenme anlayışı 
olarak ifade edilen (Duch vd., 2001) PDÖ, senaryo/problem; öğrenci, 
eğitim yönlendiricisi ve değerlendirme olmak üzere dört bileşenden 
oluşmaktadır (Yaman, 2003). 

Çalışma kapsamında, PDÖ yaklaşımı ve sürecine ilişkin yapılan ku-
ramsal analizde, öncelikle PDÖ hakkında öğretmenlerin yeterli bilgi sa-
hibi olması ve uygulama öncesi öğrencileri yaklaşım ile ilgili bilgilendir-
mesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin PDÖ sürecindeki 
rollerine hâkim olmaları, süreci iyi planlamaları, öğrencilere rehberlik 
ederek öğrenmelerini kolaylaştırmaları, öğrencilerin de kendi öğren-
melerinden sorumlu olmaları, bilgiyi araştırmaları ve yeniden yapılan-
dırmaları gerekmektedir. PDÖ süreci ile ilgili olarak da farklı öğrenim 
düzeylerinde ve farklı bilim dallarında yapılan uygulamaların benzer 
aşamalarla gerçekleştiği söylenebilir. Süreçte, öğretmenin belirlediği 
problem durumunu bir problem ya da senaryo içinde öğrencinin fark 
etmesini sağlaması ve öğrencilerin de büyük grup ya da küçük çalışma 
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grupları içinde tartışarak problemi tanımaları ve içselleştirmeleri bekle-
nir. Öğrencilerin probleme yönelik çözüm önerileri üretmeleri istenir. 
Ürettikleri hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek için 
de bireysel ya da ekip olarak çözüm için gerekli olduğunu düşünerek 
belirlemiş oldukları belirli görevleri yerine getirmeleri gerekir. Yerine 
getirilen sorumluluklar sonucunda ulaşılan ürünler, öğrenciler tarafın-
dan problemin çözümü için kullanılır. Öğrencilerin problemle ilgili çö-
zümlere ulaşmalarının ardından hem kendilerini hem akranlarını hem 
de süreci değerlendirmeleri sağlanarak PDÖ süreci tamamlanır. 

PDÖ sürecinin aşamaları ile bilimsel araştırma süreci aşamaları bir-
birine benzerlik göstermektedir. PDÖ süreci bireyi bilimsel araştırma 
yapmaya ve bilimsel düşünmeye yöneltmektedir. PDÖ yaklaşımında, 
bilimsel araştırma aşamalarını işe koşacak bir senaryo ile problem çöz-
me süreci başlamakta, hipotezleri oluşturma, hipotezleri test etme, veri 
toplama, analiz etme ve sonuca varma aşamaları ile de bireylerin bilim-
sel süreç becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Bireylerin bilimsel sü-
reç becerilerini geliştiren PDÖ yaklaşımının önemi şu şekilde özetlen-
mektedir (Barrett, 2005): 

	Öğrencilerin sorumluluk almasını ve sorumluluklarını yerine ge-
tirmesini destekler. 

	Bilgiyi araştırma, bilgiye ulaşma, önemli bilgiyi seçme ve sunma 
becerisi kazandırır. 

	Mesleki yeterlilik duygusu kazandırır ve bireyin kendine olan 
güvenini arttırır. 

	Farklı disiplinler arasında ilişki kurulmasını sağlar, farklı yerler-
den gelen bilginin sentezlenmesini destekler.

	Öğrenmeyi öğretir.

	Kuramsal bilgi ve uygulama arasında ilişki kurdurur. 

	Sosyalleşmeyi destekler, iş birliğini arttırır, arkadaşlık bağını 
güçlü tutar. 

	Öğrenciyi araştırma yapmaya ve yaşamı boyunca öğrenmeye gü-
düler. 
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Sonuç olarak bu çalışma, PDÖ sürecinin öğretme-öğrenme sürecine 
uygulanmasını örneklendirmesi, yaklaşımın 20. yüzyıldan günümüze 
kadar farklı öğretme-öğrenme süreçlerinde önemini kaybetmeden uy-
gulanabildiğini göstermesi açısından öğretmenlere yarar sağlayabilir. 
PDÖ yaklaşımının alanyazında hangi bilim dallarında, hangi öğrenim 
düzeylerinde daha sık uygulandığı ve hangi öğrenci niteliklerini kazan-
dırmada etkili olduğu bağlamında araştırmacılara fikir verebilir. Ayrıca 
çalışmada, PDÖ sürecinin ve bilimsel araştırma sürecinin aşamalarının 
benzerliğinin ve PDÖ yaklaşımının kazandırdığı öğrenci özelliklerinin 
ele alınması, ele alınan bu değişkenler arasındaki ilişki odaklı araştırma 
yapacak olan gelecekteki çalışmalara öneri sağlayabilir.
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Bölüm 11  
PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMENLERİN 

YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Doç. Dr. Adem BAYAR - Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Amasya / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı pandemi döneminde öğretmenlerin ya-
şadıkları sorunları derinlemesine incelemek ve bu sorunların çözümüne 
ilişkin olası çözüm yollarını ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde ni-
tel araştırma yaklaşımıyla gerçekleştirilen bu araştırma olgu bilim dese-
ni kullanılarak organize edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı 
örneklem yöntemi doğrultusunda maksimum çeşitlilik örneklem tekni-
ğine göre belirlenen farklı branş, mesleki kıdem ve cinsiyette olan 12 öğ-
retmenden meydana gelmektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
ile elde edilen veriler betimsel analiz anlayışı ile çözümlenmiştir. Buna 
göre çalışmaya katılan öğretmenler sorun kavramını; problem, güçlük, 
çaresizlik ve sıkıntı kelimeleri ile eş tuttuklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 
katılımcılar pandemi döneminde öğretmenlerin yaşadıkları sorunları; 
teknolojik sorunlar, psikolojik sorunlar, öğrenci kaynaklı sorunlar, veli 
kaynaklı sorunlar, öğretmen kaynaklı sorunlar, Milli Eğitim Bakanlığı 
kaynaklı sorunlar, eğitim programı kaynaklı sorunlar, ders materyali so-
runu ve tedbirlerin uygulanmasındaki sorunlar şeklinde sıralamışlardır. 
Son olarak katılımcılar bu sorunların üstesinden gelinmesi için tekno-
lojik destek, psikolojik destek, öğrenci eğitimi, veli eğitimi, hizmet içi 
eğitim, süreklilik, sadeleştirilmiş eğitim programı, dijital ders materyali 
temini ve tedbirlerin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler gibi birtakım 
önerilerde bulunmuşlardır. Sonuç olarak genel manada çözülmesi gere-
ken öğretmenlere ait mesleki sorunlarının ötesinde pandemi döneminde 
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daha da artan öğretmenlerin yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması 
etkili ve verimli eğitim uygulamaları için oldukça önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Sorun, COVID-19, Salgın.

GİRİŞ

2019 yılı sonu itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin Huban Eyaleti’ne 
bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 hastalığı (Sabah, 2020; 
Tr.euronews, 2020) kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya hızla yayılarak 
günümüzde de yıkıcı varlığını maalesef hala devam ettirmektedir. İlk 
çıktığı andan itibaren bu ortak düşmana karşın birleşip tek bir vücut 
haline gelen insanlığın ivedilikle aşı çalışmalarına başlaması oldukça 
sevindirici olmasına rağmen artık herkes tarafından kabul edilen bazı 
yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Belki de bunlardan en dikkat çekeni ve 
uzun bir süre de devam edeceği düşünülen kavram “Yeni normalleşme” 
kavramıdır. Bu kavrama göre artık hayat eskisi gibi olmayacak; insanlar 
eski alışkanlıklarının bazılarını bırakıp bu yeni yaşam tarzına uyum sağ-
layarak yaşamlarını devam ettireceklerdir. 

Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanına da ciddi anlamda etki eden 
COVID-19 salgını, eğitim dünyasına bazı sorunlar ve kaçınılmaz yeni-
likler getirmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin var olan sorun, rol ve so-
rumluluklarına yenileri eklenmiştir. Pandemi öncesinde de gerek görsel 
gerekse yazılı medyada zaman zaman öğretmenlerin mesleki sorunları 
üzerine haberler yapılagelmiştir (Milliyet, 2020a; Kigem, 2020). Kronik-
leşen bu sorunların ötesinde pandemi ile beraber gerek uzaktan eğitim 
uygulamaları gerekse hibrit eğitim ile öğretmenlerin var olan sorunları-
na yenileri eklenmiştir. Bu bağlamda ulusal medyada pandemi süreci ile 
beraber artan öğretmen problemlerini konu edinen bazı haberlere rastla-
nılmaktadır (Milliyet, 2020b; Milliyet, 2020c). Sonuç olarak bu bölümde 
pandemi döneminde öğretmen olmanın zorlukları üzerinde durulmuş-
tur. Bu açıdan ilgili çalışma literatürde henüz çok çalışılmayan bir konu-
ya dikkat çekmesi açısından önem arz etmektedir. 
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LİTERATÜR TARAMASI

Bu başlık altında sırasıyla eğitim sisteminde öğretmenin önemi ve 
öğretmenlerin yaşadığı sorunlar üzerinde durulmuştur.

Eğitim Sisteminde Öğretmenin Önemi

Eğitim örgütleri olarak okullar, bireylere olumlu yönde davranış-
lar kazandırmak; böylece sonraki kuşakları istendik yönde yetiştirerek 
toplumsal devamlılığı sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. 
Bu amaç doğrultusunda planlanan eğitim-öğretim etkinliklerinin uygu-
lanması öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir (Gökçe, 2002). Bu 
bağlamda eğitimin planlanması ve uygulanmasından birincil derecede 
sorumlu olan öğretmenler (Hagmann & Answari, 2013) öğrenme-öğret-
me etkinliklerinde yeni nesillerin yetiştirilmesinde merkezde yer alır-
lar (Gürsoy, 2003). Çünkü öğretmen ögesi eğitim sisteminde yer alan 
ögelere kıyasla öğrencileri en çok etkileyen ögedir (Büyükgöze Kavas & 
Bugay, 2009). 

Öğretmen, öğretim sürecinin en önemli figürü olup öğretmenin en 
önemli rolü öğreticilik iken farklı zamanlarda danışmanlık, uzmanlık, 
liderlik, otoriter olmak ve rehberlik gibi bazı diğer rolleri de üstlenmiştir 
(Sünbül, 1996). Bu bağlamda alanında iyi eğitim almış, yüksek nitelik 
özelliklerine sahip öğretmenler, toplumsal ilerlemede oldukça önemli 
rolleri yerine getirmektedirler (Sarpkaya, 2010).

İlgili literatür incelendiğinde birçok bilim insanı eğitim sisteminde 
öğretmenin önemine vurgu yapmıştır. Örneğin; Özden (1997), bireyle-
rin eğitimsel hedeflere ulaşacak şekilde yetiştirilmesinin ancak alanında 
iyi yetişmiş nitelikli öğretmenlerce mümkün olabileceğini belirtmiştir. 
Benzer şekilde Joseph (2013) eğitim sisteminin etkili olmasını kaliteli öğ-
retmenin varlığına bağlamıştır. 

Eğitim sisteminde öğretmenin diğer bileşenlere nazaran genel kabul 
gören reddedilemeyecek bu öneminden dolayı dünyadaki birçok ülke 
eğitim sistemlerinde nitelikli öğretmene sahip olma arayışlarına girmiş; 
bunun doğal bir sonucu olarak öğretmenlikte nitelik arayışları 1980’li 
yılların başından itibaren ortak bir eğitimsel sorun olarak ortaya çıkmış-
tır (Bayar, 2014; Seferoğlu, 2005). Günümüz eğitim dünyasında nitelikli 
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yetişmiş insan gücüne sahip olmanın koşulu nitelikli bir eğitime; nite-
likli eğitimin koşulu ise nitelikli öğretmenin olmasına bağlıdır (Gürbüz-
türk & Genç, 2004). Çünkü öğretme işinin nihai sorumlusu öğretmenden 
başkası değildir (Sünbül, 1996). 

Post modern kültürün etkisi neticesinde hızlı ve engellenemez bir 
değişimin yaşanması nedeniyle, eğitim örgütlerinde değişmez bir eği-
tim programının uygulanması muhtemel olmayıp (Witfelt, 2000); ben-
zer şekilde öğretmen yeterlilikleri devamlı olarak üzerinde durulması 
gerekilen bir konu olarak dikkat çekmektedir (Selvi, 2010). Çünkü öğ-
retmenlik, bireylerin gizil güçlerinin ortaya çıkarılıp geliştirilmesinde ve 
gelecek nesillerin biçimlendirilmesinde tartışılmaz bir öneme sahip özel 
bir uğraş alanıdır (Salema, 2005). Nihayetinde öğretmenin niteliği ile öğ-
renci arasında doğrudan bir ilişki olup (Kulshrestha & Panley, 2013), ni-
telikli öğretmen sayesinde öğrencilerin okuma ve matematik gibi temel 
becerilerinde göze çarpar şekilde olumlu bir değişliklik meydana gel-
mekte; bu durum aynı zamanda öğrencilerin sınıf olarak başarılarının 
artış göstermesinde dikkate değer bir öneme sahiptir (Strauss & Sawyer, 
1986). 

Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar

Yukarıda da değinildiği gibi öğretmen bir eğitim sisteminin en 
önemli ögesidir. Bu bağlamda nitelikli eğitim ile öğretmen sorunları ara-
sında ters bir ilişki vardır, denilebilir. Dolayısı ile öğretmenlerin tecrübe 
edindikleri sorunların tespit edilip olası çözüm yollarının bulunması ni-
telikli eğitimin vazgeçilmez bir unsurudur. Sonuç olarak eğitimde mey-
dana gelen sorunlar öğretmenlerden ayrı düşünülemez (Uygun, 2012). 

İlgili literatür tarandığında kronikleşmiş bazı öğretmen sorunlarının 
olduğu görülmektedir. Örneğin; Tekışık (1986) başlıca öğretmen sorun-
larını; öğretmen eğitiminin yetersiz olması, iktisadi ve sosyal sorunlar, 
öğretmenlik mesleğinin toplumda değer kaybı yaşaması, öğretmen ye-
tiştirmenin gelişigüzel yapılması, terfilerde politik etkiler ve siyasilerin 
öğretmenlik mesleğine duyarsız olmaları şeklinde sıralamıştır. Benzer 
şekilde Akyüz (2012) öğretmenlerin; öğretmen sayısı, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitimi, öğretmenlik yasal statüsü, öğretmen maaşları, örgüt-
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lenme sorunu, yayın, öğretmen kişilik özellikleri, öğretmenliğin sosyal 
temelleri, öğretmen çevre ilişkileri ve öğretmen-siyasî çevre ilişkileri gibi 
birtakım sorunlara sahip olduklarını ifade etmiştir. Demir ve Arı (2013) 
ise en önemli öğretmen sorunlarını; ekonomik sorunlar, toplumdaki 
itibar kaybı ve eğitim-öğretim programları ve diğer yasal metinlerin 
sürekli değişmesi şeklinde sıralamışlardır. Ayrıca Russell Altmaıer ve 
Vanvelzen (1987) ilgisiz ebeveynlerin varlığının öğretmenler için önemli 
bir sorun olduğunu ifade etmişlerdir. İlgili alanda çalışan diğer bilim 
insanları da yukarıdaki sorunlara benzer şekilde öğretmenlerin sorun-
larını; öğretmenliğin toplumdaki prestij kaybetmesi, siyasetçilerin öğ-
retmen sorunlarına karşın kayıtsız kalmaları, öğretmenleri ilgilendiren 
politikaların tutarsız olması, öğrencilerin eğitim öğretime hazırbulunuş-
luk düzeylerinin yetersiz olması, veli ve toplum baskısı ile öğretmenle-
rin gayretlerinin yeteri kadar değer görmemesi şeklinde sıralamışlardır 
(Aydın, 2009; Celep, 2004; Çelikten, Şanal, & Yeni, 2005; Yılmaz, 2005; 
Yazıcı, 2009). Yukarıdakilerin yanı sıra öğretmenlerin mesleki anlamda 
yetersiz olmaları, kendilerini güncelleyememeleri, okullarda temizlik 
sorunu, materyal eksiklikleri, ders kitaplarının yetersiz olması, inter-
net ve teknolojik açıdan var olan yetersizlikler, öğretim programlarının 
uygulanamama sorunu, motivasyon eksikliği, aşırı şımartılmış öğrenci 
profili, devamsızlık ve ailelerin çocuklarına karşı ilgisiz olmaları öğret-
menlerin tecrübe edindikleri sorunlar arasında yer almaktadır (Karataş 
& Çakan 2018).

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı pandemi döneminde öğretmenlerin yaşadıkla-
rı sorunları derinlemesine incelemek ve bunların çözümüne yönelik ola-
sı çözüm yollarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmıştır:

	Sorun kavramının tanımı nedir?
	Öğretmenlerin pandemi döneminde yaşadıkları sorunlar neler-

dir?
	Öğretmenlerin pandemi döneminde yaşadıkları sorunları çöz-

mek için neler yapılmalıdır?
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YÖNTEM

Bu başlık altında sırasıyla araştırmanın yöntemi, araştırmanın dese-
ni, çalışma grubu, araştırmacıların rolü ile verilerin toplanması ve anali-
zi alt başlıklarına yer verilmiştir.

Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilmiş-
tir. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve dokuman analizi gibi birtakım 
yöntemlerin kullanılarak verilerin elde edildiği, olgu ve olayların doğal 
gerçekliğinde gerçekçi ve geniş bir bakış açısı ile ortaya konulmasının 
hedeflendiği bir araştırma yaklaşımıdır (Yıldırım & Şimşek 2011). Ni-
tel araştırma yaklaşımı nicel araştırma yaklaşımına kıyasla daha detaylı 
bilgi edinilmesine olanak verir (Frankel & Devers 2000). Bu yaklaşımda 
genelleme yapmak gibi bir gaye olmaksızın, elde edilen verilerin keşif 
etme amacı ile analiz edilmesi üzerine kurgulanan bir anlayış hâkimdir 
(Bülbül, 2016). 

Araştırmanın Deseni

Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda olgu bilim de-
seni kullanılarak düzenlenmiştir. Olgu bilim deseni, farkında olunan 
ancak hakkında yeterli bilginin söz konusu olmadığı konuların derin-
lemesine incelenmesine salık veren bir düşünceyle gerçekleştirilen bir 
araştırma desenidir (Çepni, 2005; Yıldırım & Şimşek, 2011). Bu bağlam-
da, olgubilim deseni doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar, birden 
fazla kişinin tecrübelerini temel alan ve bir olgu üzerine ortak anlamlar 
çıkarmaya olanak tanır (Creswell, 2014). 

Çalışma Grubu

Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilen bu araştır-
manın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Doğası 
gereği çalışılan konuyla ilgili detaylı bir bilgi edinimini amaçlayan nitel 
araştırma yaklaşımında (Lichtman, 2013), zengin bilgi edinebilmek için 
amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk vd., 2010). 
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Bu bağlamda bu araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yön-
temi çerçevesinde maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılarak 
belirlenmiştir. Bu teknikteki temel amaç, çalışılan konu ile ilgili herhangi 
bir genellemeye varmak olmayıp farklılık gösteren durumlar arasında 
ortak bazı olgulara ulaşmak ve çalışılan konu ile ilgili farklı görüş ve 
düşünceleri geniş bir yelpazede ortaya koymaktır (Yıldırım & Şimşek, 
2011). 

Araştırmanın çalışma grubu Amasya İli’nde görev yapan 6 farklı 
branşa sahip toplam 12 öğretmenden meydana gelmektedir. Çalışma-
ya iştirak eden öğretmenlerin kendilerini rahat bir biçimde ifade ede-
bilecekleri bir zaman diliminde, katılımcıları tanımlayacak tüm kişisel 
bilgiler gizli tutulmuş olup pandemi dolayısı ile telefon aracılığı ile gö-
rüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, 
K9, K10, K11 ve K12 olacak şekilde kodlanmışlardır. Katılımcılara ait 
demografik bilgiler aşağıdaki tabloda (Tablo 1) gösterilmiştir.

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Sıra Kod Branş Cinsiyet Mesleki Kıdem

1 K 1 Beden Eğitimi Erkek 6-10 yıl 

2 K 2 Beden Eğitimi Kadın 11-15 yıl

3 K 3 Matematik Erkek 16-20 yıl

4 K 4 Matematik Kadın 6-10 yıl

5 K 5 İngilizce Erkek 6-10 yıl

6 K 6 İngilizce Kadın 1-5 yıl

7 K 7 Türkçe Erkek 16-20 yıl

8 K 8 Türkçe Kadın 6-10 yıl

9 K 9 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Erkek 11-15 yıl

10 K 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kadın 6-10 yıl

11 K 11 Sosyal Bilgiler Erkek 11-15 yıl

12 K 12 Sosyal Bilgiler Kadın 16-20 yıl
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Tablo 1’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen-
lerin %50’sinin erkek %50’sinin kadın olduğu; mesleki kıdemlerinin 1-5 
yıl ila 16-20 yıl aralığında değiştiği ve Beden Eğitimi, Matematik, İngiliz-
ce, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
branşlarında oldukları görülmektedir. 

Araştırmacıların Rolü

Birinci araştırmacı, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana-
bilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra yaklaşık 3,5 yıl sınıf öğretmenli-
ği yapmıştır. O günden bugüne eğitimin farklı kademelerinde yer alan 
araştırmacı 2020 yılı itibariyle Türkiye’de ilk COVID-19 hastalığı vaka-
larının görülmesi neticesinde meydana gelen eğitimde yenilik arayışla-
rı ve uzaktan eğitim uygulamalarına hem bir eğitimci hem de bir veli 
olarak tanık olmuştur. Bu süreçte aksayan yönleri görmesi ve pande-
mi döneminde öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesinin 
önemli olduğuna inanması nedenleriyle ilgili araştırmayı gerçekleştir-
meye karar vermiştir.

İkinci araştırmacı, lisans eğitimi sonrasında Millî Eğitim Bakanlı-
ğı’na bağlı okullarda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmış; 
devamında üniversiteye geçerek akademisyenliğe başlamıştır. Yıllardır 
eğitimci kimliği ile oldukça fazla tecrübeye sahip olan araştırmacı hem 
bir eğitimci hem de bir veli olarak pandemi dönemindeki birçok aksaklı-
ğa tanık olmuş; böylece sürecin daha işlevsel olmasına katkı sağlayacağı 
düşüncesi ile bu çalışmayı yapmaya karar vermiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veri toplamak amacı ile araştırmacılar yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniğini kullanmışlardır. Bu teknikte görüşme sorularının bazıları daha 
önceden oluşturulurken bazı sorular görüşmenin gidişatına göre süreç 
içerisinde araştırmacılar tarafından katılımcıların sorulara verdikleri ya-
nıtlara göre oluşturulur (Patton, 2010). Bu bağlamda, önceden hazırla-
nan görüşme sorularının yanı sıra araştırmanın amacının dışına çıkılma-
mak kaidesi ile çalışmaya katılan öğretmenleri daha çok konuşturmak; 
böylece daha detaylı bilgi edinmek amacı ile ek (sonda) sorulara başvu-
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rulmuştur. Çünkü ek (sonda) soruların sorulması ile görüşme esnasında 
toplanan verilerin daha zengin bir şekilde elde edilmesi söz konusudur 
(Yıldırım & Şimşek, 2011).

Araştırmacılar yarı yapılandırılmış görüşme formunu oluştururken 
ilgili literatürden faydalanmışlar; 2 uzmandan fikir almışlar ve farklı 
branşlara sahip 3 öğretmen ile ön (pilot) uygulama yaparak görüşme 
sorularının hem çalışmanın amacı ve araştırma soruları ile uyumlu olup 
olmadığı hem de soruların katılımcılarca anlaşılır olup olmadığı konu-
sunda emin olmak istemişler; böylece yapılan ön (pilot) uygulama ile 
beraber görüşme formuna son şeklini vermişlerdir. Görüşmeler katılım-
cıların müsait oldukları zaman dilimlerinde ve pandemi dolayısı ile te-
lefon aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.

Her bir görüşme ortalama 15-20 dakika kadar sürmüş olup; görüş-
melerde veri kaybının önüne geçilmesi amacı ile katılımcıların onayı alı-
narak yapılan görüşmeler kayıt altına alınmıştır. 

Görüşme neticesinde toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile çö-
zümlenmiştir. Betimsel analiz yönteminde önemli olan ham veri olarak 
toplanmış verilerin okuyucuların anlayabilecekleri ve kullanabilecekleri 
bir biçime dönüştürülmesidir. Betimsel analiz yönteminde toplanan ve-
riler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenerek yorumlanır. Bu 
analiz yönteminde görüşme yapılan ya da gözlenen bireylerin fikirlerini 
dikkat çekici bir biçimde göstermek gayesi ile doğrudan alıntılara yo-
ğunlukla yer verilir (Altunışık vd., 2001; Yıldırım & Şimşek, 2011).

BULGULAR 

Sorun Kavramının Tanımına İlişkin Bulgular

Elde edilen veriler çalışmanın araştırma soruları bağlamında sırası 
ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda, çalışmanın birinci araştırma sorusu 
“Sorun kavramının tanımı nedir?” şeklinde olup bu soruya ilişkin elde 
edilen bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Sorun Kavramına İlişkin Algılar

Sıra Kod f % Örnek Cümle

1 Problem 12 36 Bana göre sorun kelimesi ile problem 
kelimesi birbirine çok benzemekte. 
Aralarındaki ince farklılık ise sorun daha 
çok sosyal hayatta, problem ise daha çok 
matematikte kullanılıyor diyebilirim (K2).

2 Güçlük 9 27 Sorunu, bir güçlükle karşılaşıldığında 
hissedilen duygu durumu olarak tanımla-
yabilirim (K8).

3 Çaresizlik 8 24 İnsan aslında aciz bir varlıktır. Bundan 
dolayı sorun kelimesi aklıma çaresizliği 
getirir. Yani bir insan gerçekten bir sorun 
ile karşılaştığında ciddi manada çaresizlik 
duygusuna kapılmış olmalıdır (K10).

4 Sıkıntı 4 13 Şahsen bir sorunla karşılaştığımda içsel 
olarak içimde daralma-sıkıntı meyda-
na gelir. Bundan dolayı sorun kelimesi 
yerine sıkıntı kelimesini de kullanabiliriz, 
diye düşünüyorum (K5).

Toplam 33 100

Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan öğretmenler sorun kav-
ramını en çok “problem” olmak üzere “güçlük”, “çaresizlik” ve “sıkıntı” 
kelimeleri ile bir gördüklerini belirtmişlerdir. Bu bağlamda çalışmaya 
katılan öğretmenlerin tamamının sorun kavramını olumsuz bir olgu ola-
rak gördükleri anlaşılmaktadır.

Öğretmenlerin Pandemi Döneminde Yaşadıkları Sorunlara 
İlişkin Bulgular

Çalışmanın ikinci araştırma sorusu “Öğretmenlerin pandemi döne-
minde yaşadıkları sorunlar nelerdir?” şeklinde olup bu soruya ilişkin 
elde edilen bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar

Sıra Kod f % Örnek Cümle

1 Teknolojik 
Sorunlar

12 18 İnternet üzerinden ders anlatmak 
gerçekten çok sıkıntılı. Bazı zamanlarda 
sistemde yoğunluk olduğundan dolayı 
derse bağlanamıyorum. Bunun yanı sıra 
derse bağlamsam dahi her öğrencim 
bilgisayar, tablet telefon gibi teknolojik 
donanım açısından eşit imkânlara sahip 
değiller ve bu durum eğitimde fırsat 
eşitsizliğini arttırıyor (K2).

2 Psikolojik 
Sorunlar

11 17 Sadece biz öğretmenler değil aynı za-
manda öğrencilerimizde bu süreçte çok 
yıprandı. Her an için hasta olma kaygısı, 
yakın birini kaybetme korkusu ve git-
tikçe artan COVID-19 salgını bilançosu 
ister istemez hepimizi tedirgin ediyor. 
Bu durumunda psikolojik açıdan çok 
yıprandığımızı söyleyebilirim (K6).

3 Öğrenci 
Kaynaklı 
Sorunlar

9 14 Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim gibi 
olmuyor. Sonuçta uzaktan eğitimde 
yoklama diye bir şey yok. Öğrenciler 
derse katılsalar dahi tam olarak dersi 
dinleyip dinlemediklerini bilemiyoruz. 
Hatta bazıları sisteme girip bilgisaya-
rın başından kalkıp gidiyorlar. Çünkü 
bazen kişiye özel örneğin “Ahmet, Ayşe 
sen söyle.” dediğimde cevap alamıyo-
rum. Ayrıca verilen ödevlerin bazıları 
yapılıyor bazıları yapılmıyor. Öğrenciler 
derslere çok katılmıyorlar. Bu durum 
ister istemez beni de olumsuz etkiliyor 
(K12).
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4 Veli 
Kaynaklı 
Sorunlar

8 12 Bazı veliler benimde bir ailem ve özel 
hayatım olduğunu unutuyorlar. Örne-
ğin bir velim gece saat 11;45 gibi beni 
arayıp sanki ben her an onların beni 
aramasını beklemek zorundaymışım 
gibi bir tutum içerisinde benle konuşu-
yor ve bu gerçekten çok rahatsız edici 
bir durum (K11).

5 Öğretmen 
Kaynaklı 
Sorunlar

6 9 Doğruyu söylemek gerekirse yıllar önce 
üniversitede okumaktayken bilgisayar 
dersi almıştım. Ancak bu, teknolojiyi 
çok iyi kullandığım anlamına gelmez. 
Pandemi ile beraber kullanmasını nere-
deyse hiç bilmediğim bir eğitim aracı ile 
ders yapmak zorunda olmam ve ihtiyaç 
halinde yeteri kadar teknik destek 
alamıyor olmam kendimi çok kötü ve 
yetersiz hissettiriyor (K7).

6 Milli 
Eğitim 
Bakanlığı 
Kaynaklı 
Sorunlar

6 9 Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir dediği 
diğerini tutmuyor. Maalesef haftada 
hatta bazen bugünden yarına sürekli 
değişiklikler oluyor. Bundan dolayı tam 
olarak neyi nasıl yapacağımız konusun-
da kararsızlık yaşıyoruz (K5).

7 Eğitim 
Programı 
Kaynaklı 
Sorunlar

5 8 Yüz yüze takip etmek zorunda kaldığım 
eğitim programını harfiyen uzaktan 
eğitim sürecinden de uygulamamız 
bekleniyor. Ancak gerek teknik sorun-
lar, gerek zaman sorunu ve gerekse yüz 
yüze eğitime nazaran hem öğrencileri-
mizin hem de bizlerin hazırlıksız olması 
başlı başına çözmemiz gereken sorunlar 
iken müfredatın olduğu gibi uygulan-
masını beklemek gerçekten anlamsız ve 
kesinlikle mümkün değil (K3). 
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8 Ders 
Materyali 
Sorunu

5 8 Uzaktan eğitim aracılığı ile ders yapma-
ya çalışırken materyal konusunda za-
man zaman sorunlar yaşıyorum. Çünkü 
yoğun bir program ve sınırlı bir zaman 
diliminde çok iş yapmamız gerekiyor. 
Bu durumda her konum için materyal 
hazırlamam mümkün olmuyor. Diğer 
taraftan bakanlık tarafından materyal-
lerde çok yeterli değil (K4). 

9 Tedbirlerin 
Uygulan-
masındaki 
Sorunlar

4 5 Her ne kadar televizyonda okullarda 
temizlik, sosyal mesafe vb. gibi konu-
larda duyarlı davranıldığı söylense de 
gerçekte çok dikkat edilmiyor. Okullar 
açıkken çocukları sürekli bu konuda 
uyarmaktan bıkmıştım. Örneğin sınıfta 
iken pencereleri açıyorum havalanması 
için, arkamı dönüyorum bir bakmışım, 
öğrenci geri kapatmış! Sonuçta benimde 
bir ailem var; okuldan evime döndü-
ğümde aileme hastalık bulaştırırım diye 
çok korkuyorum (K10).

Toplam 66 100

Tablo 3’te görüldüğü gibi çalışmaya katılan öğretmenler pandemi 
döneminde yaşadıkları sorunları; 1) teknolojik sorunlar, 2) psikolojik 
sorunlar, 3) öğrenci kaynaklı sorunlar, 4) veli kaynaklı sorunlar, 5) öğ-
retmen kaynaklı sorunlar, 6) Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklı sorunlar, 7) 
eğitim programı kaynaklı sorunlar, 8) ders materyali sorunu ve 9) ted-
birlerin uygulanmasındaki sorunlar şeklinde sıralamışlardır. 

Pandemi Döneminde Yaşanan Sorunların Çözüm Yollarına 
İlişkin Bulgular

Çalışmanın son araştırma sorusu “Öğretmenlerin pandemi döne-
minde yaşadıkları sorunları çözmek için neler yapılmalıdır?” şeklinde 
olup soruya ilişkin bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlara Yönelik 
Çözüm Yolları

Sıra Kod f % Örnek Cümle

1 Teknolojik 
Destek

12 18 Her ne kadar kendime ait bilgisayarım 
olsa da bazen ders anlatırken ciddi sıkın-
tılar yaşıyorum. Bundan dolayı ihtiyaç 
halinde doğrudan ulaşabileceğimiz hızlı 
bir teknik destek ağı kurulmalı. Ayrıca in-
ternet kotamız hemen doluyor. Öğretmen-
lere ücretsiz ve sınırsız internet verilmeli 
ki rahat bir şekilde derslerimizi işleyebile-
lim (K12).

2 Psikolojik 
Destek

10 15 Gerek okuldaki rehber öğretmenlerimiz, 
gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından farklı alt birimler ara-
cılığı ile psikolojik destek birimleri oluş-
turularak sadece öğretmenlere değil aynı 
zamanda öğrenci ve velilere de psikolojik 
yardım hizmeti sağlanmalıdır (K8).

3 Öğrenci 
Eğitimi

10 15 Öğrencilerin derslere daha ciddiyetle ve 
hazır bir şekilde katılmaları; derse gerçek-
ten katılmaları, ayrıca ödevlerini kendi 
başlarına herhangi bir yardım almaksızın 
yapmaları gibi bazı konularda bilinçlendi-
rilmeleri gerekmektedir (K4).

4 Veli Eğitimi 10 15 Öğrencilere yardım etmek başka bir şey, 
öğrenci yerine ders yapmak ödev yap-
mak başka bir şey. Velilerimize bu durum 
hakkında gerekli bilinçlendirici eğitimler 
en kısa sürede verilmeli. Ayrıca öğret-
mene mesleğini öğretmek gibi bir durum 
söz konusu olup bu konuda bizlere saygı 
duymalarını sağlayıcı eğitimler velilere 
mutlaka verilmeli (K 10).
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5 Hizmet içi 
Eğitim

6 9 Öğretmenlere yönelik bilgisayar kullanı-
mı, dijital materyal hazırlama ve uzaktan 
eğitim uygulamaları gibi konularda ivedi-
likle eğitim etkinlikleri düzenlenmeli (K7).

6 Süreklilik 6 9 Milli Eğitim Bakanlığı pandemi dönemin-
de eğitim uygulamalarına ilişkin kararları 
alanında uzman ve bölgesel ve il bazlı ger-
çekler göz önünde bulundurarak almalı. 
Böylece bizlerde ne yapacağımızı önceden 
bilmiş oluruz (K5). 

7 Sadeleştiril-
miş Eğitim 
Programı 

5 7 Uzaktan eğitim döneminde ders süre-
lerimiz daha az olduğu için bu süreçte 
uygulanacak olan eğitim programlarının 
gözden geçirilerek sadeleştirilmesi gerek-
mekte (K3). 

8 Dijital Ders 
Materyali 
Temini

4 6 Milli Eğitim Bakanlığı ders materyalleri 
hazırlama konusunda tüm dersleri kap-
sayacak şekilde; daha çok uygulamaya ve 
öğrencilerimizin ders sonrasında pratik 
yapmasına olanak verecek ölçülerde 
materyal hazırlaması bir taraftan işimizi 
kolaylaştırırken diğer taraftan öğrencileri-
mizin öğrenmelerini pekiştirmesi açısın-
dan iyi olacaktır (K6).

9 Tedbirlerin 
Uygulan-
masına 
İlişkin Dü-
zenlemeler

4 6 Okullarda sosyal mesafeye daha çok dik-
kat edilmesine; maske ve hijyen kuralla-
rına daha çok riayet edilmesine yönelik 
tedbirlerin uygulanması yönelik gerçekçi 
adımlar atılmalı (K4).

Toplam 67 100

Tablo 4 incelendiğinde çalışmaya katılan öğretmenler pandemi dö-
neminde yaşadıkları sorunların üstesinden gelinmesi için; 1) teknolojik 
destek, 2) psikolojik destek, 3) öğrenci eğitimi, 4) veli eğitimi, 5) hizmet 
içi eğitim, 6) süreklilik, 7) sadeleştirilmiş eğitim programı, 8) dijital ders 
materyali temini ve 9) tedbirlerin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 
gibi birtakım önerilerde bulunmuşlardır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
Nitel anlayış çerçevesinde gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı 

pandemi döneminde öğretmenlerin yaşadıkları sorunları derinlemesine 
incelemek ve bu sorunların çözümüne ilişkin olası çözüm yollarını bul-
maktır. Bu amaç çerçevesinde elde edilen veriler çalışmanın araştırma 
soruları bağlamında sırası ile analiz edilmiştir. 

Araştırmacılar çalışmaya katılan öğretmenlerin sorun kavramını 
problem, güçlük, çaresizlik ve sıkıntı kelimeleri ile bir gördükleri; sonuç 
olarak katılımcıların sorun kavramına olumsuz bir olgu olarak baktıkla-
rı kanısına varmışlardır. Benzer şekilde Türk Dil Kurumu’na göre sorun 
“Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlan-
ması gereken durum, mesele, problem, sıkıntı veren durum, dert” (TDK, 
2020) olarak tanımlanmıştır. 

Araştırmacılar çalışmaya katılan öğretmenlerin pandemi dönemin-
de teknolojik kaynaklı, psikolojik kaynaklı, öğrenci kaynaklı, veli kay-
naklı, öğretmen kaynaklı, Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklı, eğitim prog-
ramı kaynaklı, ders materyali kaynaklı ve tedbirlerin uygulanmaması 
kaynaklı birtakım sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. İlgili li-
teratür tarandığında bu çalışmanın bulgularına benzer çalışmalara rast-
lanılmaktadır. Örneğin; öğretmen adaylarının üniversite eğitimleri bo-
yunca öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik becerileri edinmeleri 
çok önemli (Büyükgöze Kavas & Bugay, 2009) olmasına rağmen Aşan 
2002 yılında gerçekleştirdiği çalışmasında Eğitim Fakültesi öğrencile-
rinin çoğunun teknolojiyi derslerinde nasıl kullanacakları konusunda 
yeterli bilgi donanımına sahip olmadan mezun olduklarını bulmuştur. 
Benzer şekilde bazı bilim insanları görevlerine devam eden öğretmen-
lerin büyük bir kısmının üniversite yıllarında öğretim teknolojileri açı-
sından yeterli bilgi ve becerilere sahip olmadan mezun oldukları ve eği-
tim-öğretim etkinliklerinde teknolojiyi kullanmadan uzak olduklarını 
belirtmişlerdir (İşman, 2002). Karataş ve Çakan 2018 yılında yaptıkları 
araştırmalarında çalışmaya katılan öğretmenlerin mesleki anlamda ye-
tersiz olduklarını ve kendilerini güncelleyememelerini bir sorun olarak 
gördüklerini bulmuşlardır. Ayrıca Okay 2007 yılında yapmış olduğu 
çalışmasında bilgisayar ve teknoloji branşı dışındaki diğer öğretmenle-
rin sadece hizmet öncesi eğitimde değil aynı zamanda hizmet içi eğitim 
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sürecinde de bilgisayar kullanımı ve bilgisayar destekli eğitim konu-
sunda yeteri kadar yetiştirilmediği; bunun yanı sıra eğitim ve öğretim 
materyallerinin günün koşullarına göre temin edilemediği bulgularına 
ulaşmıştır. Bunların yanı sıra motivasyon eksikliği bir diğer önemli so-
run olarak göze çarpmaktadır (Karataş & Çakan, 2018). Yirci (2017)’ye 
göre Bakanlık uygulamalarının ve eğitim politikalarının süreklilik arz 
etmemesi, okul olanaklarının azlığı, öğrencilerin ilgisiz, şımarık ve se-
viyelerinin düşük olması gibi bazı problemler öğretmenleri olumsuz 
olarak etkilemektedir. Russell Altmaıer ve Vanvelzen (1987) ilgisiz ebe-
veynlerin varlığının öğretmenler için önemli bir sorun olduğunu; benzer 
şekilde Boyraz (2007)’da velilerin eğitime olan ilgisizliklerinin ciddi bir 
eğitim sorunu olduğunu bulmuştur. Ayrıca ilgili literatür tarandığında 
bu çalışmanın bulgularını destekler mahiyette bazı bilim insanlarının 
öğretmenlerin sorunlarını; öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değer 
kaybı, siyasetçilerin öğretmen sorunlarına duyarsız olmaları, öğretmen-
lerle ilgili politikaların tutarsız olması, öğrencilerin eğitim öğretime ha-
zır gelmemeleri, veli ve toplum baskısı ile öğretmenlerin gayretlerinin 
yeteri kadar değer görmemesi şeklinde sıraladıkları görülmüştür (Ay-
dın, 2009; Celep, 2004; Çelikten, Şanal & Yeni, 2005; Yılmaz, 2005; Yazıcı, 
2009). Ayrıca okullarda temizlik sorunu, materyal eksiklikleri, ders ki-
taplarının yetersiz olması, internet ve teknolojik açıdan var olan yeter-
sizlikler, öğretim programlarının uygulanamama sorunu, öğrencilerin 
aşırı şımartılmış olmaları ile devamsızlık yapmaları ve ailelerin çocukla-
rına karşı ilgisiz olmaları öğretmenlerin yaşadıkları başlıca sorunlardır 
(Karataş & Çakan 2018).

Araştırmacılar pandemi döneminde öğretmenlerin yaşadıkları so-
runların üstesinden gelinmesi için teknolojik destek, psikolojik destek, 
öğrenci eğitimi, veli eğitimi, hizmet içi eğitim, süreklilik, sadeleştirilmiş 
eğitim programı, dijital ders materyali temini ve tedbirlerin uygulanma-
sına ilişkin düzenlemeler gibi bazı çözüm yollarının olabileceği sonucu-
na ulaşmışlardır. İlgili literatür tarandığında bu çalışmanın bulgularına 
benzer çalışmalara rastlanılmaktadır. Örneğin; Balcı (1991)’ya göre öğ-
retimin niteliğinde sınıfın büyüklüğü gibi fiziksel koşullar ikinci planda 
kalırken asıl önemli olan temel unsurlar öğretmen ve öğrenci bileşenleri-
dir. Bu bağlamda, dinamik bir uğraş alanı olan öğretmenlikte, durağan-
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lığın aksine devamlı olarak değişim, gelişim ve teknolojik ilerlemelerin 
yaşanması nedenleriyle öğretmenler sürekli olarak yetiştirilmeye tabii 
olmalıdırlar (Özkan, Albayrak & Berber,2005). 

Şüphesiz eğitim-öğretim sürecine velilerin etkin katılımı önemli 
olup, veli katılımı sayesinde öğrenci başarısında göze çarpar şekilde bir 
yükseliş olacağı aşikârdır. Bir başka ifade ile veliler ne kadar çok eği-
time, okula ve öğretmenlere ilgi gösterirlerse benzer oranda bu velile-
rin çocuklarının akademik başarıları da artış gösterir (Şengönül, 2019). 
Şüphesiz anne-baba ilgisi çocuğun eğitimi üzerinde yaşamsal bir öneme 
sahiptir (Suskınd, 2019). Bunun için velilerin bilinçlendirilmesine yö-
nelik veli eğitimlerine yer verilmelidir. Öğretmenlerle veliler arasında 
meydana gelen işbirliği sayesinde öğrencilerin derslere devam etmeleri 
ve aktif katılım oranları artacaktır (Bayar & Bolat, 2020); çocuklar daha 
bilinçli hareket edecek; sonuç olarak daha başarılı olacaklardır (Ocak & 
Gündüz, 2011). Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecini daha verimli 
ve etkili hale getirmesi şüphesiz eğitimi meydana getiren tüm ögelerin 
uyumlu olmasına ve birlikte hareket etmesine bağlıdır (Karataş & Ça-
kan, 2018).

Genel olarak öğretmenlerin çözülmesi gereken mesleki sorunları-
nın ötesinde pandemi döneminde yaşadıkları sorunların ortadan kaldı-
rılması daha etkili ve verimli eğitim uygulamaları için oldukça önem 
arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmacılar pandemi döneminde öğret-
menlerin karşılaştıkları sorunların üstesinden gelinmesi; bu sorunların 
olumsuz etkilerinin olabilecek en aza indirilerek uzaktan eğitim uygula-
malarının daha verimli gerçekleştirilmesi için birtakım öneriler geliştir-
mişlerdir. Bu öneriler;

	Teknolojik destek ofisleri kurulmalı,
	Psikolojik destek birimleri kurulmalı,
	Öğrencileri bilinçlendirici eğitimler verilmeli, 
	Velileri bilinçlendirici eğitimler verilmeli,
	Uzaktan eğitim uygulamaları ve materyal hazırlamaya yönelik 

öğretmenlere hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenmeli,
	Eğitimsel kararlar alanında uzman kişilerce ve orta ve uzun va-

deli alınmalı,
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	Eğitim programları uzaktan eğitime uygun hale getirilmeli,
	Öğretmenlere ve öğrencilere yönelik dijital ders materyalleri ha-

zırlanmalı ve
	Salgınla ilgili alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına yö-

nelik denetimler arttırılmalıdır.
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SANAYİ 4.0 DEVRİMİNİN EĞİTİME YANSIMALARI 
VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ: SOSYOLOJİK BİR 

DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Belgin ARSLAN CANSEVER
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Sanayi devrimleri, 18. yüzyıldan itibaren toplumsal yaşamı 
önemli ölçüde etkilemiş, ona yeni bir biçim vermiş ve bu bağlamda da 
toplumsal yaşamın dönüm noktalarını oluşturmuştur. Söz konusu dev-
rimler, üretim biçimleri temel alınarak aşamalara ayrılmıştır. Sanayi 1.0, 
bu aşamaların ilki olup kurumların toplumsal yaşama dâhil edildiği bir 
süreçtir. Eğitim, insanoğlunun tarihsel ve toplumsal döngüsünde her 
daim varlığını sürdürse de kurumsallaşması Sanayi 1.0 dönemindeki 
gelişmeler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Sanayi 1.0, tüm kurumları etki-
lediği gibi eğitim kurumunu da etkilemiş ve Eğitim 1.0 olarak adlandı-
rılan öğretmen- öğrenci ilişkisinde tek yönlü iletişimi kullanan, kendine 
özgü bir eğitim anlayışını da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Sa-
nayi 2.0, eğitimde teknolojiyi ve özellikle Web 2.0 araçlarını içeren Eği-
tim 2.0’ı; Sanayi 3.0 ise teknolojinin eğitim süreçlerinde yoğun biçimde 
kullanılmasını ve çok yönlü bir iletişim sürecinin yaşandığı Eğitim 3.0’ın 
toplumsal yaşama hizmet etmesini sağlamıştır. Bu sistematik ve dina-
mik gelişmelerin son geldiği nokta ise Sanayi 4.0’dır. Alanyazında diğer 
sanayi devrimlerinden dijital boyutuyla farklılaştığı öne sürülen bu yeni 
dönemin, eğitim kurumunu gelecekte nasıl biçimlendireceği üzerine ça-
lışmalar yapılmaktadır. Sanayi 4.0 devriminin eğitime yansımaları ile 
geleceğin eğitim kurumunun dönüşümünü ele almayı amaçlayan bu ça-
lışma, nitel araştırma geleneği içindeki döküman incelemesi yöntemiyle 
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yürütülmüştür. Çalışmada alanyazın çerçevesinde sanayi devrimlerinin 
toplumsal yaşama etkilerine yer verilmiş olup Sanayi 4.0 devriminin 
eğitim ortamlarına yansımaları ile gelecek perspektifleri üzerinde du-
rulmuştur. Eğitim kurumunun Sanayi 4.0 sürecindeki dönüşümünün 
sosyolojik bir değerlendirmesinin sunulmaya çalışıldığı bu çalışmanın 
alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanayi Devrimleri, Toplumsal Yaşam, Sanayi 
4.0, Eğitim 4.0. 

GİRİŞ
21. yüzyılın karakteristik özelliği olarak görülen, bilgi- iletişim ve 

teknolojideki hızlı gelişim ve değişim, toplumsal kurumların dönüşü-
münü de beraberinde getirmektedir. Bu durum, sanayi devrimlerinin 
yeni aşamasının göstergesi olarak kabul edilmektedir. Nitekim ilk kez, 
2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda Sanayi 4.0’dan söz edilmiş-
tir. Sanayi 4.0, teknolojinin çok daha ön planda olacağı bir süreç olarak 
kabul edilmektedir. Bu yeni süreçte, eğitim kurumlarının yapısal boyut-
ta gereken dönüşümü gerçekleştirerek toplumsal yaşam dinamiği ba-
kımından itici güç olması beklenmektedir. Bilindiği üzere eğitimin bir 
yönüyle bireyin yeteneklerini ortaya çıkarıp yaşamına yön veren; diğer 
yönüyle de bir ülkenin ekonomik, toplumsal ve kültürel bakımdan ge-
lişmesi bağlamında önemli rolü bulunmaktadır (Arslan Cansever, 2020). 
Alanyazında Sanayi 4.0’a yönelik çalışmaların farklı disiplinlerin ilgi 
odağına girdiğini söylemek mümkündür. Şekil 2, bu çalışmaların disip-
linlere göre dağılımını göstermektedir. 
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Şekil 1. (Scopus Veritabanı- 2017, Kiraz vd, 2019)

Şekil 1 incelendiğinde, Sanayi 4.0 ile ilgili yapılan çalışmaların ya-
rısından fazlasının mühendislik (% 34) ile bilgisayar biliminde (% 22) 
olduğu görülmektedir. Buna karşın, eğitim bilimlerinin alt alan olduğu 
sosyal bilimler çalışmaları ise yalnızca % 3’lük bir dilimi kapsamakta-
dır. Diğer iki disiplinle karşılaştırıldığında sosyal bilimlerde Sanayi 4.0’ı 
anlamlandırmaya yönelik çalışmaların niceliksel bakımdan daha az ol-
duğunu söylemek mümkündür. Oysa ki sosyal bir bilim olan eğitim ala-
nında Sanayi 4.0’ın özelliklerinin ve yapılanmasının çözümlenerek bu 
yeni sürecin eğitim kurumlarını nasıl ve ne şekilde biçimlendirmekte 
olduğunu ve bunun yanı sıra eğitimin gelecekteki dizaynında nasıl bir 
öğrenme ortamı oluşturacağını ele alan çalışmaların artırılmasına gerek-
sinim duyulmaktadır.
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Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Sanayi 4.0 devriminin toplumsal bir kurum 
olarak eğitime yansımaları ile geleceğin eğitim sistemlerini dönüştür-
mesine ilişkin sosyolojik bir değerlendirme ortaya koymaktır. Bu amaç 
çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

	Sanayi devrimlerinin özellikleri ve toplumsal yaşam üzerine et-
kileri,

	Sanayi 4.0’ın özellikleri,
	Eğitim 4.0’ın özellikleri,
	Eğitim 4.0’ın öğrenme ortamlarına yansımaları ve gelecek pers-

pektifleri nelerdir?

SANAYİ DEVRİMLERİ VE TOPLUMSAL YAŞAMA ETKİLERİ

Sosyoloji geleneği içinde sanayi devrimleri, var olan toplum yapısı 
ile sosyal değişim süreci sonunda ortaya çıkan yeni toplumsal yapıların 
nasıl oluştuğunu derinlemesine incelemede referans noktasını oluştur-
maktadır. Modern sanayi toplumuna geçiş, alanyazında iki yaklaşımla 
açıklanmaktadır. Bunlardan ilki, zanaat üretiminin aşınması ya da kendi 
varlığını sürdürememesi sonucu sanayi devriminin ortaya çıkmasıdır. 
Diğer bir yaklaşıma göre ise tarımsal üretimin ticaret- sanayi komplek-
sine geçmesinin sanayi devrimine zemin oluşturmasıdır (Güzel, 2005). 
Oluşum süreci ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin, her yeni sanayi 
devrimi ülkelerin gelişim düzeylerinde belirleyici olmuş, toplumsal ya-
şamı etkilemiş ve yeniden biçimlendirmiştir. Bilindiği üzere tarım top-
lumları, avcı ve toplayıcı ilk toplumların bazı hayvanları evcilleştirmeye 
ve bitki yetiştirmeye başlamaları ile oluşmuştur. Sabanın (pulluk) bulu-
nuşuyla birlikte geniş tarımsal arazilerde büyük miktarlarda hububat, 
sebze ve meyve üretimi gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Tarım toplum-
larında, toprağın, işçinin ve üretimin çok olması, önemli bir göstergeydi. 
Bu dönemde tekerlek, yazı ve rakamlar da icat edilmiştir (Döş, 2020). 18. 
yüzyılın sonundan itibaren farklılaşan üretim süreçleriyle görünürlük 
kazanan sanayi devrimleri, günümüzde dört aşama ile açıklanmaktadır. 
Şekil 2, üretim süreçlerinin geçmişten günümüze değişiminin bir anali-
zini ortaya koymaktadır:
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Şekil 2. Üretim süreçlerinin değişimi (Capital, 2013; Akt: Genç, 2018)

Şekil 2’de de görüldüğü üzere, Sanayi 1.0, su ve buhar gücünün 
kullanımıyla mekanik üretim tesislerinin ortaya çıkması sonucu ger-
çekleşmiştir. Bu süreçte,  üretim yapısının değişimi toplumsal yapıyı da 
değiştirmiş, ortalama yaşam süresi uzamış ve nüfusta artış gözlenmiş-
tir. Bunun yanı sıra kişi başına düşen gelir artmıştır (Charles, 2002; Akt: 
Genç, 2018). Yeni üretim biçimi, tarım toplumundan sanayi toplumuna 
geçişi beraberinde getirmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte kırsal bölgeler-
deki işgücünün çoğunluğu sanayi bölgelerinde çalışmaya başlamıştır. 
Sanayileşmiş şehirler aldıkları işgücü temelli göç ile beraber hızlı biçim-
de büyümüştür (Döş, 2020). Ulus-devlet modeliyle birlikte toplumsal 
yaşamda kurumlar oluşmuş, bu kurumlar içinde eğitim kurumu tarım 
toplumlarında ailenin üstlendiği eğitim işlevini sistematik biçimde yeri-
ne getirmeye başlamıştır. Sanayi 2.0 teknoloji devrimi olarak da adlandı-
rılmaktadır. Bu yeni devrimin öne çıkan özellikleri, fabrikalarda elekt-
riğin kullanılması ile enerji kaynağı olarak ham petrolün kömür yerine 
geçmesidir. Sanayi 2.0 döneminde seri üretim verimlilik artışı sağlamış, 
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orta sınıf doğmuş ve genel olarak refah seviyesi artmıştır (Genç, 2018). 
Sanayi 3.0, elektronik ve bilişim teknolojilerinin üretimde kullanılmasıy-
la gerçekleşmiştir. Bu yeni devrim, örgütlenme biçimlerinden toplumsal 
yaşam dinamiklerine kadar hemen hemen tüm alanlarda bir dönüşümü 
de beraberinde getirmiştir (TEDMEM, 2018). Schwab’a (2016) göre, ilk 
üç sanayi devrimi insanlığı hayvan gücünden kurtarmış kitlesel üreti-
me geçişi sağlamış ve pek çok insana dijital yetenekler getirmiştir (Akt. 
Çelik, Güleryüz & Özköse, 2018). Bilişim sistemlerinde ulaşılan son ge-
lişmeler, Sanayi 4.0’ın diğer sanayi devrimlerinde olduğu gibi içeriğinin 
tanımlanmasına ve farklı disiplinlere olan etkilerinin ortaya konulması-
na yönelik anlamlandırmaları gerekli kılmaktadır.

Sanayi 4.0

Dijital Dönüşüm, Dijitalleşen Endüstri, Dördüncü Sanayi Evrimi 
(Oktay Fırat, 2016) gibi adlandırmalarla da anılan Sanayi 4.0, teknolojik 
gelişmelerin hızının getirdiği bir gelişme olarak görülmektedir. Ötleş ve 
Özyurt (2016) bu yeni devrimin görselleştirme, kişiselleştirme, hibritleş-
tirme ve mükemmelliği ön plana çıkardığını belirtir. Dijital dönüşümün 
gerçekleşmesi ile birlikte bilişim teknolojileri ile sanayi biraraya gelmiş-
tir. Sanayi 4.0’da fiziksel dünya, dijital sistemler ile biyolojik varlıklar 
arasındaki ilişkiler yeniden kurgulanmaktadır. İlk üç sanayi devriminde 
olduğu gibi bu yeni devrimin de ekonomiyi, toplumsal ve kültürel yapı 
ile eğitim sistemini etkilemesi kaçınılmazdır. Dijital dönüşüme uyum 
sağlayamayan her kurumun bu durumdan olumsuz etkileneceği öngö-
rülmektedir (Akt. Çelik, Güleryüz & Özköse, 2018). Sanayi 4.0’ın temel 
bileşenleri şunlardır (Öztemel, 2018: 26):

	Otonom robotlar: Bu robotlar, kendi başlarına hareket etme yete-
neğine sahip, bir problem durumuyla karşılaştığında karar verip, 
sorun çözebilen bir özelliğe sahiptir.

	Zeki bilişim ağı: Makinelerin kendi aralarında, insanlarla ve ya-
zılımlarla haberleşmesini sağlayan ve veri trafiğini kontrol edip 
yönetebilen bilişim ağıdır.

	Sistem entegrasyonu: Sistem içinde bağımsız karar verme yetisi 
olsa da birbirleriyle bütünleşik biçimde, bağımlı çalışmakta olan 
imalat sistemleridir. 
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	Siber fiziksel sistemler: İletişim ve sistem bütünleştirilmesini sağla-
yan siber sistemlerdir.

	Siber güvenlik sistemleri: Bilişim ortamında yapılan tüm işlemlerin 
güvenli biçimde gerçekleşmesini sağlayan, siber saldırıyı önleyi-
ci, yeteneği yüksek, özellikleri karmaşık sistemlerdir.

	Nesnelerin interneti: İmalat ortamındaki sistemler ile birbiri ile ha-
berleşen nesnelerin iletişimini sağlayacak veri değişim protokol-
lerini devreye sokan İnternet ortamıdır.

	Büyük veri analizleri: Toplanan veriler niceliksel bakımdan hızla 
artmaktadır.  Söz konusu büyük veri üzerinde karar vericilere 
gerektiği zaman gerekli bilgilerin otomatik olarak sağlanmasıdır. 
Diğer bir anlatımla büyük bir veri yığını arasında gerekli olanını 
kısa sürede raporlaştırabilmektir.

	Bulut bilişim: Veri hacmi arttıkça bunları depolama durumu so-
run olabilecektir. Bulut bilişim teknolojisi ile gerek saklama sis-
temleri gerekse yazılım kullanma olanakları küçük maliyetler ile 
karşılanabilecektir. 

	Benzetim ve Artırılmış gerçeklik: Benzetim ortamı ile gerçek ortam 
birbiriyle bütünleşik olarak kullanılabilecek, arızalanan bir sis-
tem, sanal modelde gösterildiği biçimiyle gerçek sistemde tamir 
edilebilecektir. Artırılmış gerçeklik ise, gerçek dünyanın, bilgisa-
yarda üretilen ses, görüntü, grafik vb. ögelerle zenginleştirilerek 
oluşturulan görünümüdür. 

	Eklemeli imalat ve 3 Boyutlu yazıcılar: Model bilgilerinin bilgisayara 
aktarılmasıyla 3 boyutlu yazıcılarda istenilen ebat ve nitelikteki 
ürünün üretilebilmesi sağlanabilecektir.

	Önleyici bakım: Sanayi 4.0 sürecinde makinaların sürekli çalışmak 
durumunda kalması makina bakımlarının titizlikle gerçekleşti-
rilip oluşabilecek olumsuzlukların önceden belirlenerek tedbir 
alınmasını gerektirecektir.

Toffler (2008), Sanayi 4.0’ınyeni bir yaşam tarzını beraberinde ge-
tirdiğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığını, aile yapısının 
değiştiğini, eğitim kurumları ile eğitim tekniklerinin farklılaştığını belirt-
mektedir. Sanayi 4.0’da dijital fabrikalar ile akıllı teknolojilerin geleceğe 
yön vermesi beklenmekte, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve bu 
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teknolojiyi kullanabilen bireylerin eğitilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu-
nun yanı sıra eleştirel, yaratıcı, bilimsel ve analitik düşünme becerisine 
sahip bireylerin yetiştirilmesi vurgulanmaktadır (Çelik, Güleryüz & Öz-
köse, 2018). Hiç kuşku yok ki yukarıda verilen nitelikli insan gücünün 
yetiştirilmesinde eğitim kurumlarına önemli roller düşmektedir. Sanayi 
4.0 sürecinin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmede 
eğitimin dönüşümü de kaçınılmaz olup yenilikçi eğitim anlayışı Eğitim 
4.0 kavramı ile tanımlanmaktadır.   

Eğitim 4.0

Eğitim 4.0, sanayide yaşanan dijital gelişmelerin eğitim ortamlarını 
dijitalleştirmesi olarak tanımlanabilir. Eğitim 4.0’ın özelliklerine geçme-
den önce Eğitim 1.0, Eğitim 2.0 ve Eğitim 3.0 süreçlerinin özelliklerini 
incelemek Eğitim 4.0’da gelinen aşamayı görebilmek için yararlı olacak-
tır. Alanyazında yapılan çalışmalardan bir kısmı (Diwan, 2017; Öztemel, 
2018) bu aşamaların karakteristik özelliklerini şu şekilde ifade etmekte-
dir: 

	Eğitim 1.0: Tarım toplumunun ihtiyaç duyduğu insan tipine uy-
gun bireyler yetiştirmek amacı ile bilginin kavram aktarımı yo-
luyla öğretmenden öğrenciye aktarıldığı, ezberlemeye dayalı de-
neyimi içeren eğitim yaklaşımlarıdır. 

	Eğitim 2.0: Sanayi kuruluşları ile fabrikaların gereksinimlerine 
yönelik bireyler yetiştirmenin amaçlandığı, teknolojinin ve tek-
nolojik araçların sanayinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesinin 
önemsendiği bir eğitim bileşenidir.

	Eğitim 3.0: Eğitim sistemlerinin “teknoloji toplumu”nun ihtiyaç-
larına cevap verecek biçimde yapılandırılması söz konusudur. 
Kendi kendine öğrenme bu sürecin kavramlarından biridir. Öğ-
rencilerin bilgiyi tüketenler olarak değil, üretenler olarak eğitil-
mesi anlayışı, sürece hâkimdir. İnternet ve sosyal medyanın etki-
si eğitimde kendini hissettirmektedir. 

	Eğitim 4.0: Sanayi 4.0 devrimi, eğitimin dijital boyutunun güçlen-
dirilerek inovasyon üretmek için gelişimiyle ilgilidir. İnovasyon; 
yenileşim (Türk Dil Kurumu, 2020), yenilikleri ortaya çıkarmak 
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(Öztemel, 2018) olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda Eğitim 
4.0, inovasyon üretmek için eğitimi güçlendirmektir.

Görüldüğü üzere sanayi devrimlerinin yeniden biçimlendirdiği top-
lumsal süreç, o dönemin koşullarına özgü olmak üzere eğitimi yeniden 
yapılandırmaktadır. Bu süreç içerisinde gelinen son aşamada bulunan 
ve yukarıda genel özellikleri verilen Eğitim 4.0, teknolojik gelişmelerin 
öğrenme ortamlarıyla bütünleştirilmesi ile açıklanabilir. Bu eğitimin ka-
rakteristik özelliği ise teknolojik gelişmelerden yararlanarak, inovasyon 
üretimi için uygun donanımda bireyler yetiştirilmesine ortam sunması-
dır. Alanyazında Eğitim 4.0’ın eğitim ortamlarını ne şekilde biçimlendir-
diği ve eğitimin geleceğine ilişkin öngörüler bulunmaktadır.

Eğitim 4.0’ın Öğrenme Ortamlarına Yansımaları ve Gelecek 
Perspektifleri

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 2030 yılı için öğren-
cileri merkeze alarak bilgi, beceri ile tutum ve değerleri içeren öğrenme 
çerçevesini belirlemiştir. Şekil 3, 2030 için öğrenme çerçevesini göster-
mektedir.

Şekil 3. 2030 İçin Öğrenme Çerçevesi - OECD (TEDMEM, 2018)
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OECD’nin 2030 için Öğrenme Çerçevesinin amacı, eğitim ile ilgili 
genel durumu görmek ve eğitimi bekleyen zorlukları keşfetmektir. Bu-
nun yanı sıra, Uluslararası Öğretim Programı Analizi ile öğretim prog-
ramı tasarımına ilişkin süreci kanıtlanabilir ve sistematik bir duruma 
getirmektir. Böylece etkin bir öğretim programı reformu gerçekleştiri-
lebilecek hem de yeni bir öğrenme ekosisteminin yaratılmasına katkı 
sağlanabilecektir. Uluslararası Öğretim Programı’nda, beş temel politi-
ka alanı belirlenmiştir. Bu alanlardan ilki öğrenmeye daha fazla zaman ay-
rılması yerine öğrenme zamanının nitelikli biçime getirilmesidir. İkinci alan, 
öğretim programlarının amaçları ile öğrenme çıktıları arasındaki boş-
luğun doldurulması ile ilişkilidir. Üçüncü alanda öğrencilerin öğrenme 
süreçlerine dahil olması ile içeriğin yüksek kalite olması ele alınmıştır. 
Dördüncü alan, öğretim programlarının inovasyonu ile öğrenciler arası 
sosyal, ekonomik ve teknolojik donanım eşitliğinin sağlanmasıdır. Be-
şinci alan ise, reformların uygulanabilirliği için dikkatli bir planlama ve 
uyum süreci ile ilgilidir  (TEDMEM, 2018). Gomaratat (2015) ise, Bloom 
taksonomisinin ötesine geçerek 3 alana dayalı bir öğrenme sürecinden 
söz etmektedir. Bu alanlardan ilki Anlamayı düzenleyen 3R (Hatırlama, 
İlişkilendirme, Rafine etme); ikincisi Araştırmayı tetikleyen 3I (Sorgulama, 
Etkileşim, Yorumlama); üçüncüsü ise Netice üretmeye dayalı 3P (Katılımcı 
olma, İşleme ve Sunma) dir (Akt: Öztemel, 2018). Gerek OECD’nin 2030 
için öngördüğü bilgi, beceri ile tutum ve değerlere ilişkin yetkinlikler 
gerekse Gomaratat’ın (2005) sınırlarını çizdiği 3 öğrenme alanındaki 
yeteneklerin öğrencilere kazandırılmasında Eğitim 4.0’ın karakteristik 
özelliklerinin yardımcı olması beklenmektedir. Okulöncesi eğitimden 
başlanarak verilen kodlama dersleri, fen (science), teknoloji (techno-
logy), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört 
disiplinin biraraya gelmesiyle oluşan STEM eğitimleri ile mobil öğren-
me, artırılmış gerçeklik, 3B yazdırma teknolojileri, bulut bilişim, büküle-
bilir ekran, LCD panelli etkileşimli tahtalar eğitim kurumlarında giderek 
yaygınlaşan biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Tüm bu girişimlerin ve 
teknolojik donanımların öğrencilerin nitelikli bir öğrenme ekosistemini 
yaşamasında etkili olacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda alanyazın-
da çeşitli çalışmalar (Dünya Ekonomik Forumu, 2020; Gelen & Demir-
cioğlu, 2020; Öztemel, 2018), yüksek kaliteli öğrenmeyi tanımlamak ve 
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Eğitim 4.0’ın eğitimde gelecek kurgusunu ortaya koymak amacıyla bir 
takım özellikler ya da temel eğitimsel dönüşümler üzerine öngörülerde 
bulunmaktadır:

Zaman ve Mekâna Bağlı Olmayan Erişilebilir ve Kapsayıcı 
Eğitim- Öğrenim

Eğitim 4.0, bireyler için öğrenmenin belli bir zaman ve mekandan 
bağımsız olarak gerçekleşmesine olanak tanıyan teknolojik donanımlar 
içermektedir. Bu durum öğrenmenin, erişime sahip olanlarla sınırlı ol-
duğu bir sistemden herkesin erişebileceği ve bu yönüyle de kapsayıcı 
öğrenme ortamlarında gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. 

Kişiselleştirilmiş ve Kendi Hızına Göre Öğrenme

Geleneksel eğitim sistemindeki aynı içerik ve öğrenme yolu ile belli 
bir standartlaştırma yakalanmaya çalışılmaktadır. Bu sistemde akade-
mik başarısı düşük bir öğrenci ise zaman içerisinde özgüven kaybı yaşa-
yabilmektedir. Eğitim 4.0 öğrencilere, farklı bireysel ihtiyaçları, ilgi, istek 
ve yetenekleri doğrultusunda her öğrencinin kendi gelişimine uygun bi-
çimde ilerlemesini sağlayacak bir ortam sunmaktadır. Kişiselleştirilmiş 
öğrenme, öğretmenin öğrencilerinin durumlarını bire-bir görmesinin 
yanı sıra gelişimlerini de daha yakından takip edebilmesini sağlamakta-
dır. Kişiselleştirilmiş öğrenmede kullanılan ara yazılımlardan elde edi-
len performans grafikleri, öğrencinin alan yatkınlığını göstermekte ve 
bu veriler,  öğrencinin hangi alanda yardıma ihtiyacı olduğu ve hangi 
alana yönlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Öğrenme Esnekliği

Geleneksel eğitim sisteminde her öğrenciye aynı yöntem ve teknik-
lerle bir öğrenme ortamı sunulmaktadır. Bu durum öğrencinin başarısız 
olduğu koşullarda kendini yetersiz hissedebilmesine de neden olabil-
mektedir.  Buna karşın Eğitim 4.0, öğrenciye ilgi alanına giren ve onu 
motive edici öğrenme yöntem ve tekniği seçebilmesini ve istediği zaman 
bunları değiştirebilmesini sağlamaktadır. Bu durum öğrenci için öğren-
mede esnekliği getirmektedir. Öğrenciye özgü, esnetilebilir öğrenme 
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modeli, çocukların hangi alanlarda etkin, hangi alanlarının geliştirilme-
ye açık olduğunu anlayabilmede özel yönlendirmeler yapabilmektedir. 
Böylece belirlenen geliştirilmeye açık alanlar, özgün ve esnek eğitim pla-
nıyla yeniden biçimlendirilebilmektedir.  

Proje Bazlı ve Probleme Dayalı Öğrenme 

Proje bazlı öğrenme ve çalışma, öğrencilerin gerçek dünya beceri-
leri edinmelerini sağlayarak bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik 
alanlarda gelişmelerinin yolunu açabilecektir. Söz konusu öğrenme, ak-
ranlar arası işbirliğini güçlendirmekte onları geleceğe hazırlamaktadır. 
Probleme dayalı öğrenme, problemi belirleyip onunla başa çıkabilme-
yi, çözüm geliştirme becerilerinin gelişmesini ve çok yönü düşünmeyi 
güçlendirmektedir. Proje bazlı ve probleme dayalı öğrenmede çözüm 
odaklı olma temel alınarak bireylerin zaman yönetimi becerilerinin de 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Veri Yorumlama

Günümüzde veri analizi yazılımlar tarafından gerçekleştirilmekte-
dir. Ancak Eğitim 4.0’da, öğrenenlerden beklenen, verileri tanıyarak bu 
verilerden yola çıkarak yorumlar yapabilmeleri ve disiplinler arası veri 
yorumlama yeteneğine sahip veri okuryazarı olmalarıdır.

Geleneksel Değerlendirme Yerine Sürekli İzleme

Geleneksel eğitim sistemi, soru- cevap ekseninde sonuca dayalı olup 
işbirliği, yaratıcılık, liderlik, girişimcilik gibi niteliksel becerileri ölçmek-
te yetersiz kalmaktadır. Eğitim 4.0’da ise aracı yazılımlarla ilerleyen 
eğitimde her adımın ölçüsü izlenebilmekte, öğrenme sürecinin tamamı 
önemsenmektedir. Bu yeni süreçte, eğitim dönemlerinin değerlendiril-
diği çoklu, çeşitli değerlendirme sistemlerinin hayata geçmesi beklen-
mektedir. 

Öğrenci Katılımlı Müfredat

Eğitim programlarının hazırlanma amacı, öğrenenlerin öğrenme 
deneyimlerine yön vererek, ihtiyaç duydukları bilgi, değer ve becerileri 
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kazanmaları ve bütüncül bir biçimde gelişimlerini sağlamak için öğre-
nenlere rehberlik etmektir. Bireyi merkeze alarak onların yaşamlarında 
kullanabilecekleri deneyimler sunan eğitim-öğretim uygulamalarının 
süreci daha verimli, işlevsel ve etkili kılacağı düşünülmektedir (Yakar, 
2016). Eğitim 4.0 dönemiyle birlikte standardize olmuş programların ye-
rini program geliştiricilerle programdan etkilenen öğrencilerin oluştur-
duğu geliştirilebilir programlar almaktadır. Programların geliştirilmesi 
aşamasında tüm paydaşların görüşleri alınarak ortak bir çalışma gerçek-
leştirilmeye çalışılmaktadır. 

Rehberlik Odaklı Eğitim

Eğitim 4.0’da öğrenci tanımlaması bağımsız öğrenenler biçimindedir. 
Bu süreçte öğretmenin rolü ise, birikimi ve tecrübesiyle öğrencilere reh-
berlik (mentorluk) etmesidir, dolayısıyla Eğitim 4.0 sürecinde öğretmen-
lerden rehberlik becerilerini de geliştiren, yetkin alan uzmanları olmala-
rı beklenmektedir. 

Değerler Eğitimi

İnsanı merkeze alan bir toplum yapısının oluşmasında ve toplumun 
süreklilik göstermesinde değerler eğitimi önemsenmektedir. Değerler 
eğitimi, ailede başlayan, akrabalık ilişkileri, akran grupları, okul ve kitle 
iletişim araçları ile gündelik yaşam içindeki etkileşimlerin de etkisiyle 
yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Okullara değerler eğitimi sürecin-
de önemli roller yüklenmekte, öğretmenler ise bu sürecin temel aktörleri 
arasında yer almaktadır (Coombs-Richardson & Tolson, 2005).

Küresel Vatandaşlık Becerileri

Küreselleşmeyle birlikte küresel bakış açısı önem kazanmış ve bu-
nun beceri olarak öğrencilere kazandırılması konusunda pek çok ça-
lışma yapılmıştır. Kirkwood (2001), küresel bakış açısının çoklu bakış 
açısı, kültürleri anlama ve saygı duyma, küresel sorunların bilinmesi 
ve dünyanın birbirine bağlı bir sistem olduğunu anlama olmak üzere 
dört teması olduğundan söz etmektedir. Bu temalar incelendiğinde bi-
rey ve toplumların yaşamında evrensel değerlerle hoşgörünün önem-
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sendiği görülmektedir. Osler ve Starkey (2005), günümüzde vatandaşlık 
kavramının küreselleşme olgusu ve uluslararası göçler ile bir ülkenin 
sınırları içinde kalmasının mümkün olmadığını belirtmektedir. Küresel 
vatandaşlık, evrensel değerler çerçevesinde, dünya vatandaşı olabilme 
ile açıklanabilir. Benzer biçimde Oxfam’a (2006) göre küresel vatandaş, 
kendi sorumluluklarının farkında olup çeşitliliğe değer veren, buna 
saygı duyan, sosyal adaletsizliğe karşı tepkili olan bireylerdir. Dünyayı 
daha adil ve sürdürülebilir bir dünya haline getirmek için her türlü giri-
şimde bulunan ve eylemlerde sorumluklar alan bireylerdir. 

Yaratıcılık ve Teknoloji Becerileri

Yaratıcı düşünme becerisi, üst düzey yaşam ve düşünme becerile-
rinden biri olarak ele alınmaktadır (Yanpar Yelken, 2009). Yaratıcılık, 
toplumların gelişmesini sağlayan bir güç olarak betimlendiği için eğitim 
sürecinde geliştirilmesi gereken, yaşamsal önemdeki becerilerdendir 
(Craft, 2007). Yaratıcılık, var olan kalıpları yıkarak alışılmışların dışına 
çıkmak, bilinmeyenlere doğru bir adım atmak olarak ifade edilebilir. 
Bunun yanı sıra, belli bir problem için değişik alternatif çözümler ge-
tirmekle birlikte, başka şeylere yol açan yeni bir şey bulmak, yeni bir 
düşünce ortaya koymak, insanlara yararlı olan bir aracı veya aygıtı bul-
maktır (Rıza, 2001). Eğitim 4.0, inovasyon sürecinde yaratıcılığın önemi 
ve geliştirilmesine vurgu yapmaktadır. Ayrıca bireylerin dijital beceri-
lerle donatılması ve teknolojik becerilerinin üst seviyeye yükseltilmesi 
hedeflenmektedir.

Kişilerarası Beceriler

 Kişilerarası beceriler, empati dahil olmak üzere kişilerarası duygu-
sal zeka, işbirliği, müzakere, liderlik ve sosyal farkındalık ile açıklan-
maktadır. Köknel (1986), mutluluğu başkalarıyla paylaşılıp yaşanan bir 
duygulanım durumu olarak ifade etmiştir. İnsanların birbirlerini anla-
yıp sevebilmelerinde sağlıklı iletişim gereklidir. Buna karşın mutsuzluk 
ve sevgisizlik ise sağlıksız bir iletişimin göstergesidir. 
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Yaşam Boyu Öğrenme

Eğitim 4.0’da yaşam boyu öğrenmenin eğitim kurumlarının temel 
misyonlarından biri olacağı düşünülmektedir (Öztemel, 2018). Bu du-
rum teknolojiyi kullanabilmenin ötesinde, teknolojinin sunduğu öğren-
me platformlarını yaşam boyu öğrenmenin yanı sıra değişen koşullara 
göre becerileri geliştirme amacıyla kullanabilme ile ilişkilidir (Karip, 
2016). 

Yukarıda tanımlanan yüksek kaliteli öğrenme bileşenleri ile Eğitim 
4.0’da eğitimsel dönüşümler, bireylerin öğrenme sürecinin sınıfla sınırlı 
kalmayacağını, dijital öğrenme platformları ile zenginleşerek alternatif 
ortamlarda da gerçekleşebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda birey-
ler, istedikleri zaman, mekân ve koşulda öğrenme ortamına erişebilecek-
tir. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş ve öğrenme hızına göre süreci orga-
nize edebilecektir. Öğrenciye öğrenme yöntem ve tekniğini seçebilme 
fırsatının verilmesi ve istediği zaman bunları değiştirebilmesi, öğrenme 
esnekliği sağlayacaktır. Proje bazlı öğrenme ve çalışma ile probleme da-
yalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme ortamlarını güçlendirmektedir. 
Bunun yanı sıra bir problemle karşılaşma durumunda onunla baş etme 
becerisi kazandırmaktadır. Eğitim 4.0’da, öğrenenlerden farklı okurya-
zarlık becerilerine de sahip olmaları beklenmektedir. Veri okuryazar-
lığı bunlardan biridir. Öğrenenlerden disiplinler arası veri yorumlama 
yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir. Eğitim ortamlarının dönü-
şümünde, geleneksel ölçme araçları yerine sürecin değerlendirilmesi 
ile eğitim müfredatlarının iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınarak 
biçimlendirilmesi söz konusudur. Rehber odaklı eğitim, öğretmenlerin 
Eğitim 4.0’da misyonunu değiştirmektedir. Değerler eğitimi ile hoşgörü 
ve anlayışın temel alındığı küresel vatandaşlık becerisinin kazandırıl-
masında, öğrencilerin kişilerarası becerilerinin desteklenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Elbette ki tüm bunların yanı sıra öğrenmenin yaşam 
boyu sürdüğü gerçeği, eğitimi güçlendirmekte ve dijital dönüşüm süre-
cine de ivme kazandırmaktadır.
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SONUÇ

İnsanlık tarihinde üretim ilişkilerinin farklılaşması, görüş, düşünce 
ve toplumsal yapının değişimini de beraberinde getirmiştir. Avcı/top-
layıcı olan ilk topluluklardan tarım toplumlarına, sanayi toplumların-
dan bilgi toplumlarına dek her değişim, toplumsal dönüşümlerin ger-
çekleşmesine yol açmıştır (Tanrıogen, 2018). Örneğin, Sanayi 1.0, su ve 
buhar gücünün kullanımıyla üretim biçimini farklılaştırmış ve mekanik 
üretim tesislerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum toplumsal 
dönüşümün tarım toplumundan sanayi toplumuna evrilmesiyle sonuç-
lanmıştır. Sanayi 2.0, fabrikalarda elektrik kullanımı ile enerji hammad-
desinin farklılaşmasına dayalı teknolojik devrim dönemidir. Sanayi 3.0 
ise, üretim biçimi elektronik ve bilişim teknolojileri ile şekillenmiştir. 
Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan Sanayi 4.0, dijital dönüşümü 
olanaklı kılmıştır. Dijital dönüşüm ise, bilişim teknolojileri ile sanayinin 
bir araya gelmesini sağlamıştır. Sanayi 4.0, makinelerin herhangi bir dış 
müdahale olmadan birbiri ile iletişime geçebileceği, yaşama, çalışma bi-
çimi ve insanlar arası iletişimi etkileyecek bir özelliğe sahiptir. Bu süreç 
ile birlikte öğrenme ve öğretme ile ilgili farklı bir ekosistemin oluşacağı 
düşünülmektedir. Eğitim, önceki sanayi devrimlerinde de etkin bir rol 
üstlenmiş olup Sanayi 4.0 sürecinde ise dijital teknolojiye uyum sağla-
yacak insan özellikleri göz önünde bulundurulduğunda etkinliği daha 
da artmıştır (Karip, 2016). Diğer sanayi devrimlerinde olduğu gibi Sa-
nayi 4.0 sürecinde de farklı disiplinlerin dönüşüme uğraması ve dijital 
dönüşüme uyum sağlayamayan disiplinlerin ise bu durumdan olumsuz 
etkilenmesi beklenmektedir. Bu bağlamda Sanayi 4.0 sürecindeki diji-
tal fabrikalar ile akıllı teknolojiyi tasarlayıp onları kullanacak bireylerin 
eğitilebilmesi eğitim sürecinin dijital dönüşümünü gerçekleştirmesi ile 
yakından ilişkilidir. Eğitim 4.0, eğitimin Sanayi 4.0 ile ilişkilendirilmesi 
ve bu dönüşümün gerçekleşmesini içermektedir. Eğitim 4.0’ın anahtar 
kelimelerinden biri olan inovasyon üretiminde eğitimin güçlendirilmesi 
kaçınılmazdır. Söz konusu süreçte çocuklara okulöncesi dönemden baş-
lanarak kodlama eğitimlerinin verilmesi, onların bilgisayar ya da elekt-
ronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yap-
tırmak için komutlar yazmasını mümkün kılabilecektir. Günümüzde 
pek çok eğitim kurumunda uygulanan STEM eğitimlerinin çocukların 
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fen, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini geliştirerek formel 
eğitim sürecinde öğrenilen bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği 
ve problem çözme yeteneklerini geliştirmesi ile yaratıcılıklarının ve araş-
tırma becerilerini güçlendirmesi beklenmektedir. Bu eğitimlerin yanı 
sıra eğitim ortamlarında mobil öğrenme, artırılmış gerçeklik, 3B yazdır-
ma teknolojileri, bulut bilişim, bükülebilir ekran, LCD panelli etkileşimli 
tahtaların kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Teknolojik gelişmelere 
paralel olarak yeni teknolojilerin de sürece dahil edileceği öngörülmek-
tedir. Söz konusu tüm bu teknolojiler, eğitim sisteminin dijitalleşmesini 
sağlamada hızlandırıcı bir etki göstermektedir. Toplumların varlığını 
sürdürebilmesi için yaşanılan çağın gereği olan dönüşümlerin gerçek-
leştirilmesinde eğitimin anahtar bir rol oynadığı unutulmamalıdır. 
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Öz: İnsanlar, çağlar boyunca çeşitli nedenlerle yerleşim yerlerini 
değiştirmiş ve daha uygun yaşam koşullarına erişmeye çalışmıştır. Göç 
hareketleri sonucunda toplumlardaki çeşitlilik artmış ve toplumlar çok 
kültürlü bir yapıya bürünmüştür. Türkiye, tarihsel olarak göçün birçok 
türüne tanıklık etmekle birlikte, son yıllarda komşu olduğu ülkelerdeki 
politik huzursuzluklar ve savaşlar nedeniyle zorunlu göç olgusunu yo-
ğun bir şekilde deneyimlemiştir. Özellikle Suriye’den Türkiye’ye yakla-
şık dört milyon insan zorunlu olarak göç etmiştir. Bu durum Türkiye’nin 
demografik yapısına ve toplumsal yaşamına yön verdiği gibi okullarda 
da önemli değişikliklere yol açmıştır. Suriyeli mülteci çocukların eğitim 
sistemine dâhil edilmesine yönelik çabalarla birlikte okullarda öğrenci 
çeşitliliği artmıştır. Bu çalışmada Suriye’den Türkiye’ye zorunlu göçle 
birlikte okullarda artan çeşitliliğin psikososyal etkileri, literatürden ha-
reketle değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle göç kav-
ramı, göç nedenleri, göç kuramları ve göç türlerine açıklık getirilmiştir. 
Ardından Suriye’den Türkiye’ye zorunlu göç, Türkiye’deki Suriyeli ço-
cuklar ve eğitim süreçleri ve okullarda çeşitliliğin psikososyal sonuçları 
ele alınmıştır. Çalışmanın mülteci çocukların eğitim süreçlerine ve öğ-
renci çeşitliliğine dair literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Öğrenci Çeşitliliği, Çok Kültürlü Eğitim, Mülte-
ci Çocuklar, Zorunlu Göç.



GÖÇ SONRASI OKULLARDA ÇEŞİTLİLİĞİN PSİKOSOSYAL YANSIMALARI

374

GİRİŞ

Günümüzde küreselleşme ve göç hareketleriyle birlikte toplumlar 
çok kültürlü bir yapıya bürünmüş ve toplumdaki çeşitlilik artmıştır. Bu 
çeşitlilik, farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurmaya ve diğer dil-
leri, kültürleri tanımaya hizmet etmektedir. Kişisel gelişimi, kişilerarası 
anlayışı ve bağlılığı teşvik etmektedir (Luciak, 2010). Toplumdaki sosyal 
ve politik atmosfer, çeşitliliğe yaklaşımda belirleyici bir rol oynamakta-
dır. Kültürel bir zenginlik olarak ele alındığında olumlu sonuçları olan 
çeşitlilik, özellikle toplumdaki kaynakların yetersiz olması durumunda 
çatışmalara neden olabilmektedir. Olası çatışmaların önüne geçebilmek 
ise farklılıkların zenginlik olarak görülmesine ve etkili bir şekilde yöne-
tilmesine bağlıdır. 

Çeşitlilik çoğunlukla ırksal, etnik, dilsel ve dinsel farklılıkları çağ-
rıştırmaktadır. Demografik değişiklikler ve göç hareketlerinin yol açtığı 
kültürel farklılıklara işaret etmektedir. Farklı sosyal kimlikleri, bakış açı-
larını, kültürleri, dilleri ve diğer birçok özellikleri uygun bir şekilde yö-
netebilmeyi içermektedir. Çeşitlilik tanımlanırken yaş, etnik köken, sınıf, 
cinsiyet, fiziksel yetenekler/özellikler, ırk, din, eğitim durumu, coğra fi 
konum, gelir, medeni durum, ebeveynlik tutumları ve çalışma deneyi-
mi gibi birçok faktörden söz edilmektedir (Burns & Shadoian-Gersing, 
2010). Bununla birlikte bu çalışmada çeşitliliğin kaynağı olarak göç ol-
gusu ele alınacaktır. İçinde bulunduğumuz çağda göç hareketleri yo-
ğun bir şekilde devam etmekte ve toplumdaki çeşitliliği arttırmaktadır. 
Türkiye geçmişten beri yoğun göç hareketlerinin yaşandığı bir ülke ol-
makla birlikte, son zamanlarda komşu olduğu ülkelerdeki siyasi olaylar 
ve savaşlar nedeniyle yoğun bir göç hareketine uğramıştır. Halihazırda 
dünyada en fazla göçmen barındıran ülkelerden biri olmuştur. Özellikle 
Suriye’den Türkiye’ye yapılan zorunlu göçle birlikte, Türkiye’de Suri-
yeli mülteci çocukların eğitim süreçleri ve toplumsal uyum tartışılan ve 
ele alınan önemli konulardan biri haline gelmiştir. Mülteci çocukların 
eğitime dâhil olmasıyla okullardaki çeşitlilik artmış ve bu durum be-
raberinde bazı değişiklikleri getirmiştir. Bu çalışmada Türkiye’deki Su-
riyeli mülteci çocuklarla birlikte, okullarda artan öğrenci çeşitliliğinin 
psikososyal etkileri ele alınmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle 
göç kavramı, göç nedenleri, göç kuramları ve göç türlerine dair bilgiler 
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sunulmaktadır. Ardından literatürden hareketle Suriye’den Türkiye’ye 
zorunlu göç, Türkiye’deki Suriyeli çocuklar ve eğitim süreçleri ve okul-
larda çeşitliliğin psikososyal sonuçları değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın genel amacı göç sonrası okullarda çeşitliliğin psiko-
sosyal yansımalarını incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda çalış-
ma kapsamında;

	Göç kavramı ve tanımı,
	Göç nedenleri,
	Göç kuramları,
	Göç türleri
	Suriye’den Türkiye’ye zorunlu göç,
	Türkiye’deki Suriyeli çocuklar ve eğitim süreçleri ve
	Okullarda çeşitliliğin psikososyal sonuçlarına yer verilmiştir.

GÖÇ KAVRAMI VE TANIMI

Yaşamı boyunca birtakım değişikliklerle karşılaşan insanoğlu, bun-
lara uyum sağlamak için sürekli olarak bir çaba harcamaktadır. Bu de-
ğişiklikler insanın doğal gelişimi gereği zihinsel, biyolojik, psikolojik, 
ahlaki olabileceği gibi çevreden de kaynaklanabilmektedir. Bireyin ha-
yatında önemli değişiklikler doğuran bir olgu olarak göçün, çok uzun 
bir geçmişi vardır. Ergün (2019) göçü, etkileri ve sonuçları bağlamında 
karmaşık ve üzerinde dikkatle çalışılması gereken bir olgu olarak değer-
lendirmektedir. Çok farklı disiplinler tarafından ele alınan bu olgunun 
etkileşimsel sonuçları bulunmaktadır. Göçmenlerin, bir süreç olarak göç 
öncesi-göç anı-göç sonrası dönemlerde karşılaştıkları sorunlar; ev sahibi 
toplum üyelerinin göçten etkilenme durumları ve bu etkilenmenin tek-
rar göçmenlere yansıması şeklinde döngüsel bir şekilde göç ve göçün 
etkileri değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Türk Dil Kurumu [TDK] (2020) tarafından göç; toplumsal, ekono-
mik ve siyasal sebeplerle insanların veya toplulukların bir yerleşim ye-
rinden diğerine, bir ülkeden başkasına gitmesi, taşınması, hicret etmesi 
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ve muhaceret olarak açıklanmaktadır. Göç, ekonomik, çevresel, siyasi, 
sosyal ya da bireysel sebeplerle bir yerden diğerine yapılan, uzun veya 
kısa dönemli, dönüş niyeti taşıyabilen ya da sürekli yerleşim amacı ta-
şıyan yer değiştirme hareketidir (Yalçın, 2004). Gün ve Bayraktar (2008) 
da göçe ilişkin benzer bir tanımlama yapmış ve göçü birey ya da grup-
ların bir ülkeden veya bir bölgeden diğerine, bir yerleşim biriminden 
başkasına hareketi olarak değerlendirmiştir. International Organization 
for Migration [IOM] (2009, 2013)’e göre göç; yapısı, süresi ve sebebi ne 
olursa olsun bireylerin uluslararası bir sınırı geçerek ya da bir devlet 
içinde yer değiştirdiği nüfus hareketidir.

Herhangi bir zaman zarfında insanların yaşam yerlerinin değişmesi 
(Bhugra & Gupta, 2011) şeklinde ele alınan göçün; bireysel, ailesel, eko-
nomik, güvenliğe ve geri dönmeye ilişkin sebepleri olabilmektedir (Ha-
cettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü [HÜNEE], 2006). İnsanların 
yerleşim yerlerindeki yaşam koşullarının gereksinimlerine cevap vere-
memesi durumunda ya da normal bir yaşamın sürdürülebilirliği müm-
kün olmadığında göçler yaşanmaktadır. Göçler aracılığıyla insanlar ge-
reksinimlerini karşılayabilecekleri yeni yerler için arayışa girmektedir. 
Bununla birlikte göç olgusu sonuç itibariyle sosyal, ekonomik, kültürel 
ve psikolojik bir takım değişimlere de yol açabilmektedir (Sağlam, 2006). 
Bu nedenle göçün, çok farklı etmenlerden hareketle yaşanabildiği ve bir-
çok etmene yön vererek toplum ve birey hayatında ciddi değişimlere yol 
açtığı söylenebilmektedir. Bu durum göçün karmaşık yapısının anlaşıl-
ması, toplum ve birey hayatının daha huzurlu olması için araştırmaya 
değer yanına işaret etmektedir.

GÖÇ NEDENLERİ

Tarih boyunca yoksulluk, iş bulma, kıtlık, felaketler, savaş, sığınma, 
daha iyi yaşam şartlarına kavuşma gibi sebeplerden dolayı insanlar, bi-
reysel olarak veya topluluklar halinde göç etmiştir (Kağıtçıbaşı, 2010, 
2012). Ekonomik kaynakların eşit olarak dağıtılmaması, iklim şartların-
daki elverişsizlik, kıtlık, savaşlar, soy kırımlar, inanç ayrılıklarına dayalı 
şiddet olayları gibi birçok faktör, insanların göç etmelerine neden olmuş-
tur. Todaro’ya (1980) göre bireyler temelde ekonomik motivasyonla, bu-
nun yanı sıra eğitim düzeylerinin ve becerilerini arttırmak; sosyokültü-
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rel açıdan homojen yapıdaki kırsal bölgeden kurtulmak; şiddetten ve 
politik kargaşadan kaçmak; daha önce göç etmiş aile ya da arkadaşlarına 
katılmak için göç etmektedir. Temel olarak insanların değişik nedenler-
le göç etmelerinin altında sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan daha iyi 
koşullara erişmek ve hayatlarını bu koşullar içinde devam ettirmek iste-
meleri yatmaktadır (Apak, 2014).

İnsanların göç etmelerine neden olan pek çok faktör belirtmek müm-
kündür. Bu faktörler şöyle sıralanabilir:

	Ekonomik sebepler: İnsanlar ekonomik seviyelerin yükseltmek ve 
yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla göç edebilmektedir. Dün-
yadaki bölgesel göçler ve ülkeler arasındaki göçlerin büyük bir 
bölümü ekonomik nedenlerle gerçekleşmektedir (Aksoy, 2012).

	Siyasal sebepler: Savaşlar ve savaşların yol açtığı olumsuz şartlar 
da göç için önemli sebepler arasında yer almaktadır. Savaş sıra-
sındaki zorbalık, sivillerin maruz kaldıkları zulüm, işkence, baskı 
ve katliamlar, göçe sebep olmaktadır (Oral & Çetinkaya, 2017).

	Sosyokültürel sebepler: Hızlı nüfus artışı, bölgeler veya ülkeler arası 
sosyokültürel gelişmişlik farkı, akrabalık, hemşerilik ve aile bağ-
ları gibi yakın ilişkiler, sosyal yapıdan kaynaklanan huzursuz-
luklar, bu kapsamda değerlendirilebilir (Oral & Çetinkaya, 2017).

	Eğitimle ilgili sebepler: İnsanların eğitim ihtiyaçları doğrultusun-
da belirli bir süre için gerçekleştirdikleri göçler bulunmaktadır. 
Eğitim nedeniyle göç eden bireyler, eğitim süreleri tamamlan-
dığında kendi ülkelerine geri döndükleri gibi eğitim gördükleri 
ülkede çalışma hayatına katılarak kalıcı bir şekilde yaşamlarını 
sürdürebilmektedir (Aksoy, 2012). Az gelişmiş/gelişmekte olan 
ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan beyin göçü de bu kapsamda 
değerlendirilebilmektedir (Oral & Çetinkaya, 2017). 

	Sağlıkla ilgili sebepler: Bireylerin yaşadıkları bölge/ülkedeki sağlık 
hizmetlerinin yeterli olmaması ve bu nedenle daha gelişmiş sağ-
lık hizmetlerine kavuşmak amacıyla yer değiştirmeleri bu kap-
samda ele alınabilmektedir. 

	İklim şartları/doğa olaylarına bağlı sebepler: İklim değişikliği sonu-
cunda kıtlık, doğal afetler, kuraklık gibi olayların küreselleşmey-
le birlikte artması, toplulukların göç etme nedenlerinden biri ha-
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line gelmiştir (Aksoy, 2012). Deprem, afet, çölleşme, sel felaketi, 
nükleer kaza da günümüzde göç nedenleri arasında sayılmakta-
dır (Oral & Çetinkaya, 2017).

	Emekliliğe bağlı sebepler: İş yaşamının sona ermesiyle emekli olan 
insanlar, yaşamlarının geri kalanın daha rahat ve sakin bir şe-
kilde geçirebildikleri bölgelere/ülkelere göç edebilmektedir. Bu 
kapsamdaki göçler, emekli göçü olarak değerlendirilmektedir. 

GÖÇ KURAMLARI

Göç olgusunu daha iyi anlamak ve kapsamlı bir bakış açısı kazabil-
mek amacıyla göç kuramlarının incelenmesi gerekmektedir. Bu doğrul-
tuda aşağıda başlıca göç kuramlarına dair bilgiler sunulmuştur. 

Ravenstein’ın Göç Kanunları

Ravenstein, 1881 yılındaki İngiltere nüfus verilerini kullanarak baş-
ladığı çalışma sonucunda yedi adet göç kanunu saptamıştır. Bu kanun-
lar göç ve uzaklık, göçün aşamaları, yayılma ve oturma süreçleri, göç 
zincir ve halkaları, doğrudan göç, kentsel ve kırsal göç farkı, göçte cin-
siyet farkı konuları kapsamaktadır. Ravenstein’ın (1885) saptadığı göç 
kanunları şunlardır:

	Büyük göç hareketleri, kısa mesafelidir. Bu göç hareketleri sonu-
cunda meydana gelen göç dalgaları genellikle sanayi ve ticaret 
merkezlerine doğrudur. 

	Kentte yaşanan hızlı ekonomik gelişme, kentin çevresindeki ya-
kın yerleşim yerlerinden bireyleri çekmektedir. Bu bireylerin bo-
şalttığı kırsal alanlarsa daha uzak yerlerden gelen göçmenlerce 
doldurulur. Süreç, yeni gelen göçmenlerin kente yerleşmesi ve 
boşalan yerlerin tekrar daha uzak yerden gelen göçmenlerce dol-
durulması şeklinde aşamalı devam eder.

	Yayılma ve emme sürecinin benzer özellikleri bulunmaktadır. 
Göçmenler için kentteki gelişen ekonomik ve ticari olanaklardan 
yararlanmak bir amaçtır. Hem göç sonucundaki yayılma hem de 
bu yayılmayı yutan süreç, amaç açısından birbiriyle uyumludur. 
Kentin gelişen ekonomisi göç aracılığıyla ihtiyaç duyduğu işçi-



Faruk BOZDAĞ

379

lere kavuşacak ve bireyler de göçle birlikte bu işlere yerleşebile-
cektir.

	Oluşan göç dalgaları, karşıt göç dalgalarının ortaya çıkmasına 
neden olur. 

	Uzun mesafeli göçlerde göçmenler, büyük ticaret ve sanayi mer-
kezlerine yönelmektedir. 

	Kentte yaşayanların göç etme eğilimleri, kırsal bölgelerde yaşa-
yanlardan daha azdır. 

	Erkeklerin uzun mesafeli/dış göçlere, kadınlarınsa kısa mesafe-
li/iç göç göçlere daha fazla eğilimi vardır. 

İtme-Çekme Kuramı

İtme-çekme kuramının formülasyonu ve içeriği ilk kez Lee tarafın-
dan yazılmıştır. Lee kuramında göçmenlerden ziyade göçe odaklansa 
da göçmenlerin de dikkate alınması gerektiği üzerinde durmuştur (Çağ-
layan, 2006). Lee’ye (1966) göre göçte belirleyici olan esas dört etmen 
bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:

	Yaşanan yere ilişkin etmenler
	Gidilmesi düşünülen yere ilişkin etmenler
	İşe karışan engeller
	Bireysel etmenler
Bu kurama göre hem yaşanan yerdeki hem de gidilecek yerdeki itici 

ve çekici etmenler bir bütünlük içindedir. Yaşanılan yerdeki itme-çekme 
faktörleriyle, gidilecek yerdeki itme-çekme faktörleri kendi içinde bir 
bütünlük oluşturmaktadır (Çağlayan, 2006).

Petersen’in Beş Göç Tipi

Petersen, itme-çekme etmenlerinin altındaki temel sebepleri ince-
lemiştir (Çağlayan, 2006). Göçmenler üzerinde etkili olan itme-çekme 
kutuplarını araştırarak beş göç tipi tanımlamıştır. Bunlar aşağıda sıra-
lanmıştır (Petersen, 1958):

	İlkel göçler: Doğal çevrenin yarattığı baskının itici etkisiyle yaşan-
maktadır. İnsanlar doğal güçlerle baş edemediklerinde, toprak-
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tan elde ettikleri üretim ve nüfus arasında önemli dengesizlikler 
oluştuğunda bu tarz göçler yaşanmaktadır.

	Zorunlu göçler: Göç etmeye dair bireylerin kendi kararlarını ve-
rebilme iradelerinin söz konusu olmadığı göçler, zorunlu göçler 
olarak değerlendirilmektedir.

	Yönlendirilmiş göçler: Göç etmeye dair bireylerin kısmen de olsa 
kendi kararlarını verebildikleri göç türüdür.

	Serbest göçler: Bu göç tipinde bireyler, göç kararında kendi irade-
lerini kullanmakta ve kendi istekleriyle göç etmektedir.

	Kitlesel göçler: Ulaşım ağları, demir yolları ve teknolojinin ge-
lişmesiyle birlikte kitlesel olarak göçler yapılabilmektedir. Çok 
sayıda birey, bir yerleşim yerinden diğerine hareket edebilmek-
tedir. Bu göç tipleri, serbest göçlerin sonucunda ortaya çıkmak-
tadır. 

Kesişen Fırsatlar Kuramı

Stouffer 1940 yılında göçe ilişkin kesişen fırsatların kuramından 
söz etmiştir. Kesişen fırsatlar kuramı, göçün mesafesini, göç edilecek 
yerdeki olanakları ve bu olanakların miktarını göç kararını vermede 
önemli etmenler olarak değerlendirmektedir (Stouffer, 1940). Göç eden 
bireylerin sayısının, göç edilecek yerlerdeki fırsatların çokluğuna bağ-
lı olduğu ileri sürülmektedir (Jansen, 1970). Göç edilecek farklı yerler 
arasındaki fırsatların eşit olduğu durumlarda, göçmenler yakın olan 
yeri tercih edecektir. 

Merkez Çevre Kuramı

Bu kuram, dünyayı, merkez ve çevre olarak ikiye ayırmıştır. Bu 
ikili dünya, ekonomik açıdan birbirine bağımlı olarak varlığını devam 
ettirmektedir. Merkez ülkeler, sürekli kapitalist gelişimleri için çevre 
ülkelere ihtiyaç duymaktadır. Çevre ülkelerin de kapitalist gelişimle-
rini tamamlamak ve ekonomik refahlarını arttırmak amacıyla merkez 
ülkelere gereksinimleri vardır (Abadan-Unat, 2002; Çağlayan, 2006; 
Yalçın, 2004).
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Göç Sistemleri Kuramı

Bu kuram, uluslararası ilişkiler kapsamında, politik ve ekonomik te-
melde geliştirilmiştir. Göç sistemleri kuramına göre iki ya da daha fazla 
ülke karşılıklı olarak göçmen değişimiyle bir göç sistemi ve ilişkiler ağı 
oluşturur. Bu ilişkiler ağı, birbirine yakın iki ülke arasında olabildiği gibi 
uzak mesafedeki ülke ve bölgeler arasında da olabilmektedir (Çağlayan, 
2006). Bu yaklaşım, birbirilerine bağlı yerler arasındaki göç akımlarını 
incelemektedir. Bu bağlantılarla bir ülkenin diğer ülkeyle olan ilişkileri-
ni kategorileştirmekte ve karşılaştırmaktadır. Ayrıca aile ve sosyal ağlar-
la kültürel bağlar kurmaktadır (Castles & Miller, 1998). 

İlişkiler Ağı Kuramı

Bu kuram, herhangi bir yerdeki göç dalgasının devam etmesinde, 
göç eden grupların gittikleri yerde oluşturdukların ağların etkisine vur-
gu yapmaktadır (Yalçın, 2004). Göçmen ilişkiler ağı, eski göçmenlerle 
yeni göçmenler ve göçmen olmayanlar arasında, ayrıldıkları ülkeyle 
yeni yerleştikleri ülkelerde oluşan ortak köken, dostluk ve soydaşlık gibi 
kişilerarası bağlantıları kapsamaktadır. Söz konusu ilişki ağları, ulusla-
rarası göçü teşvik etmekte ve insanların gerektiği zaman yardım alma 
ve iş bulma konusunda başvurabilecekleri bir çeşit toplumsal sermaye 
oluşturmaktadır (Abadan-Unat, 2002). 

Neoklasik Ekonominin Makro Kuramı

Bu kuram, göçün temel nedeni olarak ülkeler arasındaki ücret ve 
istihdam farkını göstermektedir. Emek ve sermaye konusunda arz ve 
talep konusundaki bölgesel farklılıklardan dolayı uluslararası göçler ya-
şanmaktadır. Emek fazlasının bulunduğu ülkelerin, ücret açısından dü-
şük bir piyasaları bulunmaktadır. Öte yandan sermayenin fazla olduğu 
ülkelerde ücretler yüksek olmaktadır. Dolayısıyla bireyler, emek ücre-
tinin az olduğu ülkelerden fazla olduğu ülkelere doğru göç hareketini 
gerçekleştirmektedir (Abadan-Unat, 2002; Robinson, 2005).

Neoklasik Ekonominin Mikro Kuramı

Bu kurama göre bireyler, beşeri sermayelerini geliştirebilecekleri ve 
bu doğrultuda yatırım yapabilecekleri ülkelere yönelmektedir. Karar 
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vermeden önce beşeri sermayelerinin kendi ülkelerindeki değeri ve göç 
etmeye niyetlendikleri ülkenin değeri arasındaki farkı titizlikle hesapla-
maktadır (Robinson, 2005). Kar ve maliyet hesaplaması yapılarak daha 
yüksek kar elde edilebilecek durumda göç kararı verilir. Diğer bir ifadeyle 
bireyin daha yüksek kar elde etme planıyla göç süreci başlar (İnce, 2019). 

İkiye Bölünmüş Emek Piyasası Kuramı

Bu kuram, uluslararası göç hareketini modern sanayi toplumları açı-
sından değerlendirmektedir. Bu kurama göre göçler, sanayi toplumu-
nun işgücü talebinden kaynaklanmaktadır (Abadan-Unat, 2002). Sana-
yi toplumlarındaki işverenler ya da onlar adına hükümetler tarafından 
emek göçü başlatılmaktadır. Ekonominin yapısal gereksinimlerinden 
dolayı göçmen işçi talebi doğmaktadır (Oral & Çetinkaya, 2017). 

Yeni Ekonomi Kuramı

Stark’ın 1990’lı yıllarda öne sürdüğü bu kurama göre göç kararı yal-
nızca bireyler değil gruplar tarafından da verilmektedir. Göç kararında 
özellikle aile ve hane halkının etkisinin bulunduğu ve göçün bir aile strate-
jisi olduğu ileri sürülmektedir (Güllüpınar, 2012; Oral & Çetinkaya, 2017). 

GÖÇ TÜRLERİ

Karmaşık yapısı sebebiyle göçe dair tek bir sınıflama yapmak zor-
dur (McDowell & de Haan, 1997). Bu bağlamda göçlerle ilgili çeşitli sı-
nıflamalar bulunmaktadır. Petersen’in (1958) yaptığı sınıflandırmaya 
göre göçler; ilkel, zorunlu, yönlendirilmiş, serbest ve kitlesel olarak beş 
başlıkta değerlendirilmiştir. Erkan ve Aydın’a (2010) göre göçler; iç-dış 
göç, zorunlu-gönüllü göç şeklinde incelenebilmektedir. Yalçın’a (2004) 
göre göçler; irade, göçün yoğunluğu, ülke sınırları ve yerleşme süreleri 
olarak dört ölçüt kapsamında değerlendirilmektedir.

İç-Dış Göç

Ülke sınırları içerisinde bir bölgeden diğerine gerçekleşen göçler iç 
göç; ülkeler arasındaki göç hareketleri ise dış göç olarak değerlendirilmek-
tedir. İç göçlerde ülke sınırları içerisindeki köy, kasaba ve kentler arasında 
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yer değiştirme söz konusudur. Erkan ve Aydın’a (2010) göre iç göç, ülke 
sınırları içinde yeni bir ikamete sahip olmak için ya da yeni bir ikametle 
sonuçlanacak şekilde yerleşim birimleri arasındaki yer değiştirme hareke-
tidir. Bu yer değiştirme hareketi, sürekli ya da geçici olabilir. Dış göçlerse 
bir ülkenin sınırlarını aşan nüfus hareketleridir. Ülkeler arası göçlerde gi-
dilen ülkede çalışma veya yerleşme amacı ön plana çıkmaktadır.

Bireysel-Kitlesel Göç

Göçler, yoğunluğuna göre bireysel veya kitlesel göç olarak incelene-
bilmektedir. Bireysel göç, kişilerin bireysel ve ailevi kararlar neticesinde 
gerçekleştirdikleri yer değiştirme hareketleridir (IOM, 2009). Bireysel 
göçlerde kişinin sahip olduğu bilgi, beceri ve donanım, kolaylaştırıcı 
faktörler olarak görülmektedir (Ağır & Sezik, 2015). 

Kitlesel göçler, çoğunlukla ülkeler arası sosyal, ekonomik ve siyasi 
sebeplerle yaşanmaktadır. Ağır ve Sezik (2015) kitlesel göçleri, sosyal 
ve ekonomik sorunların neden olduğu travmatik yaşantıların, toplumun 
tamamını kapsayacak şekilde oluşturduğu bir tepki olarak tanımlamak-
tadır. Kitlesel göçler, ülkelerdeki iç karışıklıklardan kaynaklanabilmek-
te, iç karışıklıklar nedeniyle insanlar kitleler halinde göç edebilmektedir 
(Harunoğlulları, 2016). 

Geçici-Sürekli Göç

Yerleşme süresine göre göçler, sürekli ve geçici göçler olarak ele 
alınmaktadır. Belli bir amaç doğrultusunda geçici bir süreyle gerçek-
leştirilen göçler, geçici göç olarak değerlendirilmektedir (Yalçın, 2004). 
Mevsimlik göçler, askerlik, eğitim gibi sebeplerle yapılan göçler, geçici 
göç kapsamında yer almaktadır. Yaşadığı ülke ya da yerleşim yerinden 
bir diğerine yaşamının geri kalanını sürdürmek amacıyla yapılan göçler, 
sürekli göç olarak tanımlanmaktadır (Yalçın, 2004). Sürekli göçlerde göç 
edilen yere yerleşme amacı ön plandadır. 

Gönüllü-Zorunlu Göç

Göçler, irade esasına göre gönüllü ve zorunlu göç olarak iki başlık 
altında incelenmektedir. Gönüllü göç, bireylerin hayat koşullarını iyileş-
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tirmek, daha iyi iş imkânları, maddi kaynaklar, güvenlik ve çeşitli sosyal 
olanaklara erişmek amacıyla serbestçe gerçekleştirdikleri yer değiştirme 
hareketleri şeklinde tanımlanmaktadır (Akkayan, 1979). Gönüllü göçler-
de bireysel tercihler ön plana çıkmaktadır. 

Zorunlu göçler, bireylerin kendi istekleri dışında zorla yerinden 
edilmeleri ve sıklıkla şiddet öğeleri taşımasıyla karakterizedir (Ibanez & 
Velez, 2008). İnsanlar, yaşama tutunabilmek amacıyla savaş, doğal afet-
ler, etnik ve siyasi baskılar nedeniyle toplu bir şekilde yaşadıkları yerleri 
terk edebilmektedir. Zorunlu göç, bireylerin iradeleri dışında gerçekleş-
mektedir ve sosyal-psikolojik etkisi, gönüllü göçten farklılaşmaktadır 
(Akkayan, 1979; Erkan & Erdoğdu, 2006; IOM, 2009). Gönüllü göçe göre 
bireyleri ve toplumu daha derinden etkilemektedir. Suriye’deki iç savaş 
sebebiyle 2011 yılından bu yana insanların yaşam yerlerini terk etmek 
zorunda kalmaları, zorunlu göç bağlamında değerlendirilmektedir. 

SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE ZORUNLU GÖÇ

İlk olarak Mısır ve Tunus’ta başlayan halk ayaklanmaları, çoğu Arap 
ülkesinden sonra Suriye’ye de sıçramıştır. Suriye’de iktidar, muhalefet 
ve ülkedeki farklı gruplar arasında uluslararası müdahalelerin de oldu-
ğu bir iç savaş başlamıştır (Akpınar, 2017). Suriye’de 2011 yılında başla-
yan bu iç savaş sebebiyle halkın büyük bir bölümü zorunlu olarak göç 
etmiştir. İç savaştan önce 20 milyon nüfusu olan Suriye’de 13.2 milyona 
yakın kişi insani yardıma muhtaç hale gelmiştir. United Nations High 
Commissioner for Refugees [UNHCR] (2020) iç savaş nedeniyle komşu 
ülkelere ve diğer ülkelere göç eden Suriyelilerin sayısını 5.583.224 olarak 
belirtmektedir. 

İç savaşın giderek şiddetlenmesi sonucunda milyonlarca Suriyeli 
başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır, Kuzey Afrika ve 
Avrupa ülkeleri gibi birçok farklı ülkeye göç etmek zorunda kalmıştır 
(Özdemir, 2017). Bu ülkeler arasında yoğun bir şekilde Suriyeli mülte-
cilere ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. UN-
HCR’ye (2020) göre Lübnan 879.529, Ürdün 661.997, Irak 241.682, Mısır 
130.187 ve Kuzey Afrika 31.657 Suriyeli mülteci barındırırken, Türkiye 
3.638.420 Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.
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Türkiye, 11 Nisan 2013 tarih ve 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu” doğrultusunda Avrupa’dan gelen yabancılara yönelik 
mülteci, Avrupa dışından gelenlere yönelik ise şartlı mülteci kavram-
larını kullanmaktadır. Dolayısıyla Suriye’deki savaştan kaçarak Türki-
ye’den korunma talep edenler, geçici koruma altındaki “şartlı mülteci-
ler” olarak değerlendirilmektedir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanununun 91. maddesine göre hazırlanan “Geçici Koruma Yönetmeliği” 
Türkiye’ye Avrupa dışından gelen sığınmacı ve mülteciler için ilk ola-
rak Türkiye’de bulunmalarını yasal çerçeveye almayı, bunun yanı sıra 
sağlık, eğitim ve ikamet gibi olanaklardan yararlanmalarını sağlamayı 
hedeflemektedir. İkinci olaraksa sığınma başvurularının UNHCR ta-
rafından değerlendirilmesi ve üçüncü bir ülkeye “mülteci” statüsünde 
yerleşmelerine kadar geçici koruma altında kalmaları amaçlanmaktadır 
(Yılmaz, 2015).

Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik işlemler genel olarak Ya-
bancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kurulan Göç İda-
resi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından yürütülmektedir. GİGM’in 9 
Aralık 2020 verilerine göre Türkiye’de ikamet eden Suriyeli mültecilerin 
sayısı 3.638.420’dir. Bu sayı Suriye’den Türkiye’ye ilk göç hareketleri-
nin başladığı 2011 yılından bu yana genel olarak sürekli olarak artmıştır. 
Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısı 2012 yılında 14.237, 2013 yılın-
da 224.655 iken 2014 yılında keskin bir artışla 1.519.286’ya çıkmış, bu 
artışın devam etmesiyle birlikte 2019 yılında 3.576.370’a yükselmiştir 
(GİGM, 2020). Suriyeli nüfusun 58.943’ü geçici barınma merkezlerinde 
yaşamlarını sürdürmeye çalışırken 3.579.477’si Türkiye’nin çeşitli illeri-
ne dağılmıştır. Suriyeli mültecilerin yaşadıkları en yoğun iller ise sırasıy-
la İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir ve 
Konya’dır. Geçici koruma statüsündeki Suriyeli mülteciler, kayıt yaptır-
dıkları illerde ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmekte 
ve kayıt yaptırdıktan altı ay sonra çalışma izni alabilmektedir. Okula ve 
diğer eğitim kurumlarına devam edebilmekte ve sosyal yardımlardan 
yararlanabilmektedir. Bununla birlikte bu haklardan herkesin tam anla-
mıyla yararlanmasının, pratikte sayının yüksekliği ve bu bağlamda idari 
güçlükler nedeniyle gerçekleşemediği belirtilmektedir (Şentürk, 2020).
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TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİM 
SÜREÇLERİ

Göç, gelişim dönemlerine göre bireyleri farklı şekillerde etkileyebil-
mektedir. Özellikle çocuklar bu anlamda dezavantajlı bir konumdadır 
(Bozdağ & Bilge, 2019). Çocuklar, göç sürecine ilişkin yetkileri bulun-
madığı ve savunmasız oldukları için daha fazla sorunla karşı karşıya 
kalabilmektedir. Çocukların göç sonrasında yaşadıkları çeşitli psikolojik 
sıkıntılar, eğitim yaşantılarını ve uyum becerilerini de olumsuz yönde 
etkilemektedir (Stermac vd., 2008). 

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin büyük bir bölümünü çocuklar 
oluşturmaktadır. Toplam Suriyeli nüfusun 1.702.742’si, bir başka ifadey-
le yaklaşık % 47’si on sekiz yaşın altındadır. Bu çocukların yarısından 
fazlası okul çağındadır. Suriyeli mülteci çocukların büyük bir bölümü 
eğitim sistemi dışında kalırken eğitim sistemine dâhil olanların da bü-
yük sorunlar yaşadıkları belirtilmektedir (Tekin & Yükseker, 2017). Sa-
vaş mağduru olan çocuklar “Kayıp Nesil” olarak adlandırılmakta ve pek 
çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır (Akpınar, 2017). Türkiye’de Suri-
yeli mülteci çocukların eğitimi, hem kayıp nesillerin en aza indirilmesi 
ve aileleriyle birlikte onurlu bir yaşam sürmesi hem de huzur içinde bir 
arada yaşamaya yönelik gelecek planlamaları açısından hayati bir önem 
taşımaktadır (Erdoğan, 2020). 

Suriyeli mülteci çocukların Türkiye’deki eğitim hakları için 2014/21 
sayılı “Yabancılara Yönelik Eğitme ve Öğretme Hizmetleri Genelgesi” 
düzenlenmiştir. Bu genelgeye göre Suriyeli ve resmi kayıt olmuş çocuk-
lar Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi okullarda ya da Suriyeli 
çocuklar için hazırlanmış “Geçici Eğitim Merkezleri (GEM)”nde eğitim 
alabilmektedir. Ayrıca bu genelde doğrultusunda il ve ilçelerde denklik 
komisyonları oluşturulmuştur. GEM’lerde ve devlet okullarında “Ya-
bancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi (YÖBİS)” uygulamaya geçirilmiştir 
(Çocuk Çalışmaları Birimi [ÇOÇA], 2015). MEB’in Ekim 2019 verileri-
ne göre 2014-2015 eğitim yılında Suriyeli mülteci çocukların 230.000’i, 
2015-2016’da 311.259’u, 2016-2017’de 492.544’ü, 2017-2018’de 610.278’si 
ve 2018-2019’da 643.058’i okullaştırılmıştır. Bu sayı 2019-2020 eğitim yı-
lında 684.728’e yükselmiştir. Suriyeli mülteci çocukların %87’si devlet 
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okullarında, %13’ü yoğun bir şekilde Türkçe eğitimin de verildiği ancak 
eğitim dilinin Arapça olduğu GEM’lerde öğrenim görmektedir. Res-
mi okullarda ve GEM’lerde öğrenim gören Suriyeli mülteci çocukların 
eğitim kademelerine göre okullaşma oranları; ana okul %27.19, ilkokul 
%89.27, ortaokul %70.50, lise ise %32.88 olarak gerçekleşmiştir. Genel 
olarak Suriyeli mülteci çocukların % 63.23’ü okula devam ederken geri-
ye kalan büyük bir bölümü ise eğitim hayatından yoksun kalmaktadır. 

Eğitim, mülteci çocuklar için hayati bir önem taşımaktadır. Mülte-
ci çocukların hayat rutinlerinde normalleşmeyi sağlamakta, travma ile 
başa çıkma kapasitelerini desteklemekte ve güçlendirmektedir (Kılıç & 
Özkor, 2019). Eğitim sayesinde çocuklar, hem göç ettikleri ülkeye hem 
de kendi ülkelerinin refahına katkı sağlayabilmektedir. Eğitim aracılı-
ğıyla mülteci çocukların psikolojik ve sosyal ihtiyaçları karşılanabilmek-
te, bu çocukların öz güvenleri, psikolojik sağlamlıkları ve yaşam beceri-
leri geliştirilebilmektedir (UNHCR, 2017). Eğitimin bu yöndeki katkıla-
rına rağmen Türkiye’deki çoğu Suriyeli mülteci çocuk, eğitime erişimde 
ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar genel olarak okul alanla-
rının kısıtlı olması, aşina olunmayan bir dil ve müfredat, ulaşım sorun-
ları, ebeveynlerin yasal statüleri, yoksulluk, çocuk işçiliği, erken evlilik, 
okul ücretleri ve güvenlik sorunları şeklinde sıralanmaktadır (Cochran, 
2014; Culbertson & Constant, 2015). Eğitime erişimdeki engeller içeri-
sinde okulların kapasite sorunlarıyla birlikte Suriyeli ailelerin isteksiz-
liği de rol oynayabilmektedir. Aile gelirine katkıda bulunmak üzere ço-
cukların çalıştırılması veya dilendirilmesi bu noktada önemli bir sorun 
olarak ön plana çıkmaktadır (Şentürk, 2020). Öte yandan eğitime erişim 
konusundaki engelleri aşıp okula devam edebilen mülteci çocuklar da 
farklı sorunlar yaşayabilmektedir. Ev sahibi toplumun dilini öğrenmeye 
ilişkin imkânların kısıtlı olması, ayrımcılık (HRW, 2015), uyum sorun-
ları, akademik başarısızlık, kendilerinden küçüklerle aynı sınıfa devam 
etme (Crul vd., 2016) bu sorunlar arasında gösterilebilir. Eğitime devam 
edenlerin devamlılığının sağlanması, eğitime devam etmeyenlerinse 
eğitim sürecine katılması; çocukların hayata tutunmasını ve toplum için-
de onurlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak adına oldukça önem 
taşımaktadır (Kılıç & Özkor, 2019).
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OKULLARDA ÇEŞİTLİLİĞİN PSİKOSOSYAL SONUÇLARI

Okula devam eden öğrencilerin her biri farklı özelliklere sahiptir. 
Bu farklılıkların kaynağı cinsiyet, sosyoekonomik düzey, anadil, etnik 
köken, kültür vb. faktörler açısından değerlendirilebilmektedir. Öğren-
ciler arasındaki farklılıkların dikkate alınması, onların yeteneklerini ge-
liştirmeye ve yaşadıkları zorluklara karşı daha etkin yardımlar sunmayı 
sağlamak adına önemlidir. Dietz’e (2007) göre farklılıkları tanımak, çe-
şitliliğin bir göstergesidir. Çeşitlilik; insanlar arasındaki ırk, etnik köken, 
yaş, cinsiyet, kültür, sosyal sınıf, ebeveyn tutumu, eğitim durumu, sos-
yoekonomik statü, din, dil vb. gibi daha birçok faktörü içeren farklılık-
lar olarak tanımlanabilmektedir (Bozdağ, 2019). Çeşitlilik, çok geniş bir 
yelpazede ele alınmakla birlikte uzun yıllar farklı etnik, ırksal, dilsel ve 
dinsel gruplara sahip toplumlar daki kültürel farklılıklarla açıklanmış-
tır. Çeşitlilikten bahsedildiğinde çoğunlukla de mografik değişimler ve 
göçle birlikte oluşan kültürel çeşitliliğe dikkat çekilmiştir (Lu ciak, 2010). 
Suriye’den Türkiye’ye zorunlu göçle birlikte mülteci çocukların eğitim 
sistemine entegre edilmesi için sürekli bir çaba söz konusudur. Mülteci 
çocukların okullara dâhil olmasıyla birlikte Türkiye’deki mevcut çeşit-
lilik daha da artmıştır. Göç kapsamındaki çeşitliliğin okullarda mülteci 
çocuklar ve ev sahibi toplumdaki çocuklar üzerinde bazı psikososyal so-
nuçları olmuştur. 

Suriyeli öğrenciler, Türkçe bilmedikleri için okulda sosyal olarak 
yalıtılmakta ve uyum sorunları yaşamaktadır (Mercan-Uzun & Bütün, 
2016). Türkçe bilmemeleri, akranlarıyla da ilişkilerini olumsuz yönde et-
kilemektedir (Öngören vd., 2017; Şensin, 2016). Bu durum benzer şekil-
de öğretmen (Er & Bayındır, 2015; Öngören vd., 2017) ve okul yönetici-
leriyle (Levent & Çayak, 2017) de iletişim sorunlarına neden olmaktadır. 
Mülteci çocukların yaşadıkları sorunların büyük bir bölümü, temel ola-
rak dil ve iletişim engellerine bağlanmaktadır (Akalın, 2016; Akay vd., 
2017; Aykırı, 2017; ÇOÇA, 2015; Er & Bayındır, 2015; Gülüm & Akçalı, 
2017; Levent & Çayak, 2017; Sarıtaş vd., 2016; Şensin, 2016; Tosun vd., 
2018). Türkçeyi öğrenme konusundaki güçlüklerin asıl sebebi olarak da 
mültecilerin Türk toplumundan yalıtılmış bir yaşam sürdürmeleri ve 
okul dışında Türkçeyi kullandıkları alanların kısıtlılığı gösterilmektedir. 
Aynı zamanda mülteci çocuklar Türkçeyi öğrenmeyi gereksiz bir çaba 
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olarak algılamaktadır (Aras & Yasun, 2016). Öte yandan Suriyeli mülte-
cilerin kültürel asimilasyon kaygıları dili öğrenmek istememelerine ve 
sosyal uyum sorunlarına neden olabilmektedir (Coşkun & Emin, 2016). 

Dil engelinin yaşanan sorunların temel kaynağı olduğu vurgulan-
makla birlikte, Lübnan’da okula giden Suriyeli mülteci çocukların da 
Türkiye’de yaşananlara benzer sorunlar yaşadıkları görülmüştür (Coş-
kun & Emin, 2016; Şirin & Şirin, 2015). Aynı anadili konuşmalarına rağ-
men Lübnan’daki Suriyeli mülteci çocukların, akran zorbalığı ve uyum 
sorunları ile karşılaştıkları ve okulu terk ettikleri ifade edilmektedir (Şi-
rin & Şirin, 2015). Bu durum mülteci çocukların eğitim ortamında maruz 
kaldıkları sorunların temelinde dilsel engellerin ötesinde çeşitli faktörle-
rin olduğunu göstermektedir. 

Öğretmenlerin bir bölümü mülteci çocukların eğitimlerinde yetersiz 
kaldıklarını (Aykırı, 2017; Er & Bayındır, 2015; Kardeş & Akman, 2018) 
ve mülteci çocukların eğitim sistemine dâhil edilmesine karşı olumsuz 
düşüncelerinin olduğunu belirtmektedir (Şensin, 2016). Oysaki mülteci 
çocukların akademik, ruhsal ve davranışsal olarak olumlu gelişim ser-
gilemelerinde öğretmenlerin önemli etkileri bulunmaktadır (Şeker & 
Aslan, 2015). Kendilerine gerekli ilgi gösterildiğinde mülteci çocuklar, 
Türkçeyi hızlı bir şekilde öğrenmekte, böylece arkadaş ve öğretmenle-
riyle iletişimlerini ve okula uyumlarını geliştirmektedir (Doğutaş, 2016).

Mülteci çocukların okulda yaşadıkları sorunları tetikleyen birçok 
faktör bulunmaktadır. Okul idaresinin tecrübesizliği (Arabacı vd., 2014), 
ailenin ilgisizliği (Arabacı vd., 2014; Kılınç & Ünver, 2019; Öngören vd., 
2017), rehberlik hizmetlerinin eksikliği (Arabacı vd., 2014; Şimşir & Dil-
maç, 2018), müfredatın uyuşmaması/yetersizliği (Arabacı vd., 2014; 
Kardeş & Akman, 2018; Şimşir & Dilmaç, 2018; Yiğit, 2015), kültürel 
farklılıklar (Arabacı vd., 2014; Öngören vd., 2017), materyal eksikliği 
(Arabacı vd., 2014) ve uygun bir eğitim politikasının olmaması (Yiğit, 
2015) bu faktörler arasında yer almaktadır. 

Suriyeli mülteci çocuklar, okullarda yalnızlık, yabancılık, başarısız-
lık, dışlanma gibi sorunlarla karşılaşmalarına rağmen okullar, bu ço-
cuklara sosyalleşme, arkadaş edinme, psikolojik sorunları çözme gibi 
konularda yardımcı olmaktadır (Kultas, 2017). Mülteci çocukların daha 
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önceki arkadaşlarına ve öğretmenlerine özlem duydukları ve okulda-
ki sosyal etkinliklere katılmadıkları belirtilmektedir (Bozan & Kaştan, 
2018). Bununla birlikte okulda kurulan arkadaşlık sayesinde mülteci 
çocuklar, okul etkinliklerine daha aktif bir şekilde katılmakta, okula de-
vam etmekte ve daha uzun süre eğitim olanaklarından yararlanmakta-
dır (Doğutaş, 2016). Mülteci çocukların eğitim ortamlarındaki olumlu 
yaşantıları, topluma uyum sağlamalarında ve toplumla bütünleşmele-
rinde de önemli katkılar sunmaktadır (Yıldız, 2018).

SONUÇ

Toplumsal hayatın şekillenmesinde okulların kritik bir rolü bulun-
maktadır. Sosyal yaşamdaki her değişim okullara yansıdığı gibi okullar-
da çocuklara sunulan hizmetler ve genel olarak okullardaki tüm uygula-
malar da toplum yaşamında önemli değişimlere yol açabilmektedir. Gü-
nümüzde ülkelerin sosyal, demografik ve kültürel yapılarını değiştiren 
önemli göç hareketleri yaşanmaktadır. Suriye’deki politik kargaşa ve 
uluslararası müdahalelerin de olduğu iç savaş sonucunda milyonlarca 
insan zorunlu olarak yerleşim yerlerini terk etmiştir. Suriye’deki nüfu-
sun büyük bir bölümünün komşu ülkelerden biri olan Türkiye’ye göç et-
mesi, Türkiye’de özellikle mülteci çocukların eğitimini önemli gündem 
maddelerinden biri haline getirmiştir. Mülteci çocukların eğitime dâhil 
edilmesine yönelik çabalar sonucunda, okullarda var olan çeşitlilik art-
mış ve bu çeşitlilik nihayetinde etkileşimsel olarak bazı değişikliklere 
yol açmıştır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde Suriye’den Türkiye’ye zorunlu 
göçle birlikte, mülteci çocukların eğitime dâhil edilmesi ve bunun so-
nucunda okullarda çeşitliliğin artması, okullarda yaşanan sorunların 
artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda çeşitliliğin desteklenmesi ve 
farklılıkların yönetiminde önemli eksikliklerin olduğu anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla çeşitliliğin desteklenerek olumlu yönlerinin artmasına dair 
bazı adımların atılması gerekmektedir. 

Okulda sürekli olarak bir tercümanın bulundurulması (ÇOÇA, 2015) 
ve Suriyeli uzmanlardan destek alınması (Şirin & Şirin, 2015) mülteci 
çocukların yaşadıkları sorunları azaltmak adına önemli görülmektedir. 
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Mülteci aileler ve çocuklarının sosyokültürel ve ekonomik açıdan özel-
liklerinin ve ihtiyaçlarının değişebileceğinin göz önünde bulundurul-
ması ve her grubun eşit tutulması gerekmektedir (Şeker & Aslan, 2015). 
Çok kültürlü eğitim aracılığıyla mülteci çocukların topluma uyumunun 
ve duygusal bağının güçlendirilebileceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle 
okullarda sunulan eğitim hizmetlerinde çocukların kendi kültürel öğele-
rine yer verilmesi oldukça önem taşımaktadır (Şirin & Şirin, 2015). Okul 
yöneticileri ve öğretmenlerin çok kültürlülük konusundaki eksiklik ve 
ihtiyaçları (Yiğit, 2015) göz önünde bulundurulduğunda bu konuda hiz-
met içi eğitimlerin düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Farklılıklara 
saygıyı benimsetmek için okullarda çok kültürlü bir eğitim sisteminin 
oluşturulması, toplumsal uyum açısından da olumlu sonuçlar doğura-
caktır (Şirin & Şirin, 2015). Eğitim ortamlarındaki olumlu deneyimler, 
toplum yaşamına yansıyıp toplumsal hayata yön verecektir. 

KAYNAKÇA

Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen göç: Konuk işçilikten ulus-ötesi yurt-
taşlığa. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ağır, O. & Sezik, M. (2015). Suriye’den Türkiye’ye yaşanan göç dal-
gasından kaynaklanan güvenlik sorunları. Birey ve Toplum Sosyal 
Bilimler Dergisi, 5(1): 95-124.

Akalın, A.T. (2016). Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmen çocukların eğitim 
sorunları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi: Sosyal 
Bilimler Enstitüsü.

Akay S., Hamamcı Z. & Kurt M. (2017). Suriyeli öğrencilerle çalışan 
psikolojik danışmanların yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara 
ilişkin uyguladıkları çözüm yollarının incelenmesi. Gaziantep 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1): 23-47.

Akkayan, T. (1979). Göç ve değişme. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Bası-
mevi.

Akpınar, T. (2017). Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların ve kadın-
ların sosyal politika bağlamında yaşadıkları sorunlar. Balkan ve 
Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3): 16-29.



GÖÇ SONRASI OKULLARDA ÇEŞİTLİLİĞİN PSİKOSOSYAL YANSIMALARI

392

Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Uluslara-
rası Sosyal Araştırmalar Dergisi,5(20): 292-303.

Apak, H. (2014). Suriyeli göçmenlerin kente uyumları: Mardin örne-
ği. Mukaddime, 5(2): 53-70. 

Arabacı, İ. B., Başar, M., Akan, D. & Göksoy, S. (2014). An analysis 
about educational problems in camps in which Syrian refugees 
stay: Condition analysis. International Journal of Social Sciences & 
Education, 4(3): 80-94.

Aras, B. & Yasun, S. (2016). TThe educational opportunities and challan-
ges of Syrian refugee students in Turkey: Temporary education centers 
and beyond. Sabancı University İstanbul Policy Center Stiftung 
Mercator Initiative.

Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğren-
cilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Pri-
mary Education, (2):44-56.

Bhugra, D. & Gupta, S. (2011). Introduction: Setting the scene (Eds. 
D., Bhugra & S., Gupta), Migration and mental health (pp. 1-15). 
UK: Cambridge University Press.

Burns, T. & Shadoian-Gersing, V. (2010). The importance of effective 
teacher education for diversity. Educational Research and Innovati-
on, 19-40.

Bozan, İ. & Kaştan, Y. (2018). Göç yaşamış öğrencilerin karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin görüşleri: Bir durum çalışması. Uluslararası Sos-
yal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(10): 225-248.

Bozdağ, F. (2019). Sosyal kültürel farklar ve öğrenci çeşitliliği (Ed. C. 
Poyraz & G. İnan Kaya), Eğitim psikolojisi (ss.170-195). Ankara: 
Murat Yayınları.

Bozdağ, F. & Bilge, F. (2019). Migration process and its effects on 
mental health (Eds. Ş. Ş. Erçetin & N. Potas), Chaos, complexity 
and leadership 2017: Explorations of chaos and complexity theory (pp. 
87-102). Springer.

Castles, S. & Miller, M. J. (1998). The age of migration: International po-
pulation movements in the modern world. London: Mcmillan Press.



Faruk BOZDAĞ

393

Cochran, J. (2014). The education of Syrian refugee children. Middle East 
Institute. 

Coşkun, İ. & Emin, M.N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitiminde yol 
haritası: Fırsatlar ve zorluklar. İstanbul: SETA Yayınları.

Crul, M., Keskiner, E., Schneider, J., Lelie, F. & Ghaeminia, S. (2016). 
No lost generation: Education for refugee children a comparison betwe-
en Sweden, Germany, The Netherlands and Turkey. The integration of 
migrants and refugees. Florence: European University Institute.

Culbertson, S. & Constant, L. (2015). Education of Syrian refugee child-
ren: Managing the crisis in Turkey, Lebanon, and Jordan. Rand Corpo-
ration.

Çağlayan, S. (2006). Göç kuramları, göç ve göçmen ilişkisi. Muğla Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İLKE) Dergisi, (17): 67-91.

Dietz, G. (2007). Keyword: Cultural diversity. Zeitschrift für Erziehun-
gswissenschaft, 10(1): 7-30.

Doğutaş, A. (2016). Tackling with refugee children’s problems in Tur-
kish schools. Journal of Education and Training Studies, 4(8): 1-8.

Er, A. R. & Bayındır, N. (2015). Pedagogical approaches of elementary 
teachers for primary refugee children. International Journal of Soci-
al and Educational Sciences, 2(4): 175-185.

Erdoğan, M. (2020). Suriyeliler barometresi 2019: Suriyelilerle uyum için-
de yaşamın çerçevesi. Ankara: Orion Kitapevi

Ergün, N. (2019). Göçün sosyo-psikolojik etkileri: Göçmenlere yöne-
lik psikolojik danışma hizmetleri (Ed. H. Sakız & H. Apak). Tür-
kiye’de göçmen kapsayıcılığı: Sorundan fırsata dönüşüm önerileri (ss. 
249-273). Ankara: Pegem Yayınevi. 

Erkan, R. & Aydın, D. (2010). Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinde 
bölge içi ve bölge dışı göç eğilimleri. Aile ve Toplum Eğitim Kültür 
ve Araştırmaları Dergisi, 11(6): 31-46.

Erkan, R. & Erdoğdu, M. Y. (2006). Göç ve çocuk suçluluğu. Aile ve 
Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 3(9): 79-90.



GÖÇ SONRASI OKULLARDA ÇEŞİTLİLİĞİN PSİKOSOSYAL YANSIMALARI

394

Güllüpınar, F. (2012). Göç olgusunun ekonomi-politiği ve uluslarara-
sı göç kuramları üzerine bir değerlendirme. Yalova Sosyal Bilimler 
Dergisi, 2(4): 53-85.

Gülüm, K. & Akçalı, H. (2017). Balıkesir’deki mülteci çocukların eği-
tim sorunları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, 
Afro-Avrasya Özel Sayısı,1(1): 127- 136.

Gün, Z. & Bayraktar, F. (2008). Türkiye’de iç göçün ergenlerin uyu-
mundaki rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2): 167-176.

Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunla-
rı: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3(1): 29-63.

HÜNEE (2006). Türkiye göç ve yerinden olmuş nüfus araştırması. Ankara. 
İnce, C. (2019). Göç kuramları ve Suriye göçü üzerine bir değerlendir-

me. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18): 2579-
2615.

Ibáñez, A. M. & Vélez, C. E. (2008). Civil conflict and forced migrati-
on: The micro determinants and welfare losses of displacement in 
Colombia. World Development, 36(4): 659-676.

IOM (2013). World migration report 2013: Migrant well-being and deve-
lopment. Cenevre.

Jansen, C. J. (1970). Migration: A social problem (Ed. C. J. Jansen), Re-
adings in the sociology of migration (pp. 3-35). New York: Pergamon 
Press. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Changing lifestyles changing competencies: 
Turkish migrant youth in Europe. Historical Social Research, 35(2): 
151-168.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Benlik, aile ve insan gelişimi: Kültürel psikoloji. İs-
tanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Kardeş, S. & Akman B. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik 
öğretmen görüşleri. Elementary Education Online, 17(3): 1224-1237.

Kılıç, G. & Özkor, D. (2019). Suriyeli çocukların eğitimi araştırma raporu. 
İstanbul: Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. 

Kılınç, A. Ç. & Ünver, T. (2019). Mülteci öğrencilerle çalışan sınıf öğ-
retmenlerinin deneyimlerinin incelenmesi. 14. Uluslararası Eğitim 



Faruk BOZDAĞ

395

Yönetimi Kongresi (2-4 Mayıs 2019) Tam Metin Bildiriler Kitabı, 
69-76.

Kultas, E. (2017). Türkiye’de bulunan eğitim çağındaki mültecilerin eğitim 
sorunu (Van ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversi-
tesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1): 47-57
Levent, F. & Çayak, S. (2017). Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin eği-

timine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eği-
tim Fakültesi Dergisi. 14-1(27): 21-46.

Luciak, M. (2010). On diversity in educational contexts. Educational 
Research and Innovation, 41-62.

McDowell, C. & de Haan, A. (1997). Migration and sustainable liveliho-
ods: A critical review of the literatüre. IDS Working Paper 65. Brigh-
ton: IDS.

Mercan-Uzun, E. M. & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurum-
larındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar 
hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi 
Çalışmaları Dergisi, 1(1): 72-83.

Oral, B. & Çetinkaya, F. (2017). Sosyolojik bir olgu olarak göç, tanımı, 
nedenleri ve göç kuramları. Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı-Özel Ko-
nular, 3(1): 1-8.

Öngören, S., Özkan, A., Yüksel, B. & Sever, D. (2017). Göçmen ço-
cukların yaşadıkları uyum problemlerinin öğretmen görüşleri 
açısından incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(59): 
147-159.

Özdemir, E. (2017). Suriyeli mülteciler krizinin Türkiye’ye etkileri. 
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(3): 114-140.

Petersen, W. (1958). A general typology of migration. American Socio-
logical Review, 23(3): 256-266.

Ravenstein, E. G. (1885). The laws of migration. Journal of the Statistical 
Society of London, 48(2): 167-235.

Robinson, R. (2005). Beyond the state-bounded immigrant incorporation 
regime. Transnational migrant communities: Their potential contribu-



GÖÇ SONRASI OKULLARDA ÇEŞİTLİLİĞİN PSİKOSOSYAL YANSIMALARI

396

tion to Canada’s leadership role and influence in a globalized world. 
Ottawa: The North-South Institute. 

Sağlam, S. (2006). Türkiye’de iç göç olgusu ve kentleşme. Türkiyat 
Araştırmaları, (5): 33-44.

Sarıtaş, E. Şahin, Ü. & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uy-
ruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1): 208-229.

Stermac, L., Brazeau, P. & Martin, K. (2008). Educational experiences 
and mental health among war-zone immigrants in Toronto. Edu-
cation Research and Reviews, 3(12): 370- 377.

Stouffer, S. A. (1940). Intervening opportunities: A theory relating 
mobility and distance. American Sociological Review, 5(6): 845-867.

Şeker, B. D. & Aslan, Z. (2015). Eğitim sürecinde mülteci çocuklar: 
Sosyal psikolojik bir değerlendirme. Kurumsal Eğitimbilim Dergisi, 
8(1): 86-105.

Şensin, C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Suriye’den göçle gelen öğrencile-
rin eğitimlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans 
Tezi. Uludağ Üniversitesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şentürk, C. (2020). Türkiye şehirlerinde Suriyeli göçmenler. Türkiye ve 
Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı.

Şimşir, Z. & Dilmaç, B. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim 
gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm 
önerileri. İlköğretim Online,17(2): 1116-1134.

Şirin, S. R. & Şirin, L. R. (2015). The educational and mental health needs 
of Syrian refugee children. Washington: Migration Policy Institute.

Tekin, U. & Yükseker, D. (2017). Göç ve eğitim: Türkiye’de ve Alman-
ya’da aile dili okul dilinden farklı olan çocukların okullaşması çalıştay 
sonuç raporu. Anadolu Kültür ve Heinrich Böll Stiftung Derneği 
Türkiye Temsilciliği.

Todaro, M. (1980). Internal migration in developing countries: A sur-
vey (Ed. Easterlin, R. A.), Population and Economic Change in Deve-
loping Countries (pp. 361-402). University of Chicago Press. 



Faruk BOZDAĞ

397

Tosun, A., Yorulmaz, A. & Yıldız, K. (2018). Mülteci öğrencilerin eği-
tim sorunları, eğitim ve din eğitiminden beklentileri: Eskişehir 
örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
19(1): 107-133.

Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Yiğit, T. (2015). Uygulamalar ve sorunlar bağlamında Türkiye’de sığınmacı 

çocukların eğitimi: Kırşehir ve Nevşehir örneği. Yüksek Lisans Tezi. 
Ahi Evran Üniversitesi: Sosyal Bilimler Üniversitesi.

Yılmaz, A. (2015). Uluslararası göç ve Türkiye: Türkiye’deki çocuk göç-
menler ve sığınmacı ailelere tanınan haklar ve daha iyi uygulamalar için 
öneriler. Akademik Bakış Dergisi, (49): 475-493.

İNTERNET KAYNAKLARI

ÇOÇA (2015). Suriyeli mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki du-
rumu: Politika ve  uygulama önerileri. http://cocuk.bilgi.
edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Suriyeli- Cocuklar-E-
gitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf, Erişim Tarihi: 20 Aralık 2020.

GİGM (2020). Geçici korma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koru-
ma5638, Erişim tarihi: 18  Aralık 2020.

HRW (2015). Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların eğitime erişiminin 
önündeki engeller- Kayıp nesil olmalarını önlemek. https://
www.hrw.org/tr/report/2015/11/09/283247,  Erişim Tari-
hi: 20 Aralık 2020.   

IOM (2009). Göç terimleri sözlüğü. http://goc.gov.tr/files/files/goc_
terimleri_sozlugu(1).pdf,  Erişim tarihi: 20 Ekim 2013.

MEB (2019). 11 Ekim 2019 internet bülteni. https://hbogm.meb.gov.
tr/meb_iys_dosya lar/2019_11/06141131_11Ekim2019internet 
Bulteni.pdf, Erişim Tarihi: 20 Aralık 2020. 

UNHCR (2017). Left behind refugee education in crisis.  h t t p s : / /
www.unhcr.org/59b696f44. pdf, Erişim Tarihi: 20 Aralık 2020. 

UNHCR (2020). Syria regional refugee response. https://data2.unhcr.
org/en/situations/syria,  Erişim Tarihi: 18 Aralık 2020.

TDK (2020). Göç. https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 18 Aralık 2020.



ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK ÜZERİNE TEORİK BİR ÇÖZÜMLEME 

398

Bölüm 14  
ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK ÜZERİNE TEORİK BİR 

ÇÖZÜMLEME 

Dr. Gamze KASALAK
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Antalya / Türkiye

Öz: Örgütsel verimliliği sağlamak ve başarıya ulaşabilmek için ör-
gütlerin sistemsel iyiliğini gözetmesi son derece önemlidir. Örgütlerde 
sistemsel iyiliği gözetebilmek için yönetici ve işgörenlerin ortak değer-
ler etrafında birleşmesi beklenmektedir. Örgütlerin iyimserlik, güven, 
merhamet, dürüstlük ve bağışlayıcılık gibi değerler etrafında birleşmesi, 
örgütsel davranış konularından biri olarak tanımlanan örgütsel erdem-
lilik kavramını örgütlere göstermektedir Eğitim örgütlerinde erdemlilik, 
okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin davranışlarını olumlu yönde etki-
leyen değerler, düşünceler ve davranışlardır. Okullarda örgütsel erdem-
liliği sağlamak için okul yöneticileri ve öğretmenlerden; benimsedikleri 
erdemli davranışları sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarda göstermeleri 
beklenmektedir. Eğitimsel ve yönetimsel süreçlerde erdemli davranışla-
rın yer alması umulmaktadır. Örgütlerde birçok konuda olumlu örgüt-
sel davranışları sergilemeye katkı sağlayan örgütsel erdemliliğin, eği-
tim örgütlerinde hangi değişkenleri etkilediği ve hangi sonuçlara neden 
olduğuna ilişkin teorik ve deneysel araştırmaların sınırlı olduğu görül-
mektedir. Dolayısıyla bu sınırlılık örgütsel erdemlilik kavramının eği-
tim örgütlerinde ayrıntılı bir şekilde incelemesini zorlaştırmaktadır. Bu 
çalışmada, örgütsel erdemlilik kavramının tanımı, özellikleri, boyutları 
ve etkileri ifade edilmiş ve eğitim örgütlerinden biri olan okul açısından 
örgütsel erdemliliği geliştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.
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Anahtar Kelimeler: Erdem, Erdemlilik, Örgütsel Erdemlilik, Eğitim 
Örgütlerinde Erdemlilik

GİRİŞ 

Çevresiyle etkileşimde bulunan hem çevresini etkileyip hem de çev-
resinden etkilenen okulların, çevresindeki gelişim ve değişimleri umur-
samaları gerekmektedir. Yeni kuşaklar yetiştiren ve geleceğin toplumu-
nu oluşturan okullardan, belirli kural ve ilkelere bağlı etik değerlerden 
iyiliği oluşturmaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. Bunun için okul-
lar, iyimserlik, bağışlayıcılık, güven, merhamet ve dürüstlük boyutlarını 
kapsayan erdemler yoluyla örgütsel çevrelerine uyum göstermeyi ve ör-
gütsel etkililik ve verimliliklerini artırmayı amaçlamaktadırlar. Böylece, 
okullar açık bir sistem olarak daha güçlü, yeniliklere açık ve uyumlu 
olabilir, olumsuz durumları olumlu durumlara çevirebilir ve gerçekçi 
hedeflerine ulaşabilir (Cameron, 2003). Ayrıca, erdemli bireyin yetişme-
si ile toplumsal refah ve kalkınma sağlanabilir, sevgi ve saygı barındıran 
toplumda bireylerarası bağlar güçlenebilir.

Kar amacı güden ve gütmeyen örgütler açısından incelendiğinde ör-
gütsel erdemlilik; işgörenlerin moral ve memnuniyetlerini, örgütsel bağ-
lılıklarını, örgütsel destek algılarını, örgütsel özdeşleşmelerini, örgütsel 
vatandaşlık düzeylerini ve performanslarını artırmaktadır (Bacaksız, 
2016; Cameron, Bright & Caza, 2004; Ip, 2002; Nepean, 2007; Rego, Ribe-
iro & Cunha, 2010). Eğitim örgütleri açısından incelendiğinde, örgütsel 
erdemlilik örgütsel adalet ve örgütsel sağlığı güçlendirmektedir (Kot-
baş, 2018; Yıldız, 2019). İşgörenleri bir çatı altında beraber çalışmaya ve 
ortak kararlar almaya yönlendirdiği için, işgörenlerin örgütsel değerle-
re uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktadır (Ip, 2002). Bununla birlikte, 
örgütlerde olumlu enerji üretmeyi, örgütlerin büyümesini ve canlılığını 
kazanmasını sağladığı için, örgütsel erdemlilik işgörenlerin takım siner-
jisini yükseltmektedir(Nepean, 2007). Erdemlilik, işgörenlerin örgütler-
de ahlaki kararlar almalarını sağlamakta (Mele, 2009); onur ve sorum-
luluk duygularını artırmakta ve etik problemleri çözebilme becerilerini 
geliştirmektedir (Ip, 2002). Erdemlilik, ahlaki değerlere sahip bir kişilik 
geliştirdiği için, işgörenler insan onuruna yakışan hal ve hareketler ser-
gilemektedir (Akbolat, Durmuş & Ünal, 2017). Olumlu psikolojik özel-
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liklere vurgu yapan erdemli davranışların, okulla ilgili etkileyebileceği 
değişkenlere ilişkin betimsel ve deneysel araştırmaların sınırlılığı, örgüt-
sel erdemlilik kavramının derinlemesine incelenmesini zorlaştırmakta-
dır. Bununla birlikte kuramsal açıdan, okullarda erdemliliği geliştirmek 
için izlenmesi gereken yöntem ve stratejilere ilişkin yapılmış araştırma-
ların da alanyazına katkılarının sınırlı olduğu söylenebilir. 

Çalışmanın Amacı

Bu çalışma, örgütsel erdemlilik üzerine teorik bir çözümleme yap-
mak amacıyla yapılmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda çalışma kapsa-
mında örgütsel erdemlilik kavramının; 

	Tanımı, 
	Özellikleri, 
	Boyutları,
	Etkileri teorik olarak değerlendirilmiş ve eğitim örgütleri için çı-

karımlarda bulunularak örgütsel erdemliliği geliştirmeye yöne-
lik öneriler sunulmuştur. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Erdem Kavramının Tarihsel Süreçteki Gelişimi 

Erdem kavramının tarihsel süreç içindeki gelişimi (1) klasik-orta çağ 
dönemi, (2) orta çağ sonrası dönem, (3) pozitivist-analitik dönem ve (4) 
günümüz anlayışı dönemi olmak üzere dört kategoride incelenmektedir 
(Güven & Ersoy, 2000). Tarihsel süreçteki bu gelişim dönemlerine göre de 
erdem kavramının tanımı ve özellikleri değişim göstermiştir. Klasik-orta 
çağ döneminde, erdem kavramı dönemin odak noktasında merkezde yer 
almaktadır. Bu dönemde yer alan önemli düşünürler; Sokrates, Platon ve 
Aristoteles’tir. Sokrates’e göre erdem bilgiye eşdeğerken; Platon’a göre 
erdem mükemmelliğin bilgisi olarak adalet, bilgelik, ölçülülük ve sebat-
tır. Platon ayrıca, erdemli davranışların alışkanlık ya da tekrarlı uygula-
malarla öğrenilebileceğini ve doğuştan kazanılamayacağını belirtmiştir. 
Aristoteles’e göre erdem, kişiye özgü bir özelliktir. Buna göre, erdem bi-
reyin yaptığı işi iyi yapmasını sağlamakta ve bireyi iyi bir insan yapmak-
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tadır. Bu dönemde erdem kavramı tanımlanırken, deontolojik ve fayda-
cı kuramlardan yararlanılmıştır. Deontolojik ve faydacı kuramlara göre 
kötü bir birey doğru davranmaktayken, erdem kuramında iyi bir bireyin 
erdemli olduğu ve erdemli bir bireyin de doğru yolu kullanarak doğru 
şeyi yapacağı savunulmaktadır (Güven & Ersoy, 2000). Sonuç olarak orta 
çağda, erdemli bireylere saygı gösterilmekte ve bu bireyler kutsal sayıl-
maktadır (Cameron, 2003). Orta çağ sonrası dönem, erdemlerin öneminin 
korunduğu bir dönemdir. Bu dönemde, Aquina’lı Aziz Thomas en önemli 
düşünürlerden biridir. Aziz Thomas, Platon’un temel erdemlerine başka 
erdemler de eklemiştir. Erdemlerin pratikle kazanılamayacağını belirte-
rek; inanç, umut ve hayırseverlik kavramlarını “doğaüstü erdemler” ola-
rak adlandırmıştır (Güven & Ersoy, 2000). Pozitivist-analitik dönem ise, 18. 
yüzyıl aydınlanma çağının başlaması ile erdem kavramının popülerliğini 
yitirdiği ve etik kuramların temellerinin atıldığı dönemdir (Güven & Er-
soy, 2000). Günümüz anlayışı döneminde ise erdemlere yeniden sahip çıkıl-
maya başlanmıştır. Bu dönemin önemli düşünürlerinden A. M. Intyre’a 
göre, erdemler etiği şekillendirir (Güven & Ersoy, 2000).

Erdem Kavramı

Erdem kavramı Latin kökenli bir sözcük olan “virtus” sözcüğünden 
alanyazına kazandırılmıştır. Kavram Latincede,“güç” ve “mükemmel-
lik” anlamına da gelmektedir (Bright, Cameron & Caza, 2006; Cameron, 
2003). “Güç” tanımıyla psikolojik kuvvetin direncine ya da zorluklar 
karşısındaki dayanıklılığı arttıran irade gücüne odaklanılmaktadır (Ba-
umeister & Exline, 2000). Antik Çağ’dan günümüze felsefi filozoflarının 
ve araştırmacıların çalışmalarına konu olan erdem; “ahlakın övdüğü iyi 
olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fa-
zilet” (Türk Dil Kurumu [TDK], 2020a) olarak tanımlanmaktadır. Uzun 
ve Uzun’a (2003: 479) göre erdem, “insanı tinsel yetkinliğe ulaştıran ah-
laksal iyi’ler bütünü; düşüncelerinde ve eylemlerinde istencini ahlaksal 
iyi’ye yönlendirmiş insanın niteliği; iyiliği isteme kötülükten kaçış.”tır. 
Erdem, kendini gerçekleştirmeye katkıda bulunan olumlu özelliklerdir 
(Lopes, 2008). Peterson ve Seligman’a (2004) göre erdem; adalet, bilgelik, 
cesaret, insanlık, ölçülü olma, üstünlük olmak üzere toplam altı katego-
ride sınıflandırılmaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1: Erdemi Oluşturan Unsur ve Alt Unsurlar

Unsurlar Temsil ettiği güç Alt unsurlar

Bilgelik Bilişsel güç Yaratıcılık

Merak/ ilgi 

Öngörü

Muhakeme 

Öğrenme arzusu

Cesaret Duygusal güç Azim/Sabır 

Cesur olmak/ yiğitlik 

Dürüstlük/ doğruluk 

Şevk/keyif 

İnsanlık Kişilerarası güç Sosyal zekâ

Nezaket 

Sevgi

Adalet Yurttaşlık gücü Liderlik

Adalet

Takım çalışması

Ölçülü 
olmak

Duruş gücü Bağışlayıcılık 

Kişinin kendini kontrol etmesi ve düzenlemesi 

Basiret sahibi olmak/ihtiyatlı olma 

Alçakgönüllülük/ılımlılık 

Üstünlük Anlayış gücü Maneviyat 

Güzelliklere olan minnettarlık duygusu 

Umut

Şükran 

Mizah 

Kaynak: Shryack, Steger, Krueger ve Kallie, (2010:715)’den uyarlanmıştır. 
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Tablo 1 incelendiğinde, ele alınan bu unsurların her birinin farklı 
güçleri temsil ettiği ve alt unsurları kapsadığı görülmektedir. Bilgelik, 
bilgiyi elde etme ve kullanmaya ilişkin bilişsel güç ile yaratıcılık, me-
rak/ ilgi, öngörü, muhakeme ve öğrenme arzusu alt unsurlarını kapsa-
maktadır. Cesaret, bireylerin hedeflere ulaşma isteğine ilişkin duygusal 
güce azim/sabır, cesur olmak/ yiğitlik, dürüstlük/ doğruluk ve şevk/
keyif alt unsurlarına odaklanmaktadır. Sosyal zekâ, nezaket ve sevgi alt 
unsurlarını kapsayan insanlık, bireyler arasında olumlu ilişkilerin gelişti-
rilmesi için gerekli olan kişilerarası gücün önemine değinmektedir. Ada-
let, sağlıklı toplum hayatını vurgulayan yurttaşlık gücüne odaklanarak 
liderlik, adalet ve takım çalışması alt unsurlarından oluşmaktadır. Aşı-
rılıklara karşı durabilme gücünü temsil eden ölçülü olma, bağışlayıcılık, 
bireyin kendini kontrol etmesi ve düzenlemesi, basiret sahibi olmak/
ihtiyatlı olma ve alçakgönüllülük/ılımlılık alt unsurlarından oluşmak-
tadır. Son olarak, üstünlük, daha büyük bir dünya ile bağlantı kurabilme 
ve onu anlayabilme gücünü temsil etmektedir. Bu güç, maneviyat, gü-
zelliklere olan minnettarlık duygusu, umut, şükran ve mizah alt unsur-
larını kapsamaktadır (Shryack vd., 2010). 

Erdemlilik ve Örgütsel Erdemlilik Kavramı

Erdemlilik, sosyal ve bireysel güzellikler yaratan davranışlar, arzu-
lar ve alışkanlıklar (Gowri, 2007) olup; en çok arzulanan insan hallerine 
işaret etmektedir (Bright vd., 2006). Bu kavramlara ek, erdemlilik, “er-
demli olma durumu ve faziletlilik” anlamında da kullanılmaktadır (TDK, 
2020b). Erdemlilik kavramının bireye özgü özelliklerinin yanı sıra örgüt-
sel bağlamda da ilişkileri bulunmaktadır. Örgütsel bağlamda incelendi-
ğinde erdemlilik, olumlu psikolojinin gelişmesiyle birlikte, son yıllarda 
önem kazanmaya ve araştırılmaya başlanmıştır. Cameron vd. (2004) 
örgütsel erdemliliği, “bireylerin örgüt içerisindeki algı ve hareketlerinin be-
lirtisi; örgüt içerisinde bireylerin sergiledikleri erdemlerin görüntüsü” olarak 
tanımlamışlardır. Örgütlerde erdemlilik, üstün ve yüksek davranışlı ku-
rum üyeleri anlamına gelmektedir (Lopes, 2008). Örgüt üyelerinin ba-
şarılı yönlerine katkı sağlayan değerlerin bütünü olarak tanımlanmak-
tadır (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Başka bir ifadeyle, örgütsel 
erdemlilik, örgütsel değerlerin tamamını kapsamaktadır. Ayrıca, örgüt-
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sel süreçlerin olumlu yönüne odaklanmaktadır (Lopes, 2008; Seligman 
& Csikszentmihalyi, 2000; Snyder & Lopez, 2002). Örgütsel erdemlilik, 
olumlu sapmanın etkinlikleri, değerleri, duyguları ve sonuçlarını temsil 
etmektedir (Cameron, 2003). Bu açıdan, örgütlerde olumlu sapma kapa-
sitesi (Nepean, 2007) geliştirilerek örgütsel erdemliliğin örgütsel oluşum 
süreci başlamaktadır (Tablo 2). 

Tablo 2: Olumlu ve Olumsuz Sapmanın Bir Süreç Olarak Gösterilmesi

Olumsuz sapma Normal Olumlu sapma

Bi
re

ys
el Fiziksel Hastalık Sağlık Fiziksel dayanıklılık

Psikolojik Hastalık Sağlık Psikolojik akış

Ö
rg

üt
se

l

Etkililik Etkisizlik Etkililik Mükemmellik

Yeterlilik Yetersizlik Yeterlilik Olağanüstü

Kaliteli Hata yapmaya me-
yilli performans

Güvenirlik Kusursuzluk

Etik Etik dışı Etik Erdemlilik

İlişkiler Zararlılık Yararlılık Onur verici

Uyum Tehdit-katılık Başa çıkma Gelişen, büyüyen

Gelir Yenilgi Karlılık Cömertlik

Kaynak: Bright, Cameron ve Caza (2004) ve Cameron’dan (2003) uyarlanmıştır.

Tablo 3 incelendiğinde, olumsuz sapma durumu, olumlu sapma du-
rumu ve normal ve sağlıklı sapma durumu yer almaktadır. Olumsuz 
sapma zararlı, olumlu sapma ise erdemli ve sağlıklı işleyişi göstermek-
tedir (Cameron, 2003). Bireysel düzeyde solda yer alan olumsuz sapma ile 
fiziksel ve psikolojik hastalık durumları ve ortada yer alan normal sap-
ma ile de sağlıklı çalışma (hastalığın olmaması) yer almaktadır. Bireysel 
düzeyde yer alan olumlu sapma ile fiziksel dayanıklılık ve psikolojik 
akış vurgulanmaktadır (Fredrickson, 2001). Örgütsel düzeyde olumsuz 
sapmayla etkisizlik, yetersizlik, hata yapmaya meyilli performans, etik 
dışı davranma, zararlı ilişkilerde bulunma, tehdit-katılık ve yenilgi du-
rumları ifade edilmektedir. Normal düzeyde, etkili, yeterli, güvenilir 
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performans; etik davranma, yararlı ilişkilerde bulunma, başa çıkma ve 
karlılık durumları yer almaktadır. Olumlu sapmada ise mükemmellik, 
olağanüstü ve kusursuzluk örgütsel performansı vardır. Erdemlilik, 
onurlandırmada, gelişen, büyüyen ilişkiler ile cömert durumlar da bu-
lunmaktadır. Alanyazın incelendiğinde, son 50 yıl içerisinde yapılan 
örgütsel ve yönetim araştırmalarının büyük bir çoğunluğu, normal ve 
olumsuz sapmadan kaynaklı olaylar üzerinde gerçekleştirilmiştir (Ca-
meron, 2003). Örgütsel erdemlilik kavramının yer aldığı olumlu sapma 
hakkında ve onu nitelendirilen kavramlar hakkında çok az şey bilin-
mektedir (Cameron, 2003; Peterson & Seligman, 2002).

Örgütlerde erdemlilik kavramı, insan etkisi, ahlaki iyilik ve toplumsal 
iyileşmeyle de açıklanmaktadır. İnsan etkisinde örgütsel erdemlilik, örgüt-
lerde var olan erdemli davranışları geliştiren ve devam ettiren kişilik 
özellikleri ile ifade edilmektedir (Cameron, 2003). Bu anlamda kavram, 
örgüt üyelerinin üstün, ulu ve yüceltici (Ribeiro & Rego, 2009), asil ve 
mutluluk verici, şükran, bilgelik, bağışlayıcılık, merhamet ve direnç 
davranışlarına odaklanmaktadır. Ahlaksal iyilikte örgütsel erdemlilik, 
örgüt için iyi ve doğru olanın seçilmesidir. Örgütlerde erdemli davra-
nışlar sergileyen yönetici ve işgörenler yarar, itibar ve güç elde etmek 
için iyilik yapmak yerine doğal ve saf bir iyiliğe sahiptirler. Bu bireyler 
iyilik yapmaktan asla bıkmazlar ve tokluk hissetmezler. Özetle, örgütsel 
erdemliliğin ahlaki iyilik bileşeniyle örgüt ve örgüt üyelerinin ahlaki he-
defleri ve iyilik fikirlerine odaklanılmaktadır (Cameron, 2003). Toplum-
sal iyileşmede örgütsel erdemlilik ile vurgulanmak istenen erdemliliğin 
bireysel faydacılıktan öte, diğer bireylerin de faydasına olacak şekilde 
davranmaktır (Ribeiro & Rego, 2009). Bireyin kendisine hizmet etmesi-
ne karşı gerçekleştirilen iyilikler erdemlilik göstergesi değildir (Batson 
vd.,1995; Fry, Keim & Meiners, 1982). Dolayısıyla örgütlerde işgören-
ler bireysel arzuların ötesinde toplumsal değerler oluşturmalı; karşılık 
ve ödül olmaksızın başkalarına yarar sağlamalıdırlar. İşgörenler dışsal 
tanınma, yarar ya da üstünlük elde etmek için iyilik yapmamalıdırlar 
(Cawley, Martin & Johnson, 2000). Örgütlerde iyilik hareketlerine örgüt-
sel sosyal sorumluluk üstlenmek, çevre dostu programlara mali destek 
sağlamak ve yenilenebilir kaynakları kullanmak gibi etkinlikler gösteri-
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lebilir (Cameron, 2003). Örgütsel erdemliliğin çeşitli kavramlarla ilişki-
leri Tablo 3’de sunulmaktadır.

Tablo 3: Örgütsel Erdemlilik ve Çeşitli Kavramlar Arasındaki İlişkiler

Et
ik

 

Benim yükümlülüğüm (so-
rumluluğum) nedir? 
Zarar nasıl önlenebilir? 
Haklı olan nedir? 
Etik nedir?

Er
de

m
lil

k

Ne yüceltir? 
Nasıl iyi üretilebilir?
En iyi nedir? 
Onurlu nedir?

D
eğ

er
le

r Temel varsayımları, beklenti-
leri ve yönelimleri nelerdir? 
Varsayılan ve norma uygun 
olan nedir? 

İyilik nedir? 
Hayat bize neler sunuyor?

Et
ki

lil
ik

Amaçlarımıza ulaşıyor mu-
yuz? 
Değer yaratıyor muyuz? 
Başarılı bir şekilde perfor-
mans gösteriyor muyuz? 
Başarılı bir şekilde rekabet 
ediyor muyuz?

Kendimizi en iyi olmamız 
için teşvik ediyor muyuz?  
En yüksek insan potansiyeli 
devam ediyor mu?

Te
m

el
 Y

e-
te

rl
ik

Amaçlarımıza nasıl ulaşabi-
liriz? 
Diğer kişilerden daha iyi ya-
pabilir miyiz? Bizim benzer-
sizliğimiz nedir?

Yaptığımız işte temel bir 
amaç var mı? 
Diğerlerindeki güce ulaşa-
bilir miyiz?

So
sy

al
 S

o-
ru

m
lu

lu
k

Bir örgütten beklenen nedir? 
Kurumdan nasıl yararlana-
biliriz? 
Kuruma nasıl katkı sağlaya-
biliriz? 

Hayırseverlik nedir? Baş-
kalarının gelişmesine nasıl 
yardımcı olabiliriz?

V
at

an
da

şl
ık Kurumda üzerimize düşen 

adil pay nedir? Topluluğa 
nasıl geri verebiliriz? 

Bizim için en yüksek değer-
de olan nedir?

Kaynak: Cameron, 2003.
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Örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel erdemlilik davranışları 
ile benzerlik göstermektedir. Bunun nedeni her iki kavramda da etik 
ve toplumsal iyileşme bileşenlerinin yer almasıdır. Yalnız, örgütsel er-
demliliğin örgütsel vatandaşlıktan farkı sosyal sermaye ve performans 
güçlendirme olasılığının olmasıdır (Cameron, 2003). Örgütsel erdemlilik 
örgütsel değerlerden de farklıdır. Örgütlerdeki değerler, örgütsel kültü-
rün önemli bir parçası olarak üretkenlik, işgören memnuniyeti, yenilik 
ve takım çalışması gibi konulardan etkilenmektedir. Değerler, örgüt ve 
çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebiliyorken erdemler insanın 
kökünden türemiş ve kalıcıdır (Vallett, 2010). Etkililik ve temel yeterlilik 
bağlamında incelendiğinde, örgütsel erdemliliğin üretkenlik ve örgütsel 
performans ile yüksek düzeyde olumlu bir ilişkisi vardır. Örgütsel er-
demliliğin boyutlarından biri olan bağışlayıcılık, bireylerin örgütlerinde 
geniş sosyal ilişkiler kurmasına yardımcı olmaktadır. Bu anlamda sosyal 
sorumlulukla da ilişkili olduğu düşünülmektedir (Cameron, 2003; Ca-
meron vd., 2004). Sonuç olarak örgütsel erdemliliğin, benzer kavramla-
rın ötesinde yer alan bir kavram olduğundan bahsedilebilir. Çünkü va-
tandaşlık, sosyal sorumluluk ya da etik gibi kavramlar örgütte bireyleri 
nelerin beklediğine ve örgütte nelerin yararlı olduğuna odaklanırken 
(Cameron, 2003); örgütsel erdemlilik karşılık beklemeden başkaları için 
sağlanan faydalara odaklanmaktadır (Peterson & Seligman, 2002). 

Örgütsel Erdemliliğin Kuramsal Temelleri 

Örgütsel erdemliliğin kuramsal temelleri, örgütlerin olumlu yönle-
rine odaklanan Olumlu psikoloji ve Olumlu örgüt akımı ile şekillenmekte-
dir (Cameron, 2003; Cameron vd., 2004; Kanov vd., 2004). Sağlıklı insan-
ların daha mutlu ve daha üretken yaşam sağlamalarına yardım etmek ve 
potansiyellerini gün yüzüne çıkarmak için başlatılmış bir hareket olan 
olumlu psikoloji ile olumlu öznel deneyim, olumlu bireysel özellikler ve olumlu 
kurumların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Olumlu öznel deneyim mutlu-
luk, sağlık, akış, zevk, umut, iyimserlik gibi olumlu duyguları; olumlu 
bireysel özellikler yetenekler, ilgiler, yaratıcılık, bilgelik, değerler, karakter 
gücü, anlam, amaç, gelişim ve cesareti içermektedir. Olumlu kurumlar 
ise olumlu aileleri, okulları, işleri, topluluğu ve toplumu kapsamaktadır 
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(Peterson, 2006). Bu üç bileşen ile örgütsel erdemliliğin gelişimi sağla-
nabilir. 

Olumlu örgüt akımı, insan gücünü geliştirme, dayanıklılık ve yenilen-
me sağlama ve canlılığa teşvik etme gibi olağandışı bireysel ve kurumsal 
performansa yön veren dinamiklere yoğunlaşan, örgütsel bilimlerdeki 
bir akımdır (Cameron & Caza, 2004). Olumlu örgüt akımı, “takdir, iş 
birliği, erdemlilik, zindelik, anlamlılık, insan refahı” kavramları tarafın-
dan nitelendirilmektedir (Bernstein, 2003). İlgili araştırma konuları güç, 
dayanıklılık, zindelik, güven, örgütsel erdemlilik, olumlu sapma, fevka-
ladelik ve anlamlılık kavramlarını içermektedir (Cameron, 2003, Donal-
dson & Ko, 2010). 

Örgütsel Erdemliliğin Özellikleri

Erdemli örgütler bulundukları yerel topluluklarla güçlü bağlar kur-
maktadırlar. Bu yerel topluluklardan işgörenleri işe almaktadır. İşgören-
ler sadece işi yürüten birer makine olarak görülmez; onlara saygı göste-
rilmektedir. İşgörenleri birer ortak olarak görmek, bir örgütün değerleri-
ni oluşturmak için bir yöntemdir. Erdemli örgütler, birer öğrenen örgüt-
türler. Öğrenen örgütler, işgörenlerin birbiriyle bilgileri paylaşmasını 
ve işleri birlikte yapmalarını sağlamaktadır. Öğrenen örgütlerin bilgi ve 
fikir akışını sağlayan bir altyapısı vardır. Bu özeliklerin tümü, işgörenler 
için saygı içermektedir (Friedman & Friedman, 2009). Yeni fikir ve dü-
şüncelerin çıkmasına katkıda bulunacağı düşüncesiyle engelli bireyleri işe 
almak gerekmektedir. Böylelikle bu işgörenler yeni çalışma alanları oluş-
turma da yardımcı olmaktadırlar (Friedman, Lopez-Pumarejo & Fried-
man, 2006). İş gücü çeşitliliği iş çevresi yaratmaya yardımcı olmaktadır. 
Bu iş çevresikadın, azınlık ve engelli işgörenlerden oluşabilir. Çeşitlilik 
bir örgütü geliştirmekte ve işgörenlere nelerin doğru yapılması gerek-
tiğini öğretmektedir (Friedman & Amoo, 2002). Etik ve bütünlük, bir ör-
gütün zirvesindeki özellikleridir. Çıkar çatışmaları etik sorunlara sebep 
olmaktadır. Bir örgüt, eğer etik davranışlarını geliştirmek istiyorsa çıkar 
çatışmalarını ortadan kaldırmalıdır. Erdemli örgütlerin liderleri, hizmet-
kâr lider olmalıdır. Hizmetkâr liderler gücü toplayan ve girişimci olan 
bireylerdir. Bu liderler kişisel övgü ve egoları düşünmezler. Hizmetkâr 
liderler zengin olmaya çalışan liderlerden tamamen farklıdırlar, takım 
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arkadaşlarının başarısı için uğraşırlar. Erdemli örgütler müşterileriyle 
ilgilenip onlar için en iyisini düşünürler. Günümüzde Birçok örgüt müş-
teri memnuniyetinin bir örgüt için çok önemli olduğunu düşünmektedir. 
Ayrıca, müşterilerin öneri ve fikirlerine açıktırlar. Ürünleri geliştirme-
de müşteri öneri ve şikâyetlerinin önemli olduğunun farkındadırlar. 
Örgütler çevre ile ilgilenmelidir. Çevreyle olan ilgilerini kazançlarına 
bakmaksızın, dünyayla ilgili hassas konulara odaklanarak göstermekte-
dirler. Erdemli örgütler, hayırseverliğin sağladığı gelecek yardımlardan 
ne kadar kar edeceğini düşünmez. İnsanoğlu dünyayı daha iyi bir yer 
yapmak için hayırsever eylemler ile uğraşırlar (örgütsel hayırseverlik). 
Erdemli örgütler, eğitim ve faaliyet gösterdiği bölgenin refahı artır-
mak için kaynaklarını kullanmaktadırlar. Erdemli örgütler misyon/hedef-
lerini iyi belirlemelidir. Hedefler örgüte sadece para kazandırmak, kar 
yapmasını sağlamak için değildir. Bir örgüt, uzun vadeli düşünmelidir. 
Örgütün hedefleri, çevresinin, topluluğun, işgörenlerin ve müşterilerin 
ihtiyaçlarını dikkate almalı; örgütsel, ahlaksal ve etik değerleri hakkında 
bir şeyler söylemelidir (Friedman & Friedman, 2009). 

Örgütsel Erdemliliğin Boyutları

Örgütlerin sahip oldukları erdemlilik, iyimserlik, güven, merhamet, 
dürüstlük ve bağışlayıcılık olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır (Came-
ron vd., 2004). İyimserlik, işgörenlerin zorluklar karşısında işlerini iyi bir 
şekilde yapması ve başarıya inanmalarıdır (Cameron vd., 2004). İyimser 
işgörenler zorluklar karşısında işi yılmadan sonuna kadar bitirmekte, fi-
ziksel ve duygusal bakımdan daha dayanıklıdırlar. İyimser işgörenlerin, 
kötümser bakış açısına sahip olan işgörenlere göre işten ayrılma oranla-
rı daha düşük (Seligman & Schulman, 1986), örgütsel bağlılık oranları 
daha yüksektir (Çoban & Demirtaş, 2011). Güven, işgörenler arasında-
ki nezaket ve saygıdan oluşan bir bağdır. Nezaket ve saygı kurallarına 
uyularak, işgörenlerin ve liderlerin birbirlerine güven duyması beklen-
mektedir (Cameron vd., 2004). Merhamet, Türk Dil Kurumu (2020c) tara-
fından “bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan 
dolayı duyulan üzüntü, acıma” olarak tanımlanmıştır. Örgütsel bağlam-
da düşünüldüğünde merhamet, işgörenlerin örgütlerinde karşılaştıkları 
kötü durumdan dolayı üzüntü duyulması olarak ifade edilebilir. Bunun-
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la birlikte, merhamet kavramı ile işgörenlerin birbirlerini önemsemeleri, 
kırmamaları, görüş ve şikâyetlerini önemsediklerini hissetmeleri; birbir-
lerine güler yüzlü olmaları ve ilgi göstermeleri vurgulanmaktadır (Ca-
meron vd, 2004; Güven & Ersoy, 2000). Dürüstlük ile, işgörenlerin onurlu 
davranış göstermeleri ve örgütsel şeffaflık vurgulanmaktadır (Rego vd., 
2010). Dürüstlük, örgütlerin ayrıcalıklı özelliklerinden olduğu için tüm 
örgütte dürüstlük hâkim olmalıdır. Bağışlayıcılık ile örgütlerde hatala-
rın affedilebileceği vurgulanmaktadır. İşgörenler hatalarından dersler 
çıkarttıkları için erdemli davranışlar sergilemiş olurlar. Dolayısıyla, ör-
gütlerin bağışlayıcı ve hoşgörülü yönü de önemsenmektedir (Cameron 
vd., 2004).

Örgütsel Erdemliliğin Etkileri

Örgütlerde erdemliliğin güçlendirici ve koruyucu etkileri bulun-
maktadır. Örgütsel erdemlilik, örgütlerde olumlu etkileri güçlendirdiği 
gibi olumsuz etkilerden de işgörenleri korumaktadır (Cameron, 2003).

Örgütsel Erdemliliğin Koruyucu Etkileri

Örgütlerde işgörenlerin acı çektiği ve incindiği, örgütsel güvenin 
azaldığı, iletişimin bozulduğu, örgütsel değerlerin yitirildiği, sırların 
çoğaldığı ve tehdidin oluştuğu olumsuz durumlar meydana gelebilir. 
Ayrıca, işgören ahlakı, sadakati ve bağlılığın azalması, müşteri ve işgö-
renler arasındaki güven kaybı, kısıtlı iletişim akışı ve az bilgi paylaşımı, 
takım ruhu eksikliği, ileri görüşlü ve aktif liderlerin olmaması, yenilikte 
azalma, kısa ve krizli dönemlerde anlayışın benimsenmemesi, karar ver-
me mekanizmasının merkezîleştirilmesi, değişikliğe direncin artması, 
özel politik grupların ve politik kavgaların artması, kişilerarası tartışma-
ların artması ve karar vermede risk almadan kaçınma ve tutuculuk gibi 
örgütsel işlevsizliklerde de ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuz durumlar 
altında örgüt gittikçe kötüleşmekte; işgörenler arasında adaletsizlik, ki-
şisel zarar ve ceza gibi algılar gelişmektedir (Cameron vd., 2004). Örgüt-
sel erdemliliğin koruyucu etkileri, örgütsel işlevsizlik ve psikolojik trav-
ma gibi olumsuz sonuçları aşabilme de yardımcı olmaktadır (Cameron, 
2003). Erdemli örgütlerin bu olumsuz durumlardan kurtulmaları çok 
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daha çabuk ve kolay olmaktadır (Manz vd., 2008). Örgütlerde erdemli-
lik dayanıklılık, dayanışma ve yeterlik duygusunu geliştirerek örgütü, 
psikolojik travmanın ve üzüntünün olumsuz etkilerinden korumakta-
dır (Masten vd., 1999). İşgörenlerin psikolojik sıkıntılarını aşmalarında 
yardımcı olmakta ve yanlış davranışlar sergilemelerine ilişkin bir ön-
lem almaktadır (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Sonuçta, örgütsel 
erdemliliğin koruyucu etkisi, örgütlerin görebileceği zararlı olaylardan, 
sonuçlardan ve travmalardan etkilenmesini engelleyebilir.

Örgütsel Erdemliliğin Güçlendirici Etkileri

Örgütsel erdemliliğin güçlendirici bir etkisi vardır. Güçlendirici 
etkiyle, erdemin sürekliliğine odaklanılmaktadır. Bireyler çalıştıkları 
kurumda, erdemli davranışlar gördükleri zaman hayran kalırlar ve ye-
niden üretmeye çalışırlar. Örgütlerde erdem gözlemlendiğinde ondan 
etkilenme ve ilham alma söz konusudur. Bu heliotropik bir etkiye ben-
zemektedir. Eğer bir bitkiyi pencereye koyarsanız zaman geçtikçe o bitki 
kendini güneşe çevirecektir. Güneşte o bitki yaprak veya çiçeklerini aça-
cak, karanlıkta ise kapatacaktır. Tüm yaşayan sistemler bu olaya tabidir. 
Bireyler olumsuzluktan uzaklaşmaya, erdemlilik ve iyiliği tanımlayan 
olumluluğa doğru eğilim göstermektedirler. Örgütsel performans da 
erdemlilik güçlendiği zaman gelişmektedir. Bireyler birbirine dürüst, 
merhamet ve güven içinde iyi davranışlar gösterdiklerinde, çalışma or-
tamlarında en iyi performansı ortaya koymaya başlayacaklardır. Çalış-
ma ortamları da yenilikçi ve örgütsel sadakatin yüksek olduğu yer ola-
rak görülecektir. Bu durum erdemlilik döngüsüdür. Erdemin güçlendirici 
etkisi, örgütlerin daha başarılı olmasını zamanla sağlamaktadır. Erdem 
ve etikler çöküntü denizinde bir kurtarıcı gibidir. Her iki kavramda kö-
tüye gidişatı tersine çevirmektedir. Bireyleri şiddet ve bencillik gibi kötü 
özelliklerden arındırmakta ve korumaktadır (Cameron vd.,, 2004).

Örgütsel erdemlilik, olumlu duygular, sosyal sermaye ve olumlu sosyal 
davranış sonuçlarıyla ilişkili olduğundan güçlendirici bir etki sağlamak-
tadır. Olumlu duygular ile erdemli davranışlara maruz kalan bireylerin 
zamanla olumlu duygular sergileyeceği ifade edilmektedir. Örgüt üye-
lerinin iyimserlik, güven, merhamet, dürüstlük ve bağışlayıcılık gördükleri 
bir ortamda, örgüt üyeleri de bu tarz erdemli davranışları göstermeye 
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başlarlar. Erdemli davranışlar, sevgi, empati, saygı, heyecan ve coşku 
gibi olumlu duygulara neden olur. Sonuçta, örgütsel performansta bir 
iyileşme ve gelişim olacaktır (Cameron vd., 2004). Olumlu duygu dene-
yimi yaşayan bireyler, müşterilere karşı daha yardımsever, daha yaratı-
cı, daha başarılı ve daha saygılıdır (George, 1998). İyilik gören bir birey 
başka birine iyilik yapar, o kişi de başka bir bireye iyilik yapar ve bu 
bir döngüye dönüşür. Sonuçta, örgütler daha merhametli ve uyumlu bir 
yer haline gelir. Bireysel erdemlilik artıkça örgütsel erdemlilik de artar. 
Örgütlerde özellikle liderlik konumunda bulunan kişiler tarafından gös-
terilen erdemli davranışlar tüm bir örgütü etkiler. Erdemli davranışların 
lider kişiler tarafından gösterilmesi, o örgütün kendine özgü özelliği an-
lamına gelebilir. Artan örgütsel performans, örgütteki bireyler arasında 
gururu, çalışma zevkini, daha yardımsever ve saygılı davranışları tetik-
ler (Cameron vd., 2004). 

Örgütsel erdemliliğin bir diğer önemli güçlendirici etkisi de sosyal 
sermayedir (Baker, 2000). Cohen ve Pursak (2006)’a göre güven, ilişki ağı, 
bağlılık ve aidiyet duygusu, örgütlerde sosyal sermayeyi oluşturan un-
surlardır (Töremen, 2002). Çünkü örgütlerdeki sosyal sermaye bireyler 
arasındaki ilişkilere ve bu ilişkiler sayesinde bilgi, etki ve kaynağın yayılmasına 
işaret etmektedir. Örgütlerde, sosyal sermayenin yüksek düzeyde olması 
örgütün işlem maliyetlerini azalttığı, iletişimi ve işbirliğini kolaylaştır-
dığı, işgören bağlılığını artırdığı, bireysel öğrenmeyi teşvik ettiği ve ku-
rum içi ilişkileri ve katılımları güçlendirdiği için, örgütsel performansı 
artıran bir olaydır (Cameron vd., 2004). Bununla birlikte, işgörenler bir-
birlerini tanıdıklarında, birbirlerine güvendiklerinde ve olumlu şeyler 
hissettiklerinde örgütler daha iyi performans gösterirler (Bolino, Tur-
nley & Bloodgood, 2002). Bolino, vd. (2002) erdemli davranışlar gören 
bireylerin, bu davranışı sergileyen bireylere karşı etki ve çekim duygusu 
geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Bu durum, örgütün diğer üyelerini de 
bu yönde davranmaya yönelterek erdemli bir örgütün ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Haids’e göre (2000), bireyler beklenmedik iyiliklere 
maruz kaldıklarında o davranışları yapmaya yönelmekte ve davranışla-
rı sürekli gösterme eğilimindedirler (Cameron vd., 2004).

Üçüncü olarak, erdemlilik olumlu sosyal davranışı beslemektedir. 
Olumlu sosyal davranışlar, bireylerin başkalarına yarar sağlayacağı şe-
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kilde davrandıkları zaman ortaya çıkar. Bireyler kendi iyilik anlayışları 
ve başkalarına yardım etmedeki içsel güdülerinden dolayı olumlu sos-
yal davranışlar sergilemektedirler (Cameron vd., 2004). Örgütlerde er-
demlilik, arzulanan, takdir edilen ve övülen şeyleri sağlayarak örgütleri 
sağlamlaştırmakta ve güçlendirmektedir. Erdemliliğin sağlayabileceği 
olumlu etki, sosyal bütünlük ve toplum yanlısı etkinlikler yoluyla ör-
gütlerin eksikliklerini tamamlama ve yenileştirmelerine yardımcı olma-
dır. Ayrıca, erdemlilik olumlu inanç, davranış ve duyguları güçlendirir. 
Erdemli davranışlar gözlemlendiği zaman, bireyler olumlu duyguları 
tecrübe ederler (Cameron, 2003).

SONUÇ 

Örgütsel erdemlilik, alanyazında ağırlıklı olarak özel sektörde yer 
alan örgütlerde var olan bir örgütsel davranış konusu olarak yer alsa da 
(Rego vd., 2010), eğitim örgütlerinden biri olan okul düşünüldüğünde, 
örgütsel erdemliliğe dair birçok örnek sunmak da mümkündür (Asad, 
Naseem & Faiz, 2017; Kooshki & Zeinabadi, 2016; Nartgun & Dilekci, 
2016; Williams, Kern & Waters, 2015). Okullar, müfradatlarında yer alan 
dersler ile öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra, iyi, er-
demli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek için rehber olmaktadırlar. Örneğin, 
Türk eğitim sistemindeki öğretim programları incelendiğinde ilköğre-
tim düzeyinde yer alan sosyal bilgiler dersinin özel amaçlarında “Millî, 
manevi değerler ile evrensel değerleri benimseyerek erdemli insan olmanın öne-
mini ve yollarını bilmeleri” ifadesiyle erdemli olmanın önemi vurgulan-
maktadır. Ortaöğretim düzeyinde sosyal etkinlik ve yükseköğretim dü-
zeyinde topluma hizmet uygulamaları derslerinde, öğrencilerin toplum-
sal düzeyde yararlı olmaları ve iyilikte bulunmaları için kazanımlar yer 
almaktadır (MEB, 2020, YÖK, 2011). Böylece, erdemlerin fark edilmesi 
ve benimsenmesi de sağlanmaktadır. Değerler eğitimi (Dilmaç, Bozge-
yikli & Çıkılı 2008; Kuşdil & Kağıtçıbaşı, 2000; Oğuz, 2012, Taşdan, 2010) 
ve topluma hizmet uygulamaları (Kara, Altıntaş & Kaya, 2017) dersle-
rini değerlendiren araştırmalar bu durumun delili niteliğindedir. Bu 
çalışmalarda, öğrenciler tarafından benimsenen değerler arasında dü-
rüstlük, güvenirlik ve iyimserlik erdemlerinin yer aldığı belirtilmekte-
dir. Dolayısıyla, bu durum bireylerin erdemleri öğrenim hayatlarından 
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itibaren benimsemelerini sağlayarak, iş hayatlarında örgütsel erdemlili-
ği fark etmelerine zemin hazırlayabilir. Bununla birlikte, erdemli davra-
nışların sergilendiği bir okul kültüründe, öğrenciler sosyal çevrelerinde 
yaşadıkları travmaları da kolaylıkla atlatabilir. Birlik bilinci oluşturula-
rak, akranlar arasında öğrenme becerileri de geliştirilebilir. Toplumsal 
dışlanmanın önüne geçilerek akran zorbalığı da önlenebilir. Okullarda 
öğrencilerin erdemli biri olmaları ve insancıl değerleri taşımaları konu-
sunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanabilir.

Eğitim sisteminde örgütsel erdemliliğe sunulabilecek örnekler, sa-
dece öğrenci düzeyindeki örnekler ile sınırlı değildir. Okul yöneticileri-
nin öğretmenlerine ilgi ve özen göstermeleri, öğretmenlerini doğruluk 
ve ahlaki amaçları takip etmeleri için etkilemeleri, okullarında adalet 
ve dürüstlüğü sağlamaları erdemli lider davranışlarına örnektir (Pear-
ce, Waldman & Csikszentmihalyi, 2006; Wang & Hacket, 2015). Türki-
ye’de okul yöneticilerinin erdemli liderlik davranışlarıyla ilgili araştır-
malar olmamakla birlikte, erdemli liderlik kavramıyla benzerlik göste-
ren etik liderlik konusunda araştırmalar bulunmaktadır Etik liderlikle 
i okullarda gerçekleştirilen araştırmalarda (Cemaloğlu & Kılınç, 2009; 
Işık, 2009; Okçu, 2014) öğretmenlerin okul yöneticilerini en yüksek or-
talamayla dürüstlük boyutunda değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Ör-
gütsel erdemliliğe ilişkin okul yöneticilerinin algılarının incelendiği bir 
araştırmada (Yıldız, 2019), dürüstlük ve bağışlayıcılık en önemli görülen 
boyuttur. Erdemli liderlik konusunda özel sektör bağlamında gerçek-
leştirilen ulusal bir araştırmada (Yastıoğlu, Alparslan & Günay, 2019) 
ise erdemli liderlik algısının en yüksek düzeyde dürüstlük boyutunda 
algılandığı belirlenmiştir. Olumlu davranışların bulaşıcı olduğu düşü-
nüldüğünde, okul yöneticilerinin sergileyeceği erdemli davranışların 
öğretmen ve öğrenciler tarafından da benimsenebileceği düşünülmek-
tedir. Okullardaki örgütsel erdemliliği geliştirmek için okul liderine 
önemli görevler düşmektedir. Okul liderlerinin erdemli davranışları 
benimseyerek öğretmenlerine model olması, erdemli ilkeleri tüm yönet-
sel süreçlere yayması olumlu bir okul iklimi ve kültürünün oluşmasına 
katkı sağlayacaktır. Erdemli bir örgüt kültürü üç aşamadan oluşmakta-
dır (Ip, 2002): Fikir aşamasında lider (okul yöneticisi), müşteri (öğrenci) 
ve işgörenlere (öğretmenler) saygılı, sevgi dolu ve samimi bir şekilde 
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davranmaktadır. Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencileri birleşti-
rerek örgütsel uyumu sağlamaktadır. Böylece, öğretmenlerin ailenin bir 
parçası gibi hissetmesini sağlayan bir okul kültürü oluşur. Farkındalık 
aşamasında örgüt büyüdükçe bazı büyük atılımlar ve örgütsel kültüre ait 
kökler oluşur. Örgüt kültürüne ait bu kökler, işgören (öğretmen) düşün-
celerine ve örgüt politikalarına yansımaktadır. Böylece, örgütsel kültüre 
ait belirgin şekiller de oluşmaktadır. Son aşama olan bilimsel yönetim de, 
örgüt üyelerinin fikirlerini ve değerlerini birleştirdiği aşamadır. Erdemli 
bir okul kültürünün gelişimine katkı sağlamak için okul yönetimi örgüt-
sel değerleri ve bütünlüğü benimseyebilir. Ayrıca okul yönetimi, okul-
larda değer temelli kararlar verebilir. Erdemli bir okul lideri tüm okulu 
bütünleştirerek okul başarısını artırabilir. Bunun için erdemli liderlerin 
öğretmenlerine doğru yolu göstermesi, liderlik kapasitesi oluşturması, 
yönetsel performans ve olumlu örgütsel davranışı düzenli değerlendir-
mesi önerilebilir.

Örgütsel erdemlilik, örgütlerde yalnızca yönetim düzeyinde ele 
alınmaz. Örgütün diğer işgörenlerinin de bu olumlu örgütsel davranışı 
göstermesinde katkısı vardır. Okullarda örgütsel erdemlilik açısından 
öğretmenlerin sergiledikleri hatalardan ders almaları ve hatalarının 
kısa sürede telafi etmeleri, tüm öğretmenlerin birbirlerine güvenmeleri, 
iyi işler yapmak için kendilerini işlerine adamaları önem taşımaktadır. 
Kotbaş (2019) öğretmen algılarına göre örgütsel erdemliliğin okullarda 
yüksek düzeyde olduğunu tespit etmiştir. En yüksek ortalama ise güven 
ve nezaket boyutunda elde edilmiştir. Öğretmenlerin birbirine ve okul 
yönetimine güven duymaları de en temel erdem olarak ifade edilebilir; 
çünkü okullarda karşılıklı güven olmadan örgütsel hedefler etkili bir şe-
kilde yerine getirmek zor olabilir. Bu nedenle örgütlerde bireylere nazik 
ve saygılı davranarak onlara önem verildiğinin hissedilmesi gerekebilir. 
Böylece erdemliliğin eğitim örgütlerinde var olan bir olgu olduğu; daha 
da artırılması gereken bir örgütsel davranış olduğundan bahsedilebilir. 
Erdemli öğretmenler okullarında karşılık beklemeden başkalarına (öğ-
retmen, öğrenci ve yöneticiler) yardımcı olmaktadır. Duyarlı, sorumlu-
luk sahibi ve yardımseverdir. Empati kurup öğrencilerini ve ailelerini 
anlayan erdemli öğretmen davranışları öğrenci başarısını olumlu etkile-
yebilir. Erdemli bir öğretmen duygu, inanç ve davranışlarını öğrencile-
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rine yansıtıp onların da erdemli birer birey olmasını sağlayabilir. Toplu-
ma erdemli bireyler kazandırabilir. Bu da toplum yapısının gelişmesine 
katkı sağlayabilir. Öğretmenler iyi bir dinleyici, empati kuran ve yol 
gösteren olmalıdır. Yargılayıcı olmaktan kaçınarak arabulucu olmalıdır. 
Nedir sorusundan çok nasıl sorusunun cevabı öğrencilere verilmeli ve 
dışlamalardan etiketlemelerden uzak durulmalıdır. Ayrıca, öğretmen-
ler sınıf içi uygulamalarında iyimserlik, güven, merhamet, dürüstlük ve 
bağışlayıcılık gibi değerlerin yer aldığı erdemleri benimsemiş duyarlı 
bireyler yetiştirmelidir. Toplum yararına olacak etkinliklerin sayısı ar-
tırılmalı, toplum hizmeti konusu sadece eğitsel kol çalışması olmaktan 
çıkarılarak kâğıt üzerinde kalmayacak gerçek uygulamalara yer veril-
melidir. Bu erdemleri benimseyen öğrencilerin davranışlarının ölçme ve 
değerlendirme açısından sınavlarda puanlamalarda bir ölçüt olarak de-
ğerlendirilebilir. Böylece öğrencileri erdemli olmaya teşvik etmek hem 
de eğitimin ihmal edilen işlevlerinin yeniden canlandırılmasına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuçta, bireyin özünde kendini anlama-
sını sağlamak için, öncelikle bireylere sevgi ve saygının önemi kavratıl-
malı, doğa sevgisi aşılanmalıdır. Öncelikle sevgi ve saygının toplumda 
gelişmesi gerekmektedir. Bireyler kendi içinde bunu başarmalıdır. Ben-
cillikten kaçınma, toplum yararını düşünme bunun önemli basamakları-
dır. Toplumda ayrılık değil, birlik bilinci oluşmalıdır. Toplumsal değer-
ler hatırlanmalı ve hatırlatılmalıdır. 

Bütüncül bir açısından değerlendirildiğinde örgütsel erdemliliği ge-
liştirmek için örgütlerin belirli bir misyona uygun stratejiler, hedefler ve 
değerler geliştirmeleri ve bunlara bağlı olmaları önerilmektedir. Erdem-
li örgütlerde işgörenleri (öğretmenleri) anlamak ve desteklemek gerekir. 
İşgörenlerini güdüleyen, onlara geri dönüt sağlayan, sorumluluklar ve-
ren işler sağlanmalı ve tasarlanmalıdır. Örgütler işgörenlerini daha iyi 
seviyelere getirmek, onları geliştirmek ve yetiştirmek için mesleki ve ka-
riyer eğitim fırsatları sunmalıdır. Kendi tasarımlarını, öz değerlerini ve 
stratejilerini güçlendiren ödül sistemleri uygulanmalıdır (Lawler, 2004). 
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Bölüm 15  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRTÜK PROGRAMA 

YÖNELİK ALGILARI

Doç. Dr. Ceyhun OZAN
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum / Türkiye

Öz: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin örtük programa yönelik 
algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaca yönelik olarak öğrencilerin algıları cinsiyet, sınıf, ağırlıklı genel 
not ortalaması (AGNO) ve fakülte değişkenleri açısından incelenmiştir. 
Tarama modelindeki bu araştırmanın evrenini Doğu Anadolu Bölgesi’n-
de yer alan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi, ilahiyat fakültesi 
ve pedagojik biçimlenme programında öğrenim gören öğrenciler oluş-
turmaktadır. Evren içerisinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 
445 öğrenci ise çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada veri 
toplama aracı olarak “Örtük Program Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma-
dan elde edilen sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin örtük program 
algılarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Örtük program algılarının sınıf 
ve fakülte değişkenlerine göre anlamlı ölçüde farklılaştığı; cinsiyet ve 
AGNO değişkenlerine göre ise anlamlı ölçüde farklılaşmadığı belirlen-
miştir.

Anahtar Kelimeler: Örtük Program, Üniversite Öğrencileri, Örtük 
Program Algıları.

GİRİŞ

Eğitim programları, eğitimin başat etkenlerinden biri olup, öğret-
menlerin en önemli yönlendiricilerinden biridir. Öğretmenler, “Ne için 
öğretecekleri”, “Ne öğretecekleri”, “Nasıl öğretecekleri”, “Ne zaman ve 
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ne ile öğretecekleri” ve “Öğrettiklerini nasıl değerlendirecekleri” gibi 
eğitim sürecinin vazgeçilmez sorularına cevap verirken en büyük yar-
dımı eğitim programından alırlar. Eğitim programı, bir disiplinin hedef, 
içerik, öğrenme öğretme süreci ve ölçme değerlendirme ögelerinin bi-
rey, toplum ve konu alanının ihtiyaçları doğrultusunda sistematik bir 
şekilde düzenlenmiş hali olarak tanımlanabilir.

Her ne kadar resmi olarak yayınlanmış eğitim programları eğitim 
süreci ile ilgili pek çok soruya cevap verse de cevap verilemeyen sorular 
ya da eğitim sürecinde resmi programın belirttiği durumların haricinde 
oluşabilecek durum ve davranışların sayısının daha fazla olduğu söyle-
nebilir. Bu noktada devreye örtük (gizli) program girmektedir.

Kapsamının net olarak belirli olmaması ve kuramsal temellerinin 
farklı sosyolojik yaklaşımlara dayanması nedeniyle alanyazında örtük 
program kavramının çok sayıda tanımı yapılmıştır (Ozan, 2020). Bir sos-
yolog olan ve örtük programı ilk defa tanımlayan Jackson’a (1968) göre 
“örtük program, iş, otorite, sosyal kurallarla ilgili okulda verilen mesaj-
ları içerir.” Çubukçu’ya (2012: 1529) göre, “Örtük program, öğretmen ve 
yöneticilerin öğrencilere yönelik davranışları, konuşmaları ve yaklaşım-
ları, iş birlikli ve rekabetçi eğitim, okul ikliminin kalitesi, öğretim süre-
cinin araştırılması ya da ezberlenmesi, öğretim personelinin değerleri, 
okul tarafından oluşturulan öğrenme ortamı, kısacası öğrencilerin okul 
etkileşimlerindeki tutum ve davranışlarını içermektedir”. “Örtük prog-
ram kavramı, yalnızca okulun daha geniş toplum ile bağını kurduğu için 
değil, okulun işlevi ve mekanizması ile ilgili yeni bir dizi sınıflandır-
maya gereksinim duyulduğuna işaret ettiği için de önemlidir” (Giroux, 
2001). Demirel’e (2008) göre eğitimde program geliştirme çalışmalarında 
program geliştirme uzmanları, örtük programları iyi bir şekilde analiz 
etmeli ve örtük programı resmi eğitim programının bir parçası haline 
getirebilmelidirler. 

Örtük programın kuramsal temelleri yapısal-işlevselci, çatışmacı 
yaklaşım ve eleştirel kuram olmak üzere üç boyutta incelenebilir: Ya-
pısal-işlevselci yaklaşım sosyolojide yaygın olarak kabul edilen ve sos-
yolojik yaklaşımların gelişmesine katkı sağlayan temel bir kuramdır. 
Yapısal-işlevselciliğin kökenleri 19. yüzyılda biyoloji alanında ortaya 
çıkan gelişmelere kadar uzanmaktadır. Auguste Comte pozitivist felsefe 
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ve sosyal statik analiziyle sosyoloji ile biyoloji arasında kurduğu ilişki 
kurama temel teşkil ederken, bu ilişkinin tutarlılığı üzerine önceleri Her-
bert Spencer sonrasında da Durkheim tarafından ileri sürülen işlevselci 
düşüncelerin yayılması üzerinde büyük bir etkisi olmuştur (Esgin, 2019: 
76).

İşlevselci yaklaşım politik açıdan muhafazakâr olmasaydı, çağdaş 
toplumun temel özelliklerini daha faydalı terimlerle tasvir ettiği söyle-
nebilirdi. Örneğin, eşitsizlik genelde yetenekli bireyleri yüksek statülü 
konumlar elde etmeye güdüleyen zorunlu bir aygıt olarak görülür. Yete-
nek ve yüksek statü arasındaki karşılıklı ilişki çoğu gözlemci tarafından 
mükemmeliyetten uzak görülse de bu gözlemciler çağdaş toplumdaki 
eşitsizlik sorununu, refahı yüksek statülü konumlardan düşük statülü 
konumlara yeniden dağıtma sorunu olmaktan çok, yeteneğin toplumsal 
hareketliliğini bozan engellerden biri olarak görürler. Dolayısıyla, hem 
okuldaki hem de hayattaki başarının altında yatan bu yetenek, tek bo-
yutlu olarak anlaşılma eğilimindedir. Bu gelenekten gelen liberaller de-
zavantajlı gruplarda kullanılmayan büyük yetenek rezervleri olduğunu 
iddia ederken, diğerleri karamsarlıkla bu yeteneğin doğası gereği sınırlı 
olduğu sonucuna varırlar (Hurn, 2016: 52-53).

Veznedaroğlu (2007) işlevselci görüşe göre örtük programın işlevle-
rini şu şekilde sıralamıştır:

	Kültürel, ekonomik, siyasi ve toplumsallaşmayla ilgili inanç, gö-
rüş, değer, norm, bilgi ve beceri kazanılmasına yardımcı olur. Bu 
bağlamda örtük program; sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi 
kurumların beklentilerine uygun insan yetiştirmeye aracılık eder.

	Toplumun üyeleri arasında ortak inanç, değer ve düşünme bi-
çimleri oluşturulmasına yardım eder.

	Toplumu birleştirmek, bireyi toplumla bütünleştirmek ve ahlaki 
değerleri güçlendirmek için toplumda kabul görmüş inanç, gö-
rüş, değer ve normların yeni nesillere benimsetilmesine yardımcı 
olur. 

	Toplumsal kontrolü ve denetimi sağlar. 
	Toplumda istenmeyen düşünce ve değerleri ortadan kaldırmada 

ya da değer ve düşünceleri değiştirmede rol oynar.
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	Öğrencilerin otoriteye itaat etme, uyumlu olma, toplumda var 
olan sisteme uyma gibi özellikleri kazanmalarını sağlar.

Çatışmacı yaklaşımda da yapısalcı-işlevselci yaklaşımda olduğu 
gibi makro sosyolojik bir anlayış söz konusudur. Bu anlayışa göre eği-
tim, ancak geniş bir toplumsal çerçevede değerlendirilebilir. Toplumsal 
ihtiyaçlar, ekonomi, toplumsal sınıflar, toplumsal hareketlilik, kültürel 
etmenler, sınıf çatışmaları, siyasal düzen bu geniş çerçevede değerlendi-
rilebilir (Bahar, 2018). Çatışmacılara göre toplumsal yaşamın temel dina-
miği güç mücadelesidir. Toplumda eskilerin yerini alan yeni elit gruplar 
sonucu güç mücadeleleri oluşabilir (Tezcan, 2014: 15). 

Çatışmacı yaklaşım eğitime, toplumla ilişkisi bağlamında farklı bir 
yorum getirmektedir. İşlevselci yaklaşımda olduğu gibi çatışmacı yakla-
şım da okulları ve toplumu birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olarak görür ancak 
asıl vurguyu, tüm toplumun ihtiyaçlarından çok, okullar ve seçkinlerin 
istekleri arasındaki bağlantılara yapar. Çatışmacı yaklaşım ayrıca, biliş-
sel becerilerin ediniminden çok, eğitim ile uysallık ve yumuşak başlılı-
ğın öğrenilmesi arasındaki ilişki üzerinde durur. İşlevselci yaklaşımın 
okulları yetenekli öğrencileri seçme ve sınıflandırmada ve bilişsel bece-
rilerin üretilmesinde az çok etkili mekanizmalar olarak gördüğü yerde, 
çatışmacı yaklaşım okulları seçkinlerin ilgilerine hizmet eden, mevcut 
eşitsizlikleri pekiştiren ve mevcut durumun kabulünü teşvik eden araç-
lar olarak görür (Hurn, 2016: 62). Eğitim kuramlarının amacı egemen 
grupların isteklerini değil, ezilen alt sınıfın istek ve ihtiyaçlarına odak-
lanmalıdır. Eğitim bireyde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimi sağ-
lamasının yanında bireyi bilim, teknik, fen, sanat, estetik, vb. konularda 
da eğitmelidir. Bu sürecin de teorik eğitimle eşgüdümlü olması ve uy-
gulama ile desteklenmesi öngörülür. İnsanın çok yönlü olarak eğitilmesi 
önemlidir. Weber ise Marks’ın görüşlerinden farklı olarak çatışmanın 
kaynağını sınıf mücadelesinde değil, kültürlerarası farklılıklarda görür 
(Bahar, 2018: 42). Örtük program elit ve zengin sınıftaki öğrencilere daha 
çok fırsat ve özgürlük verirken, alt sınıftaki öğrencilere ise kendilerini 
geleceğin işçileri olarak kabul etmeleri için verilen koşulları kapsayarak 
sosyal sınıfların farklılaşmasından sorumludur (Apple, 1979, 1980/81, 
1982; Ballantine, 1993, Akt., Yüksel, 2004).
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Eleştirel yaklaşımda ise eğitim anlayışı, eğitim sorunlarını sorgula-
yan, tartışan ve öneriler sunan bir yaklaşım olarak görülebilir. Eleştirel 
eğitim kuramcılarına göre okulda edinilen bilgiler, sosyal ve tarihsel 
kökleri olan, hiçbir zaman yansız veya tarafsız olmayan, çıkarlara daya-
lı bir bilgidir. Örtük program, uygulanan eğitim programındaki hedef 
ve uygulamalar dışında, öğrenme öğretme sürecinde ortaya çıkan fikir, 
bilgi ve uygulamalardan oluşur. Yazılı ve resmi olmayan bu program, 
okulun kültürünü yansıtır. Öğretmen ve yöneticilerin öğrencilere kar-
şı yaklaşım, tutum, davranış ve disiplin anlayışlarını da kapsar. Örtük 
programın okulun bir parçası olduğunu savunan eleştirel yaklaşım, 
öğrencilerin baskın ideolojinin ahlaki ve sosyal dayatmalarını benimse-
mesini, otoriteye itaat etmesini, onlara boyun eğmesini sağlamaya katkı 
sağladığını savunur (Bahar, 2018). 

1977’de yayınlanan “Kapitalist Amerika’da Eğitim” adlı kitapları ile 
bu alanda önemli bir yer edinen Bowles ve Gintis’in tezinin merkezini, 
okulların çağdaş toplumda kapitalist düzenin çıkarlarına hizmet ettiği 
görüşü oluşturur. Okullar, baskıcı bir kapitalist toplumun gerek duy-
duğu değerleri ve kişilik özelliklerini üretir. Tüm okullar yumuşak başlı 
ve yüksek verimli bir iş gücünü güvence altına almak için öğrencileri 
zorlamak ve baskı altında tutmak zorunda olsalar da, farklı okullar bu 
işlevi farklı yollarla yerine getirirler. Üretim hattındaki bir beden işçisi 
için gerekli olan değerler ve nitelikler, büyük bir şirket yöneticisi için 
gerekli olandan farklıdır. Beden işçisine dakiklik, talimatlara uyma ve 
amirlerine itaat etme öğretilmeye çalışılırken, yöneticide esneklik, belir-
sizliği hoş görme, değişim ve yeniliğe dönük uygun tutum ve davranış-
lar geliştirilmesi gerekir (Hurn, 2016: 65).

Gordon’a göre (1982) öğrenmeler hem açık hem de gizli etkiler 
sonucunda oluşabilir. Bu etkilenme sürecinde sosyal ve fiziksel çevre 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu etkilerden; resmi programla ilgili olan 
ve düşünülerek kararlaştırılana bilinçli (açık) etki, örtük program ile 
ilgili olana ise bilinçsiz (gizli) etki tanımı yapılabilir. Açık etki birincil 
sonuçlar, gizli etki ise ikincil sonuçlar olarak da tanımlanmaktadır. Bu 
bağlamda örtük programın, öğretilenlerin olası öğrenme sonuçlarının 
ikincil sonuçlar olduğu konusunda bizleri inandırması gerekir. Bir eyle-
min gerçekleştirilmesi sürecinde sonuçların birincil ya da ikincil olması 
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önemsiz görülebilir. Okul ortamı, öğretmene yalnızca birincil sonuçlar-
dan haberdar olma imkânı sağlar. Öğretmenin ikincil sonuçlardan ha-
berdar olması gerekmemektedir, aynı zamanda buna imkân da yoktur. 
Okullarda öğrencilerde ikincil öğrenmelere neden olan örtük programın 
sonuçlarından haberdar olunabilmesi için örtük programın kapsamının 
ve unsurlarının belirlenmesi önemlidir (Gordon, 1982, Akt., Girayhan, 
2019: 65-66). Eleştirel yaklaşımın temel düşünceleri eğitime birçok kat-
kı yapmıştır. Eğitime ilişkin bir eleştiri dili geliştirmesi, eğitim bilimine 
yeni kavramlar sunması, bireylerde eleştirel bilinci geliştirmesi, demok-
ratik ve eşitlikçi toplum oluşturmaya katkı sağlaması, bireylerin içinde 
bulunduğu gerçekliği dönüştürmek için eyleme geçmesini destekleme-
si, eğitimle ilgili sorunlara felsefi, sosyolojik, ideolojik ve politik açılar-
dan yaklaşılması gerektiğini vurgulaması bunlardan bazılarıdır (Ünsal 
& Korkmaz, 2018: 56).

Örtük programın kapsamı yapısı gereği oldukça geniştir. Resmi 
programın dışında yer alan her türlü özellik örtük programın içerisinde 
ele alınabilir. Bu açıdan örtük programın kapsamını sınıflandırmak da 
oldukça önemli ve zor bir iş olarak nitelendirilebilir. Yüksel (2004) yap-
tığı alanyazın incelemelerine göre örtük programın kapsamını alt boyut-
ları ile birlikte şu şekilde sınıflandırmıştır: 

	Okulun idari ve örgütsel araç ve düzenlemeleri
	Okulun kuralları, 
	Okul binasının mimarisi ve dekorasyonu, 
	Zaman yönetimi, 
	Ders dışı etkinlikler, 
	Okul ve çevre arasındaki etkileşimler 
	Toplumsal norm ve değerler, 
	İdeoloji, 
	Ders kitapları,
	Sınıf iklimi
	Öğretmenlerin görüş ve beklentileri, 
	Öğretmenlerin ön yargıları, 
	Sınıf kuralları, 
	Öğretmen davranışları, 
	Öğrenci özellikleri, 
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	Sınav ve öğrenci başarısı.

Çalışmanın Önemi

Alanyazında örtük programa ilişkin yer alan ilk çalışmalar, daha 
çok sınıf ortamındaki örtük programın belirlenmesi ile ilgiliyken, son-
raki çalışmalar, örtük programın sınıfsal, kültürel, politik, etnik boyutu, 
ayrımcılık bağlantısı üzerine odaklanmıştır. Erken dönem çalışmaların-
da üzerinde durulmayan toplumsal cinsiyet, oldukça güçlü ve örtük bir 
parametre olarak varlığını devam ettirmiştir (Şenyüksel, 2019). Ozan’a 
(2020) göre her ne kadar örtük program ile ilgili araştırma yapmak nispe-
ten zor olsa da araştırmacıların örtük programa önceki yıllara göre daha 
çok ilgi duymaya başladıkları ve Türkiye’de yapılan araştırmaların sayı-
sının son yıllarda artış gösterdiği söylenebilir. Yapılan araştırmalar ince-
lendiğinde okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademede örtük 
program ilgili araştırmaların yapıldığı söylenebilir (Adıay, 2011; Aktaş, 
2016; Aydeniz, 2017; Başara-Baydilek, 2015; Bayanfar, 2013; Boztaş, 2015; 
Coşkun, 2016; Çengel, 2013; Demir, 2013; Demir, 2018; Doğanay & Sarı, 
2004; Elitok-Kesici, 2010; Girayhan, 2019; Gün, 2018; Hatipoğlu, 2018; 
Kuş, 2009; Saldıray, 2017; Sarı, 2007; Serhatlıoğlu, 2012; Şenyüksel, 2019; 
Tanrıverdi, 2017; Tor, 2015; Tuncel, 2008; Veznedaroğlu, 2007; Yıldırım, 
2013; Yıldırım, 2015; Yıldırım, 2018). Örtük programın kapsamı çok ge-
niş olduğu için yapılan araştırmalar da çoğunlukla örtük programın bir 
ya da birkaç ögesine yoğunlaşmaktadırlar.

Örtük program ile ilgili yükseköğretime yönelik yapılan araştırma-
lar incelendiğinde örtük program algılarının Akbulut (2016), Ertekin ve 
Küçükosmanoğlu (2018), Özaslan (2019), Serhatlıoğlu ve Gürol (2009), 
Sezen (2011) tarafından incelendiği belirlenmiştir. Akbulut (2016) yük-
sek lisans tez araştırmasında üniversite öğrencilerinin eğitim stresi dü-
zeyleri ile örtük program algıları arasındaki ilişki ve bu iki değişkenin 
cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre farklılaşma durumunu incelerken, 
Ertekin ve Küçükosmanoğlu (2018) müzik öğretmeni adaylarının örtük 
program algılarını incelemiştir. Özaslan (2019) eğitim fakültesi öğrenci-
lerinin örtük program algılarını durum çalışması desenini kullanarak in-
celerken, Serhatlıoğlu ve Gürol (2009) da eğitim fakültesi öğrencilerinin 
örtük program algılarını görüşme yoluyla veri toplayarak incelemiştir. 
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Çalışmanın Amacı

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin örtük programa yönelik al-
gılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
amaca yönelik olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Üniversite öğ-
rencilerin örtük program algıları ne düzeydedir ve bu algı düzeyi;

	Cinsiyet, 
	Sınıf düzeyi, 
	Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) ve 
	Fakülte değişkenleri açısından anlamlı fark göstermekte midir?

YÖNTEM

Bu çalışma tarama modelindedir. “Tarama modelleri, çok sayıda ele-
mandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak 
amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup üzerinde yapılan 
düzenlemelerdir” (Karasar, 2009: 79). Bu araştırmada da üniversite öğ-
rencilerinden seçilen örneklemden elde edilen sonuçların araştırmanın 
çalışma evrenine genellenmesi amaçlandığından tarama modeli tercih 
edilmiştir.

Evren ve Örneklem

Çalışmanın evrenini Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer 
alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmakta-
dır. Evren içerisinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 460 öğren-
ci ise çalışmanın örneklemi oluşturmuştur. Veri toplama aracını eksik 
dolduran 12 kişi, Mahalanobis uzaklığına göre uç değere sahip olan üç 
kişi de örneklemden çıkarılmış olup, sonuç olarak örneklem 445 kişiden 
oluşmuştur. Örneklem özellikleri Tablo 1`de sunulmuştur.
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Tablo 1: Örneklem Özellikleri

f %

Cinsiyet Kadın 102 23

Erkek 342 77

Toplam 444 100

Sınıf 1. Sınıf 121 27.2

4. Sınıf 324 72.8

Toplam 445 100

AGNO

2.50’nin altı 44 13.6

2.50-3.00 arası 131 40.4

3.00’ın üstü 149 46.0

Toplam 324 100

Fakülte

Pedagojik Formasyon 91 20.4

İlahiyat 156 35.1

Eğitim 198 44.5

Toplam 445 100

Veri Toplama Aracı

Çalışmada veri toplama aracı olarak Akbulut ve Aslan (2016) ta-
rafından geliştirilen “Örtük Program Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li Likert 
tipinde olan ölçek, toplam 21 madde ve üç boyuttan oluşmaktadır. Öl-
çeğin “içerik” boyutunda dokuz, “öğrenme-öğretme süreci” boyutun-
da sekiz ve “değerlendirme” boyutunda dört madde bulunmaktadır. 
Cronbach alfa katsayısı ölçeğin geneli için .88, alt boyutlar için ise .61 
ile .87 arasında değişmektedir. Bu araştırmadaki ölçümlerin Cronbach 
alfa katsayısı ise ölçeğin geneli için .89, içerik boyutu için .82, öğrenme 
öğretme süreci boyutu için .83, değerlendirme boyutu için .67 olarak he-
saplanmıştır. Bu sonuçlara göre ölçekten elde edilen ölçümlerin güveni-
lir olduğu söylenebilir. Ayrıca ölçeğin bu örneklemde faktör yapısının 
geçerli olup olmadığını belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 
yapılmıştır. DFA sonuçlarına göre ölçeğin bu araştırmada elde edilen 
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uyum iyiliği indeksleri (ki-kare/sd = 2,41; RMSEA = 0.079; NFI = .92; 
CFI = .96; GFI = .92; SSRMR = .0.05; AGFI = .89) var olan faktör yapısının 
doğrulandığını göstermektedir. Şekil 1’de ölçeğin bu araştırmada elde 
edilen path diyagramı sunulmuştur.

Şekil 1. Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin path diyagramı
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Verilerin Analizi

Çalışmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 23 paket programı 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle aritmetik ortalama ve stan-
dart sapma değerleri incelenmiştir. Öğrencilerin örtük program algıları 
arasında cinsiyet, sınıf, AGNO ve fakülte bağımsız değişkenlerinin her 
biri için anlamlı farklılaşmayı belirlemek amacıyla tek yönlü çok değiş-
kenli varyans analizi (MANOVA) yapılmıştır. “MANOVA, bir ya da 
daha çok faktöre göre oluşan grupların birden fazla bağımlı değişken 
bakımından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek ama-
cıyla kullanılır” (Büyüköztürk, 2010). Analizlere geçilmeden önce MA-
NOVA’nın varsayımları kontrol edilmiştir. Öncelikle verilerin tek değiş-
kenli ve çok değişkenli normallik varsayımını karşılayıp karşılamadığı 
incelenmiştir. Tek değişkenli normallik için Kolmogorov-Smirnov testi 
yapılmış ve verilerin normal dağılıma uygun olduğuna karar verilmiştir 
(içerik: .179; öğrenme-öğretme süreci: .210; değerlendirme; .250; toplam: 
.158). Çok değişkenli normallik için ise Mahalanobis uzaklık değerleri 
incelenmiş ve üç adet uç değer veri setine dâhil edilmemiştir. “Bağımlı 
değişkenler arasında ilişkilerin doğrusal olup olmadığı saçılım grafik-
leri aracılığı ile incelenmiş ve her bağımlı değişken arasında doğrusal-
lık varsayımının karşılandığı görülmüştür. Bunun yanında bağımlı de-
ğişkenler arasında saptanan düşük ve orta düzeyde anlamlı ilişkiler de 
çoklu doğrusallık sorunu olmadığını göstermiştir.” Bağımlı değişkenler 
arasında çok yüksek bağıntı olmaması (.90 ve üstü), bir başka deyişle bir 
değişkenin başka iki değişkenin bileşkesi olmaması gerekmektedir (Ak-
bulut, 2010). Varyans-kovaryans matrislerinin homojenliğine yönelik 
olarak her bir bağımsız değişken için yapılan Box`ın M testinin sonuçla-
rına göre cinsiyet, sınıf, AGNO ve fakülte değişkenleri için varyans-ko-
varyans matrislerinin homojenlik varsayımının karşılandığı (cinsiyet: 
p=.325; sınıf: p=.268; AGNO: p=.182; fakülte: p=.220), sonucuna ulaşıl-
mıştır. Hata varyanslarının homojenliği için de Leven`in F testi yapılmış 
olup, her bir değişken için hata varyanslarının homojen olduğu belirlen-
miştir. Bu sonuçlara göre analizlerde MANOVA kullanılmasına karar 
verilmiştir. MANOVA sonucunda öğrencilerin örtük program algıları 
arasında anlamlı farka ulaşılması halinde farkın ölçeğin hangi boyutun-
da olduğunu tespit etmek için ölçeğin boyutları ayrı ayrı incelenmiştir. I. 
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tip hatayı kontrol etmek amacıyla Bonferroni düzeltmesi kullanılmış ve 
veriler (0.05/4) .013 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Bağımsız 
değişkenin hangi grupları arasında anlamlı fark olduğunu belirlemek 
amacıyla çoklu karşılaştırma (Post Hoc) testlerinden Scheffe kullanıl-
mıştır. 

BULGULAR

Örtük Program Algılarına Yönelik Bulgular

Üniversite öğrencilerinin örtük program algılarına yönelik aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Öğrencilerin Örtük Program Algıları

Boyutlar n X SS Minimum Maksimum

İçerik 445 2.74 .75 1 5

Öğrenme-öğretme süreci 445 2.01 .72 1 4.38

Değerlendirme 445 2.41 .82 1 5

Toplam 445 2.40 .64 1.10 4.48

Tablo 2’ye göre ölçeğin geneli, öğrenme-öğretme süreci ve değerlen-
dirme alt boyutu için öğrencilerin örtük program algıları çok düşük iken 
içerik alt boyutu için düşük düzeydedir. 

Cinsiyet Değişkenine Yönelik Bulgular

Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin örtük program algılarına yö-
nelik aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3`te sunul-
muştur.
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Tablo 3: Cinsiyet Değişkenine Göre Örtük Program Algıları

Cinsiyet İçerik Öğrenme-öğret-
me süreci

Değerlendirme Toplam

n X SS n X SS n X SS n X SS

Erkek 102 2.83 .82 102 2.13 .77 102 2.53 .81 102 2.51 .68

Kadın 342 2.71 .73 342 1.97 .71 342 2.38 .83 342 2.37 .62

Toplam 444 2.74 .75 444 2.01 .73 444 2.41 .83 444 2.40 .64

Tablo 3’e göre ölçeğin geneli ve tüm boyutlarında kadın öğrencile-
rin örtük program algıları erkek öğrencilerden yüksektir. Ortalamalar 
arasındaki bu farklılığın anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığına yö-
nelik olarak MANOVA yapılmış ve sonuçları Tablo 4`te sunulmuştur.

Tablo 4: Cinsiyet Değişkenine Göre Manova Sonuçları

Wilk`s 
Lambda

F Denence 
sd

Hata
sd

p η2

Cinsiyet .991 1.397 3 440 .243 .009

Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin örtük program algıları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Wilks` Lambda = .991, F = 1.397, p 
> .05). 

Sınıf Değişkenine Yönelik Bulgular

Sınıf değişkenine göre öğrencilerin örtük program algılarına yönelik 
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 5`te sunulmuştur.
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Tablo 5: Sınıf Değişkenine Göre Örtük Program Algıları

Sınıf İçerik Öğrenme-öğret-
me süreci

Değerlendirme Toplam

n X SS n X SS n X SS n X SS

1. Sınıf 121 2.62 .66 121 2.20 .88 121 2.56 .90 121 2.45 .68

4. Sınıf 324 2.79 .78 324 1.94 .64 324 2.36 .79 324 2.38 .62

Toplam 445 2.74 .75 445 2.01 .72 445 2.41 .82 445 2.40 .64

Tablo 5’e göre ölçeğin geneli ve öğrenme-öğretme süreci ile değer-
lendirme alt boyutları için 1. sınıf öğrencilerinin örtük program algıları 
dördüncü sınıf öğrencilerinden yüksek iken içerik alt boyutunda dör-
düncü sınıf öğrencilerinin algıları yüksektir. Ortalamalar arasındaki bu 
farklılığın anlamlı olup olmadığına ilişkin MANOVA yapılmış ve so-
nuçları Tablo 6`da sunulmuştur.

Tablo 6: Sınıf Değişkenine Göre Manova Sonuçları

Wilk`s 
Lambda

F Denence 
sd

Hata
sd

p η2

Sınıf .926 11.669 3 441 .000 .074

Sınıf değişkenine göre öğrencilerin örtük program algıları arasında 
anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (Wilks` Lambda = .926, F = 11.669, p 
< .05). Anlamlı farkın ölçeğin hangi boyut ya da boyutlarında olduğuna 
bakılmış ve Tablo 7`de sunulmuştur.
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Tablo 7: Sınıf Değişkenine Göre Ölçeğin Boyutları Arasındaki Farka 
Yönelik Sonuçlar

Varyansın 
Kaynağı

Bağımlı değiş-
ken

Kareler 
Toplamı

sd Kareler 
Ortalaması

F p

Sınıf İçerik 2.459 1 2.459 4.364 .037

Öğrenme-öğret-
me süreci

6.042 1 6.042 11.801 .001*

Değerlendirme 2.466 1 2.466 5.363 .021

Toplam .317 .317 .972 .325

Hata İçerik 249.630 443 .563

Öğrenme-öğret-
me süreci

226.815 443 .512

Değerlendirme 265.836 443 .600

Toplam 169.480 443 .383

Toplam İçerik 3601.074 445

Öğrenme-öğret-
me süreci

2028.391 445

Değerlendirme 3405.250 445

Toplam 2833.624 445

*Bonferroni düzeltmesine göre hesaplanan anlamlılık düzeyi 
.013`tür.

Tablo 7’ye göre öğrencilerin örtük program algıları ölçeğin sadece 
öğrenme-öğretme süreci alt boyutunda anlamlı ölçüde farklılaşmaktadır 
(p < .013). Öğrenme-öğretme süreci alt boyutunda 1. sınıf öğrencilerinin 
örtük program algıları 4. sınıf öğrencilerinin örtük program algılarından 
anlamlı ölçüde yüksektir. 

AGNO Değişkenine Yönelik Bulgular

AGNO değişkenine göre öğrencilerin örtük program algılarına yö-
nelik aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 8`de sunul-
muştur.
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Tablo 8: AGNO Değişkenine Göre Örtük Program Algıları

AGNO İçerik Öğrenme-öğret-
me süreci

Değerlendirme Top-
lam

n X SS n X SS n X SS n X SS

2.50’nin altı 44 3.06 .80 44 2.10 .71 44 2.57 .83 44 2.60 .65

2.50-3.00 
arası

131 2.84 .77 131 1.99 .69 131 2.38 .81 131 2.43 .63

3.00’ın üstü 149 2.67 .78 149 1.86 .60 149 2.29 .77 149 2.29 .60

Toplam 324 2.79 .79 324 1.95 .66 324 2.36 .80 324 2.39 .62

Tablo 8’e göre ölçeğin geneli ve tüm boyutları için 2.50’nin altında 
AGNO’ya sahip öğrencilerin örtük program algıları 2.50-3.00 arası ve 
3.00’ın üstünde AGNO’ya sahip öğrencilerden yüksektir. Ortalamalar 
arasındaki bu farklılığın anlamlı olup olmadığına ilişkin MANOVA ya-
pılmış ve sonuçları Tablo 9`da sunulmuştur.

Tablo 9: Agno Değişkenine Göre Manova Sonuçları

Wilk`s 
Lambda

F Denence 
sd

Hata
sd

p η2

AGNO .969 1.712 6 638 .116 .016

AGNO değişkenine göre öğrencilerin örtük program algıları arasın-
da anlamlı farklılık bulunmamıştır (Wilks` Lambda = .969, F = 1.712, p 
> .05). 

Fakülte Değişkenine Yönelik Bulgular

Fakülte değişkenine göre öğrencilerin örtük program algılarına yö-
nelik aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 10`da sunul-
muştur.
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Tablo 10: Fakülte Değişkenine Göre Örtük Program Algıları

Fakülte İçerik Öğrenme-öğret-
me süreci

Değerlendirme Top-
lam

n X SS n X SS n X SS n X SS

Pedagojik 
Formasyon

91 2.39 .71 91 1.86 .67 91 2.36 .91 91 2.18 .64

İlahiyat 156 3.09 .73 156 2.02 .64 156 2.37 .73 156 2.54 .58

Eğitim 198 2.63 .68 198 2.07 .80 198 2.48 .85 198 2.39 .64

Toplam 445 2.74 .75 445 2.01 .72 445 2.41 .82 445 2.40 .64

Tablo 10’a göre ölçeğin geneli ve içerik alt boyutunda ilahiyat fakül-
tesi öğrencilerinin, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme alt boyut-
larında ise eğitim fakültesi öğrencilerinin örtük program algıları daha 
yüksektir. Ortalamalar arasındaki bu farklılığın anlamlı olup olmadığı-
na ilişkin MANOVA yapılmış ve sonuçları Tablo 11`de sunulmuştur.

Tablo 11: Fakülte Değişkenine Göre Manova Sonuçları

Wilk`s 
Lambda

F Denence 
sd

Hata
sd

p η2

Fakülte .809 16.439 6 880 .000 .101

Fakülte değişkenine göre öğrencilerin örtük program algıları arasın-
da anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (Wilks` Lambda = .809, F = 16.439, 
p < .05). Anlamlı farkın ölçeğin boyutlarından hangisi ya da hangilerin-
de olduğuna bakılmış ve Tablo 12`de sunulmuştur.
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Tablo 12: Fakülte Değişkenine Göre Ölçeğin Boyutları Arasındaki Far-
ka Yönelik Sonuçlar

Varyansın 
Kaynağı

Bağımlı değişken Kareler 
Toplamı

sd Kareler 
Ortala-
ması

F p

Fakülte İçerik 31.958 2 15.979 32.084 .000*

Öğrenme-öğretme 
süreci

2.882 2 1.441 2.769 .064

Değerlendirme 1.459 2 .730 1.074 .342

Toplam 7.677 2 3.839 9.723 .000*

Hata İçerik 220.131 442 .498

Öğrenme-öğretme 
süreci

229.975 442 .520

Değerlendirme 266.842 442 .604

Toplam 162.120 442 .367

Toplam İçerik 3601.074 445

Öğrenme-öğretme 
süreci

2028.391 445

Değerlendirme 3405.250 445

Toplam 2833.624 445

*Bonferroni düzeltmesine göre hesaplanan yeni anlamlılık düzeyi 
.0125`dir.

Tablo 12’ye göre öğrencilerin örtük program algıları öğrenme-öğret-
me süreci ve değerlendirme alt boyutlarına göre anlamlı ölçüde farklı-
laşmamakta iken ölçeğin geneli ve içerik alt boyutu için anlamlı ölçüde 
farklılaşmaktadır. İçerik alt boyutunda ilahiyat fakültesi öğrencilerinin 
örtük program algıları eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon öğren-
cilerinin algılarından, ölçeğin geneli için ise ilahiyat fakültesi öğrencile-
rinin örtük program algıları, pedagojik formasyon öğrencilerinin algıla-
rından anlamlı ölçüde yüksektir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin ör-
tük program algıları çok düşük düzeydedir. Öğrencilerin algıları ölçeğin 
alt boyutları olan öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutu için 
de çok düşük düzeyde iken, içerik boyutu için düşük düzeydedir. Ölçek-
te yer alan ifadelerin olumsuz yapıda olması nedeniyle örtük program 
algılarının çok düşük ve düşük seviyelerde olması olumlu olarak değer-
lendirilebilir. Ertekin ve Küçükosmanoğlu (2018) da müzik öğretmeni 
adaylarının örtük program algılarının öğrenme-öğretme süreci boyutu 
için orta düzeyin altında, içerik ve değerlendirme boyutları için ise orta 
düzeyde olduğunu belirlemişlerdir.

Örtük program algılarının çeşitli değişkenlere göre değişip değiş-
mediğine yönelik sonuçlara göre ise üniversite öğrencilerinin örtük 
program algılarının sınıf ve fakülte değişkenlerine göre anlamlı ölçüde 
farklılaştığı; cinsiyet ve AGNO değişkenlerine göre ise anlamlı ölçüde 
farklılaşmadığı belirlenmiştir. Sınıf değişkenine göre yalnızca öğren-
me-öğretme süreci alt boyutunda 1. sınıf öğrencilerinin örtük program 
algıları 4. sınıf öğrencilerinin örtük program algılarından anlamlı ölçü-
de yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, öğrencilerin sınıf 
ilerledikçe öğrenme-öğretme süreci açısından örtük program algıları-
nın daha olumlu hale geldiği şeklinde yorumlanabilir. Genel anlamda 
da üniversitede verilen eğitimin öğrencilerin örtük program algılarını 
olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Ertekin ve Küçükosmanoğlu (2018) 
ise sınıf değişkenine göre anlamlı bir farka ulaşmamıştır.

Fakülte değişkenine göre de ölçeğin geneli ve içerik boyutu için an-
lamlı farka ulaşılmıştır. İçerik alt boyutunda ilahiyat fakültesi öğrencile-
rinin örtük program algılarının eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon 
öğrencilerinin algılarından, ölçeğin geneli için ise ilahiyat fakültesi öğ-
rencilerinin örtük program algılarının ve pedagojik formasyon öğren-
cilerinin algılarından anlamlı ölçüde yüksek olduğu sonucuna ulaşıl-
mıştır. Bu sonuca göre, ilahiyat fakültesi öğrencilerinin örtük program 
algılarının diğer fakültelerde öğrenim gören pedagojik formasyon öğ-
rencilerinden önemli düzeyde daha olumsuz olduğu belirlenmiştir. Bu 
sonuç ilahiyat fakültesinin özellikle içerik boyutunun tartışmaya daha 
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müsait olması ve buna bağlı olarak farklı anlayışların öğrenme-öğretme 
süreçlerine yansıtılması nedeniyle öğrencilerin örtük program algıları-
nın nispeten olumsuz olduğu söylenebilir. Ancak farklılığın nedenine 
ilişkin net söylemlerde bulunabilmek için konunun derinlemesine araş-
tırılması gerekmektedir.

Cinsiyet ve AGNO değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farka ulaşılmasa da kadın öğrencilerin, erkek öğrencilere göre örtük 
program algılarının daha olumlu olduğu; 2.50’nin altında AGNO’ya sa-
hip öğrencilerin örtük program algılarının ise 2.50-3.00 arası ve 3.00’ın 
üstünde AGNO’ya sahip öğrencilerden daha olumsuz olduğu belirlen-
miştir. Buna göre önemli bir fark oluşturmada erkek ve genel not orta-
laması düşük öğrencilerin örtük program algılarının nispeten olumsuz 
olduğu söylenebilir. Ertekin ve Küçükosmanoğlu (2018) da cinsiyet de-
ğişkenine göre anlamlı bir farka ulaşmamıştır. Arslan ve Akbulut (2018) 
ise öğrencilerin örtük program algılarının eğitim stresi algılarını önemli 
düzeyde etkilediğini belirlemişlerdir. Örtük program algısı arttıkça eği-
tim stresi algısının da arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma sonuç-
larına göre uygulayıcı ve araştırmacılar için şunlar önerilmektedir: (1) 
Öğretim üyelerinin örtük program ile ilgili farkındalıklarının artırılma-
sı amacıyla eğitimler verilebilir. (2) Örtük program algılarının sınıf ve 
fakülte düzeyinde farklılaşma nedenlerine ilişkin olarak derinlemesine 
araştırma imkânı veren nitel araştırmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

Adıay, S. (2011). Başarı düzeyleri farklı ilköğretim 7. Sınıf ortamlarının 
örtük programın sınıf iklimi boyutu açısından incelenmesi. Yüksek Li-
sans Tezi: Sakarya Üniversitesi.

Akbulut, N. (2016). Üniversite öğrencilerinin örtük program algılama dü-
zeyleri ile eğitim stresi algılama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelen-
mesi. Yüksek Lisans Tezi: Sakarya Üniversitesi.

Akbulut, N. & Aslan, S. (2016). Örtük program ölçeği: Ölçek geliş-
tirme çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56): 169-176.

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: Kül-
tür Yayıncılık.



Ceyhun OZAN

443

Aktaş, H. H. (2016). Students’ views about and experiences at school: In-
vestigating the role of cultural capital and hidden curriculum. Yüksek 
Lisans Tezi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Aslan, S. & Akbulut, N. (2018). Hidden curriculum and educational 
stress. Kastamonu Educational Journal, 26(4): 1111-1119.

Aydeniz, N. (2017). Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin örtük 
program açısından incelenmesi. Doktora Tezi: Sakarya Üniversitesi.

Bahar, H. H. (2018). Sosyolojinin öncüleri ve eğitim görüşleri temel 
sosyolojik teorilerin eğitim yaklaşımları. (Ed. E. Köse & S. Z. 
Genç), Eğitim sosyolojisi (ss. 26-51). Ankara: Pegem Akademi.

Başara-Baydilek, N. (2015). Okul öncesi eğitim programında akıl yürütme 
becerilerinin yeri ve okul öncesi eğitim sınıflarında akıl yürütme bece-
rilerinin desteklenmesinde örtük programın işlevi. Doktora Tezi: Ad-
nan Menderes Üniversitesi.

Bayanfar, F. (2013). The effect of hidden curriculum on academic ac-
hievement of high school students. International Research Journal 
of Applied and Basic Sciences, 5(6), 671-681.

Boztaş, K. (2015). Tutum ve değerler kapsamında polis meslek yüksekokulu 
örtük programı. Doktora Tezi: Balıkesir Üniversitesi.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: 
Pegem Akademi.

Coşkun, N. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin ve öğretim elemanları-
nın öğretmenlik meslek etiği değerlerine ilişkin görüşleri: mesleki etik 
değerlerin kazanımı sürecinde örtük program. Doktora Tezi: Adnan 
Menderes Üniversitesi.

Çengel, M. (2013). Sınıf ikliminin oluşması sürecinde örtük program: Mes-
lek liseleri üzerine bir araştırma. Doktora Tezi: Adnan Menderes 
Üniversitesi.

Çubukçu, Z. (2012). The effect of hidden curriculum on character 
education process of primary school students. Educational Scien-
ces: Theory & Practice, 2(2): 1526-1534.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRTÜK PROGRAMA YÖNELİK ALGILARI

444

Demir, M. (2013). Eğitimci olmayan hizmetli personelin örtük program 
çerçevesinde öğrencilerin duyuşsal gelişimine olan etkisinin incelenme-
si. Yüksek Lisans Tezi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

Demir, M. (2018). Sosyal medya üzerinden gerçekleşen öğretmen– öğrenci 
etkileşiminin örtük program açısından incelenmesi. Doktora Tezi: İnö-
nü Üniversitesi.

Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. 
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Doğanay, A. & Sarı, M. (2004). Değerlerin kazandırılmasında açık-ör-
tük program. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10(39), 355-
383.

Elitok-Kesici, A. (2010). Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf içi iletişimde 
kullandıkları örtük programın özellikleri. Doktora Tezi: Adnan Men-
deres Üniversitesi.

Ertekin, M. N. & Küçükosmanoğlu, H. O. (2018). Müzik öğretmeni 
adaylarınin örtük program algı düzeylerinin belirlenmesi üzeri-
ne bir çalışma (Konya ili örneği). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları 
Dergisi, 7(3): 209-215.

Esgin, A. (2019). Temel sosyolojik teoriler ve eğitim. (Ed. M. Ç. Öz-
demir & A. S. Arslangilay, Eğitim soyolojisi (ss. 73-114). Ankara: 
Pegem Akademi Yayıncılık.

Girayhan, S. (2019). Üniversite yerleşkelerinin kalite yaklaşımları ve örtük 
program açısından değerlendirilmesi (Gazi Üniversitesi örneği). Dok-
tora Tezi: Gazi Üniversitesi.

Giroux, H. (2001). Theory and resistance in education. London: Bergin 
& Garvey.

Gün, M. (2018). Türk Hava Kuvvetleri subay ve astsubay yetiştirme okulu 
örtük program kapsamının okul iklimi ve sınıf iklimi boyutlarıyla ince-
lenmesi. Yüksek Lisans Tezi: Balıkesir Üniversitesi.

Hatipoğlu, C. (2018). Aksiyoloji ve örtük program: Orta öğretim kurumları 
öğretmenlerinin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi: Bartın Üniversitesi.



Ceyhun OZAN

445

Hurn, C. J. (2016). Okulun imkân ve sınırları: Eğitim sosyolojisine giriş 
(Çev. Ed., M. Sever, Çev. A. Kaysılı & A. Soylu). Ankara: Pegem 
Akademi Yayıncılık.

Jackson, P. (1968). Life in classrooms. New York, NY: Holt, Rinehart, 
and Winston.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın-
cılık.

Kuş, D. (2009). İlköğretim programlarının, örtük programın ve okul dışı et-
menlerin değerleri kazandırma etkililiğinin 8. sınıf ilköğretim öğrencile-
rinin ve öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi. Yüksek Lisans 
Tezi: Yıldız Teknik Üniversitesi.

Ozan, C. (2020). Örtük program. (Ed. A. Küçükoğlu), Kuramdan uygu-
lamaya eğitimde program dışı etkinlikler (ss. 30-61). Ankara: Pegem 
Akademi Yayıncılık. 

Özaslan, D. (2019). Eğitim fakültesi öğrencilerinin örtük program algıları-
nın incelenmesi. Doktora Tezi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi.

Saldıray, A. (2017). Örtük programda toplumsal cinsiyet: Bir ilkokulun 
örtük programında toplumsal cinsiyete ilişkin nitel bir çalışma. Yüksek 
Lisans Tezi: Çukurova Üniversitesi.

Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: 
Düşük ve yüksek “okul yaşam kalitesi”ne sahip iki ilköğretim okulunda 
nitel bir çalışma. Doktora Tezi: Çukurova Üniversitesi.

Serhatlıoğlu, B. (2012). Sosyal becerilerin kazanımı sürecinde örtük prog-
ramın işlevi. Doktora Tezi: Fırat Üniversitesi.

Serhatlıoğlu, B. & Gürol, A. (2009, Ekim). Eğitim fakültesi öğrencilerinin 
örtük programa ilişkin algıları: Fırat Üniversitesi örneği. 18. Ulusal 
Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri, İzmir.

Sezen, Ö. (2011). A case study on the hidden curriculum of a university 
foreign languages preparatory school through perceptions. Yüksek Li-
sans Tezi: Marmara Üniversitesi.

Şenyüksel, M. (2019). Toplumsal cinsiyet ve örtük program bağlamında 
öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi: Dokuz Eylül Üniversitesi.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRTÜK PROGRAMA YÖNELİK ALGILARI

446

Tanrıverdi, M. (2017). Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin örtük prog-
ram kapsamının belirlenmesi. Doktora Tezi: Balıkesir Üniversitesi.

Tezcan, M. (2014). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Tor, D. (2015). Exploring physical environment as hidden curriculum in 

higher education: A grounded theory study. Doktora Tezi: Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi.

Tuncel, İ. (2008). Duyuşsal özelliklerin gelişimi açısından örtük program. 
Doktora Tezi: Hacettepe Üniversitesi.

Ünsal, S. & Korkmaz, F. (2018). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Pegem Aka-
demi Yayıncılık.

Veznedaroglu, L. (2007). Okulda ve sınıfta örtük program (Bir özel ilköğ-
retim okulu örneği). Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi.

Yıldırım, B. (2015). Sınıf öğretmenlerinin örtük program kavramına ilişkin 
algıları. Yüksek Lisans Tezi: Cumhuriyet Üniversitesi.

Yıldırım, C. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin demokratik vatandaşlık 
tutumlarının resmi ve örtük program açısından incelenmesi. Doktora 
Tezi: Adnan Menderes Üniversitesi.

Yıldırım, F. (2013). İlköğretim okullarında örtük program ve ilköğretim 
öğrencilerinin örtük programdan kaynaklanan stres algıları. Doktora 
Tezi: Fırat Üniversitesi.

Yüksel, S. (2004). Örtük program. Ankara: Nobel Yayıncılık.



Hilmi DEMİRKAYA - Orhan ÜNAL

447

Bölüm 16  
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ VE SOSYAL KAYNAŞMA
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Öz: Kaynaştırma eğitimi, bütün öğrenenlerin haklarına, eşitliklerine, 
erişim ve katılımlarına değer veren okullarda yüksek nitelikli eğitimin 
karşılanması olarak algılanmaktadır. Sosyal kaynaşma ise çoğunlukla 
eğitim, iş ve topluluk içerisindeki yaşam ortamlarında sosyal etkileşim 
ve etkin vatandaşlık durumunu kendisine konu edinir. Kaynaştırma 
eğitimi ve sosyal kaynaştırmaya yönelik alanyazın incelendiğinde bu iki 
kavram arasında önemli bir bağ olduğu dikkat çekmektedir. Bununla 
birlikte bu konuda yapılmış araştırmalar oldukça azdır. Bu çalışmada 
kaynaştırma eğitiminden ziyade eğitim bilimleri, sosyoloji ve psikoloji 
üzerinde yapılmış çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı 
engelli insanların kaynaştırma eğitimi yoluyla edindikleri kazanımları 
sosyal kaynaşmaya aktarma durumlarını ilgili literatür temelinde in-
celemektir. Yapılan analiz sonucunda eğitim, iş ve içerisinde yaşanılan 
topluluk alanlarında kaynaştırma eğitimi ile sosyal kaynaşma arasında 
bir bağın olduğuna ilişkin bazı bulgulara ulaşılmıştır. Aynı zamanda, 
sosyal kaynaşmayı destekleyen ve engel oluşturan bazı faktörlere de 
açıklık getirilmiştir. Açıklanan bu durumlar; özel bir ortama katılım, 
mezun olduktan sonra zayıf akademik ve mesleki nitelikler, korumalı 
işyerlerinde istihdam, finansal bağımlılık, daha az bağımsız yaşama fır-
satları ve zayıf sosyal çevre etkileşimi ile ilişkili bulunmuştur. Sağlıklı 
bir kaynaştırma eğitiminin gerçekleştirilebilmesinin öğretmenin uygun 
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ve yeterli hazırlık ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlemesine, bireysel 
eğitim programları hazırlamasına, bireysel eğitim programlarını etkin 
şekilde uygulamasına ve öğrencinin gelişimi ile uyumlu bir şekilde re-
vizyonlara gitmesi ile doğrudan ilintili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma Eğitimi, Sosyal Kaynaşma, Sosyal 
Bilgiler, Engelli İstihdam

GİRİŞ 

Bireyler kişisel farklılıkları ile doğmakta ya da hayat sürecinde ki-
şilerin bireysel farklılıklarında çeşitli değişikler ortaya çıkabilmektedir. 
İnsanlarda ortaya çıkan bireysel farklılıklar, normal bir insanda olması 
gerekenden farklılaştıkça bu bireylerin ihtiyaçları da aynı oranda farklı-
laşmakta ve özelleşmektedir. Bu nedenle bu bireylere özel gereksinimli 
bireyler denilmektedir. Kargın (2004: 1) özel gereksinimli bireyleri “be-
densel, zihinsel, duygusal ve sosyal özellikleri yönünden akranlarından 
farklı gereksinimleri olan bireyler” şeklinde tanımlamıştır. Kaynaştır-
ma eğitimi ise özel gereksinimli bireylerin akranlarına göre farklı ge-
reksinimlerini de dikkate alarak eğitimlerini akranları ile aynı ortamda 
yürütmeleri temeline dayanan bir eğitim anlayışı olarak karşımıza çık-
maktadır. Kaynaştırma eğitimi yoluyla edinilen sosyal beceriler sonra-
ki yaşamında özel gereksinimli bireyin topluma daha etkin bir şekilde 
uyum sağlamasının yollarını açacaktır. Battal (2007)’a göre kaynaştırma 
eğitimi; özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin akranlarıyla aynı ortamda 
eğitim almalarının yanında bu bireylere çeşitli becerilerin kazandırılma-
sına da katkı sunmaktadır.

Literatürde kaynaştırma eğitimine ilişkin pek çok tanımla olduğu 
görülmektedir. Sucuoğlu ve Kargın (2006: 29) kaynaştırma eğitimini 
“kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerini, akranlarıyla 
devam ettiği okullarda ve onlarla aynı sınıflarda sürdürmesi” olarak ta-
nımlamışlardır. Fairchild ve Henson (1993: 10), kaynaştırma eğitimini 
özel eğitim gereksinimi olan çocukları imkanlar ölçüsünde normal arka-
daşlarıyla birlikte olmalarını sağlamak ve onları erişim sınırlılıklarının 
minimum düzeyde olduğu ve ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşıla-
yabilecek bir eğitim ortamı sağlamak olarak açıklamışlardır.
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Eripek (2012: 6), kaynaştırmayı yetersizliğe sahip olan öğrencilerin 
genel eğitim yapılan okul ve sınıflara bütünüyle katılması ve eğitimleri-
nin sahip olduğu yetersizliklere değil yeteneklerine odaklanması inanç 
ve felsefesine dayandırılması gerektiğini ifade etmiştir. Yine kaynaştır-
mayı yetersizliği olan öğrencilerin yetersizliğe sahip olmayan akran-
larıyla ve yetişkinlerle desteklenmesi şeklinde ifadesini bulan sosyal 
kaynaşma ve ihtiyaçları temelinde yapılan öğretimi içeren eğitimsel 
kaynaştırma şeklinde açıklamıştır. Anılan ve Kayacan (2015) ise kaynaş-
tırma eğitimini öğretmen ve ailelerin birlikte yürüttükleri bir çalışma ol-
masına ilave olarak öğretmen ve ailelerden daha geniş paydaşlardan ve 
uzmanlardan oluşan bir takım çalışması olarak açıklamışlardır.

Türkiye’de 1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname ve bu doğrultuda düzenlenen ve 
2006 yılında uygulamaya konulan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeli-
ği ile özel gereksinimli çocukların okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğre-
tim okullarında eğitim almaları zorunlu yapılmış ve bu yönetmelikle 
kaynaştırma eğitimi uluslararası kaynaştırma eğitimi tanımlamaları ile 
uyumlu hale getirilmiştir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde kay-
naştırma yoluyla eğitimi “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim-
lerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan ak-
ranlarıyla birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve 
yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim 
uygulamaları” olarak tanımlamıştır (Özaydın & Çolak, 2011). 

Kaynaştırma eğitimi uygulamalarının hedefe anlamlı bir şekilde 
ulaşabilmesi için tüm paydaşların etkin bir iş birliği çerçevesinde sorum-
luluklarını yerine getirmeleri önemlidir. Bu nedenle paydaşların görev 
ve sorumluluklarının farkında ve bilincinde olmaları ve gerekli eğitim 
ve bilgilendirmenin zamanında ve yerinde yapılması gerekmektedir. Bu 
bağlamda sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan tüm öğretmenlerin bu 
konudaki yeterliliklere sahip olmaları sağlanmalıdır (Çankaya, 2010). 
Bu anlamda öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik görüşlerini 
incelemek, kaynaştırma eğitimi konusundaki yeterliliklerini belirleye-
bilmek ve bu noktadaki eksiklikleri ortaya çıkarabilmek amacıyla çeşitli 
çalışmalar yürütülmüştür (Babaoğlan & Yılmaz, 2010; Battal, 2007; Gök 
& Erba, 2011; Özaydın & Çolak, 2011; Sığırtmaç Dikici, Hoş & Abbak, 
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2011). Bu çalışmalar ve benzerleri kaynaştırma eğitiminin başarıyla uy-
gulanmasında ve hedeflerine ulaşmasında öğretmenlerin belirleyici bir 
etmen olduğuna işaret etmektedir. 

Literatür incelendiğinde kaynaştırma eğitimi alanında yurt dışında 
çok sayıda araştırmanın yapılmış olduğu görülür. Bu konuda kaynaş-
tırma eğitiminin ideolojisi (Allan, 2014; Symeonidou, 2018), kaynaştır-
ma eğitimi için pedagoji (Florian & Black-Hawkins, 2011), kaynaştırma 
eğitimi için okulların iyileştirilmesi (Ainscow, Booth & Dyson, 2004) vb. 
konuların incelendiği dikkatleri çekmektedir. Bunun yanında eğitimden 
istihdama geçiş alanında sosyal kaynaşma (Wehman, 2013), bağımsız 
yaşam (Duggan & Linehan, 2013), öz-savunma gruplarına katılım gibi 
sosyal kaynaşma araştırmaları da yapılmıştır. Kaynaştırma eğitimi ile 
sosyal kaynaşma arasındaki bağlantıyı ele alan birkaç çalışma olsa da 
bu alanında yapılan çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır. Bu alanda yeterli 
çalışma bulunmaması nedeniyle sosyoloji ve psikoloji alanlarında yapıl-
mış kaynaştırma eğitimi çalışmaları ön plana çıkarılmıştır. Bu çalışmada 
eğitim, istihdam ve topluluk içinde yaşam kriterleri esas alınmıştır.

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, kaynaştırma eğitimi ile sosyal kaynaşma ara-
sındaki bağlantıyı ortaya çıkarmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda 
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

	Kaynaştırma eğitimi ile sosyal kaynaşma arasındaki ilişki nasıldır?
	Sosyal kaynaşmayı özendirme aracı olarak kaynaştırma eğitimi-

nin potansiyelini gösteren mevcut araştırmaların durumu nasıl-
dır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması dese-
nine uygun olarak hazırlanmıştır. Nitel araştırmalar bir durumun de-
rinlemesine incelenmesi esasına dayalı olarak soruların ayrıntılı şekilde 
incelenmesine ve yorumlanmasına imkân sağlayan araştırmalar olarak 
değerlendirilebilir (Strauss & Corbin, 1997). Nitel araştırmalarda, elde 
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edilen veriler kodlanır ve kategori ya da temalar altında gruplandırı-
larak sonuçlar okuyuculara takdim edilir (Merriam, 1998: 58). Durum 
çalışması ise gerçek yaşamın, güncel bağlam ya da ortamın içindeki bir 
durumun araştırılmasına dayanmaktadır (Yin, 2009). Durum çalışma-
sında belirlenen durum derinlemesine incelenebilir. Bu sayede bir du-
ruma ilişkin çeşitli etkenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak sonuca 
ulaşılır (Yıldırım & Şimşek, 2017). Bu düzlemde kaynaştırma eğitimi ve 
sosyal kaynaşma ile ilgili literatürün tematik açıdan durumlarının belir-
lenmesi, derinlemesine irdelenmesini ve yorumlanmasını hedefleyen bu 
çalışma açısından en uygun yöntemin nitel araştırma yöntemi olduğuna 
kanaat getirilmiştir. 

Veri Kaynakları

Çalışmada Türkiye ve diğer ülkelerde kaynaştırma eğitimi ve sosyal 
kaynaşma ile ilgili alanyazında yer alan bilimsel yayınlar incelenmiştir. 
Buna ilave olarak Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili yasal mevzuatı da 
araştırma kapsamında incelenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın veri kaynakları, kaynaştırma eğitimi ve sosyal kay-
naşma konusu ile alakalı Türkiye ve yurtdışında yayınlanmış ve inter-
net ortamında mevcut yayınların belirlenmesiyle oluşturulmuştur. Bu 
doğrultuda amaca hizmet eden çalışmalar belirlenmiş ve inceleme lis-
tesine dahil edilmiştir. Daha sonra elde edilen bu kaynaklar doküman 
incelemesi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Doküman incelemesi, 
incelenmesi kararlaştırılan fenomen ya da fenomenler konusunda mu-
ayyen bir zaman dilimi içerisinde elde edilen belgeler ya da ele alınan 
konu hakkında birden çok kaynak tarafından ve farklı aralıklarla üreti-
len belgelerin geniş bir zaman dilimine dayalı analizine fırsat vermekte-
dir (Yıldırım & Şimşek, 2017). 

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

Kaynaştırma eğitimi her şeyden önce bütün çocukların akranlarıyla 
birlikte nitelikli eğitim alma hakkına saygı uygulamasına bir yaklaşım 
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ve ideoloji olarak anlaşılmalıdır (Symeonidou, 2018). Booth, kaynaştır-
ma eğitiminin; bireyler, sistemler ve değerler üzerine odaklanma yak-
laşımından oluşan üçlü bir bakış açısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu 
vurgulamıştır:

“Kaynaştırma eğitimi herkes için tüm yoksun bırakma ve dışlama türleri-
nin azaltılmasını; eğitim, toplumda belirli değerleri eşit bir şekilde ve hepsinden 
de önemlisi eyleme geçirme yollarında farklılıklara duyarlı sistem ve ortamla-
rı oluşturmayı kapsar. Kaynaştırma eğitimi, temel olarak ahlaki ve siyasi bir 
projedir. Bana göre kapsayıcı değerler eşitlik, farklılıklara saygı, merhamet, in-
san hakları, katılım, topluluk, zevk, dürüstlük ve sürdürülebilirlik ile ilgilidir” 
(2009: 127). 

Kaynaştırma eğitimi her geçen gün artan bir şekilde yerine getiril-
mesi gereken bir dizi eylemi şart koşan bir hak olarak algılanmaktadır. 
Soriano, Watkins ve Ebersold (2017: 8-9) kaynaştırma eğitiminde tüm 
öğrenciler için yüksek nitelikli eğitim ortamının sağlanabilmesini aşa-
ğıda belirtilen dört boyutun yerine getirilmesi koşuluna bağlamışlardır:

	Normal eğitimin içine yerleştirilme olarak kaynaştırma eğitimi,
	Eşit öğrenme fırsatlarına yönelik bir süreç olarak kaynaştırma 

eğitimi,
	Eşit başarı fırsatlarına yönelik kaynaştırma eğitimi, 
	Eşit vatandaşlık fırsatları olarak kaynaştırma eğitimi (Akt. Syme-

onidou, 2018).
Görüldüğü gibi bu boyutlarda kaynaştırma eğitiminin niteliğinde 

eşitlik ilkesine işaret edilmekte, normal eğitimle sağlıklı bir uyuma vur-
gu yapılmaktadır. Nitekim Göransson ve Nilholm (2014) kaynaştırma 
eğitimi konusunda yapılan araştırmaların kaynaştırma eğitiminin dört 
farklı şekilde algılanması üzerine yapılandırıldığını öne sürmüşlerdir:

	Engelli öğrencilerin normal sınıflara yerleştirilmesi olarak kay-
naştırma,

	Engelli öğrencilerin sosyal/akademik ihtiyaçlarının karşılanması 
olarak kaynaştırma,

	Bütün öğrencilerin sosyal/akademik ihtiyaçlarının karşılanması 
olarak kaynaştırma,



Hilmi DEMİRKAYA - Orhan ÜNAL

453

	Toplulukların oluşturulması olarak kaynaştırma (Akt. Symeoni-
dou, 2018).

Birleşmiş Milletler kaynaştırma eğitimini engelli öğrencileri de kap-
sayacak şekilde bütün öğrencilerin bir hakkı olarak görmektedir. Hem 
Çocuk Hakları Sözleşmesi (UN, 1989) hem de Engelli Bireylerin Hakları 
Sözleşmesi’nde (UN, 2006) engelli çocukların hakları konusunda açıkça 
kaynaştırma eğitimine referans yapılmıştır. Engelli Bireylerin Hakları 
Sözleşmesi’nin 24. Maddesi, kaynaştırma eğitimi hakkından söz etmek-
tedir. Genel Açıklama’nın 4. Maddesi’nde (UN Comittee on the Rights 
of Persons with Disabilities, 2016) kaynaştırma eğitiminin bütün öğren-
cilerin mutluluğu, diğer insan haklarının farkındalığı için bir araç ve en-
gelleri kaldırma süreci şeklinde değerlendiren bir ilke olarak anlaşılması 
gerektiği öne sürülmüştür. Yine aynı sözleşmenin 10. maddesinde kay-
naştırma eğitiminin şu dört şekilde anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir.

	Bütün öğrenciler için temel bir insan hakkıdır. Eğitim, özellikle 
bireysel öğrencinin hakkıdır ve çocuklar söz konusu olduğunda 
bir ebeveynin veya bakıcının hakkı değildir. Bu konudaki ebe-
veyn sorumlulukları, çocuk haklarına tabidir.

	Tüm öğrencilerin refahına değer veren, doğuştan gelen haysiyet-
lerine ve özerkliklerine saygı duyan, bireysel gereksinimleri ve 
topluma etkin bir şekilde dahil olma ve katkıda bulunma yetene-
ğini kabul eden bir ilkedir. 

	Diğer insan haklarını gerçekleştirmenin bir yolu. Engellilerin 
kendilerini yoksulluktan kurtarabilecekleri, toplumlarına tam 
anlamıyla katılabilecekleri araçları elde edebilecekleri ve sömü-
rüden korunabilecekleri birincil araçtır. Aynı zamanda kapsayıcı 
toplumlara ulaşmanın birincil yoludur. 

	Kültürün değişimi ile tüm öğrencileri etkin bir şekilde kapsayan 
ve öğrencilerin devam edebilmeleri için düzenli okulların poli-
tika ve uygulamalarına yönelik eğitim hakkının önünde engel 
oluşturan bariyerleri ortadan kaldıran sürekli ve pro-aktif bir ta-
ahhüt sürecinin sonucudur.

Bu maddelerden hareketle kaynaştırma eğitiminin yalnızca, özel 
gereksinimli öğrencilerin, bu gereksinime ihtiyacı olmayan öğrenciler-
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le aynı ortamda eğitim almaları anlamına gelmediği anlaşılmaktadır. 
Kaynaştırma eğitimi aynı zamanda kaynaştırma öğrencilerine akran-
larından farklı olarak bu süreçte gerekli özel eğitim desteğinin de sağ-
lanmasını gerektirmektedir (Kargın, 2004). Ancak bu anlayışla hareket 
edildiğinde kaynaştırma eğitimi sayesinde özel gereksinimli bireylerin 
sosyal ve manevi ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda sosyal kaynaş-
ma ortamı da sağlanabilir.

Kaynaştırma eğitimi, geniş katılımlı uluslararası örgütler tarafından 
hazırlanan geleceğe yönelik eğitim raporlarında da özellikle vurgulan-
mıştır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030 (UN, 2015) tüm üye 
ülkelere “kapsayıcı ve eşit nitelikli eğitimi teminat altına almaları ve 
herkes için hayat boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmeleri” çağrısında 
bulunmuştur (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 4. Hedefi). Bunun 
yanında Küresel eğitim topluluğu da kapsayıcı ve eşit nitelikli eğitimin 
amaçlarını ileri düzeyde uygulamak ve sürdürebilmek için Eğitim 2030 
Eylem Planı’nı benimsemiştir. Bu planda eğitim politikaların özel ge-
reksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet edecek şekilde dö-
nüştürülmesi gerektiği ve bu süreçte eşitlik kavramının anahtar olarak 
görülmesi gerektiği belirtilmiştir (UNESCO, 2015).

Avrupa Birliği bağlamında kaynaştırma eğitimi, insanların dışlayıcı 
olmayan ortamlarda nitelikli eğitim alma hakkı olarak kavramsallaştı-
rılmıştır. Buna ilave olarak kaynaştırma eğitimi, ilgili ülkelerin politika 
ve uygulamalarında değişime olanak sağlayan bir süreç yoluyla başarı-
nın yakalanabileceği önemli bir hedef olarak görülmektedir (Watkins ve 
Meijer, 2016). Kaynaştırma eğitimi yoluyla ayrımcılıkla mücadele rapo-
runda, İnsan Hakları Avrupa Komisyonu Üyeleri Konseyi (2017) kay-
naştırma eğitimine ilişkin aşağıdaki tanımı benimsemiştir:

“Öğrenme, kültür ve toplulukların katılımını artırma, eğitimden ve eğiti-
min içinde dışlamayı bertaraf etme ve azaltma yoluyla bütün çocuklar, gençler 
ve yetişkinlerin farklı ihtiyaçlarına cevap veren ve ele alan bir süreçtir” (Avru-
pa Komisyonu Üyeliği İnsan Hakları Konseyi, 2017: 5).

Raporda, kaynaştırma eğitiminin ayrımcılık karşıtı, ırk ayrımına son 
verme ve nitelikli eğitim ilkeleri ile bağlantısının teminat altına alındığı 
göz önünde bulundurmakta ve kaynaştırma eğitiminin, özellikle aşağı-
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daki koşulların yerine getirilmesini gerektiren bir süreç olduğu aktarıl-
maktadır.

	Eğitimde ayrımcılığın kapsamlı bir şekilde yasal olarak yasaklan-
masını kabul etmek,

	Okullarda ırk ayrımcılığına son verme stratejilerini uygulamak,
	Kaynaştırma eğitimi farkındalığını artırmak,
	Bütün okullarda nitelikli eğitimi teminat altına almak,
	Kapsayıcı bir gözle eğitimle ilgili tedarikleri planlama,
	Okul kabul koşullarını düzenleme ve izleme,
	Okullara öğrencileri seçim aracı olarak sınavı yasaklamak,
	Çocukların ihtiyaçlarının erken değerlendirilmesini teminat altı-

na almak,
	Savunmasız gruplardan oluşan öğrencilerin dağılımını dengele-

mek,
	Sosyal açıdan dengeli okul bölgelerini tanımlamak,
	En iyi öğretmenleri en problemli okullara paylaştırmak,
	Okulda ebeveyn katılımını teşvik etmek (Avrupa Komisyonerliği 

İnsan Hakları Konseyi, 2017).
Avrupa Ajansı, uluslararası toplumun ve Avrupa’nın anahtar ön-

celiklerini izleyerek Avrupa’nın her tarafında engelli öğrenciler için 
politika ve uygulama geliştirmeyi amaçlamaktadır (Meijer, Soriano ve 
Watkins, 2007). Bu amaç doğrultusunda Avrupa Ajansı tarafından kay-
naştırma eğitimi içerisinde ayrımcılığa son verme ve nitelikli eğitimin 
ilkeleri şu şekilde vurgulanmıştır.

“Kaynaştırma eğitim sistemleri için kritik vizyon, her yaştaki bütün öğ-
renenlere arkadaşları ve akranlarıyla birlikte kendi yerel toplulukları içerisin-
de anlamlı ve yüksek nitelikli eğitim fırsatlarını sağlamayı teminat altına alır” 
(European Agency, 2015: 1).

Avrupa Ajansı’na göre;
“Kaynaştırma eğitim sistemleri içerisinde yapı ve süreçlerin uygulanma-

sına kılavuzluk eden işlemsel ilkeler, yüksek nitelikli erişilebilir eğitim fırsatları 
yoluyla bütün paydaşlar için (öğrenciler, öğrenci ebeveyn ve aileleri, eğitim uz-



KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ VE SOSYAL KAYNAŞMA

456

manları, topluluk temsilcileri ve karar vericiler) eşitliği, etkililiği, verimliliği ve 
başarıyı yükseltmelidir (European Agency, 2015: 2).

Görüldüğü gibi Birleşmiş Milletler, UNESCO, AB ve belirtilen diğer 
uluslararası örgütler kaynaştırma eğitimine büyük önem vermekte, ge-
lecek eğitim politikalarında kaynaştırma eğitimine önemli yer ayırmak-
tadırlar. Bu örgütler aynı zamanda kaynaştırma eğitiminde temel hede-
fin ne olduğu ve bu hedefe ulaşmak için nelerin yapılması gerektiğine 
yönelik de çeşitli çalışmalar yürütmektedir. İncelenen raporlarda kay-
naştırma eğitiminin engellenemez bir hak olduğuna ve özellikle eşitlik 
ilkesine vurgu yapılırken kaynaştırma eğitiminin sosyal kaynaşmanın 
temini için de gerekliliğine değinilmektedir.

Yurt dışında yapılan çalışmaların yanında yurt içinde de kaynaş-
tırma eğitimi ile ilgili önemli çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmekte-
dir. Sucuoğlu’nun (2004) Türkiye’de 1980-2005 yılları arasındaki kay-
naştırma uygulamaları ile ilgili araştırmaları değerlendirdiği çalışması 
sonucunda Türkiye’de kaynaştırma eğitiminin paydaşlarına yönelik 
önerilerinde iki hususun ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan ilki 
engelli bireylerin özelliklerinin ve ihtiyaçlarının net bir şekilde ortaya 
konulması ve bu konuda halkın gerçekçi bir şekilde farkındalık ve bilinç 
düzeylerinin artırılarak çeşitli yollarla kaynaştırma eğitiminin gereklili-
ğinin bilimsel temelinin oluşturulmasıdır. İkincisi ise Türkiye’deki kay-
naştırma eğitimi durumlarının değerlendirilmesi, yani mevcut sistemin 
paydaşların kaynaştırma eğitimi uygulamalarından olumlu ve olumsuz 
yönden etkilenme durumlarının ortaya konulmasıdır.

Gürgür ve Hasanoğlu Yazçayır’ın (2019: 860) Türkiye’de kaynaştır-
ma eğitimi üzerine yapılmış çalışmaların meta-analizini yaptıkları çalış-
mada üç ana temaya ulaştıkları görülmektedir: (1) kaynaştırmaya ilişkin 
mevcut durum, (2) kaynaştırma eğitimine ilişkin sorunlar ve (3) kaynaştırma 
eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik beklentiler. 

Öğretmen görüşleri temelinde yapılan çalışma sonucunda kaynaş-
tırmaya ilişkin mevcut durumun ele alındığı birinci temada öğretmenler, 
özellikle kaynaştırma öğrencilerinin normal eğitim alan akranlarıyla bir-
likte eğitim almalarının yararlarına değinmişlerdir. Ancak bu yararların 
sadece özel gereksinimli öğrencilerin sosyal becerileri üzerine odaklan-
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dığı dikkatleri çekmektedir. Kaynaştırma eğitimine ilişkin sorunlar üze-
rine yoğunlaşılan ikinci temada, öncelikle öğretmenlerin kaynaştırma 
eğitimi hususunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmama durumları 
ele alınmıştır. Kaynaştırma eğitiminin niteliğinin artırılması konusunun 
ele alındığı üçüncü temada ise, katılımcı öğretmenlerin MEB, okul yöne-
timi, diğer kurum ve kuruluşlar ile personelden beklentileri irdelenmiş-
tir. Öğretmenler özellikle MEB’den yasal düzenlemelerin bir an önce ha-
zırlanması, denetlemelerin sıklaştırılması ve okullarda yeterli düzeyde 
özel eğitim uzmanının görevlendirilmesi konularını dile getirmişlerdir 
(Gürgür, Hasanoğlu & Yazçayır, 2019: 860-862).

Koçyiğit’in (2015) okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırma uygula-
maları üzerine görüşlerini incelediği çalışmada öğretmenlerin öğren-
ciler, ebeveynler ve eğitim-öğretim ortamında uygun düzenlemeleri 
yaptıkları sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada öğretmenlerin öğrencilerin 
hazırlanması bağlamında çeşitli bilgilendirme ve açıklamalar, tanışma 
ve kaynaşma ile drama faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmiştir. Öğret-
menlerin kaynaştırmaya hazırlık bağlamında bütün ebeveynlerle tek tek 
ve yüz yüze görüşmeler ve bilgilendirmeler gerçekleştirdikleri belirlen-
miştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine uygun 
sınıflar oluşturabilmek gayesiyle uygun araç, gereç ve materyalleri sağ-
ladıkları ve güvenli bir eğitim ortamı hazırladıkları tespit edilmiştir.

Çalışma neticesinde kaynaştırma eğitimine ilişkin ebeveyn, öğrenci, 
yönetici, öğretmen ve eğitim ortamından kaynaklanan çeşitli sorunlar 
yaşandığı ortaya çıkmıştır. Ebeveynlerin genellikle umutsuz olduk-
ları, ancak okul ortamında çocuğunun gösterdiği bir başarı sayesinde 
umutlarının aratabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Kaynaştırma sürecinde 
kaynaştırma öğrencisi ya da normal öğrencilerden kaynaklanan uyum 
problemleri olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin bi-
reyselleştirilmiş eğitim ortamı hazırlama konusunda yetersiz kalabil-
diklerine ilişkin bulgular da ortaya çıkmıştır. Belirlenen bu sorunların 
çözümüne ilişkin olarak öğretmenlerin çeşitli toplantılar düzenledikle-
ri, ebeveynlerle bireysel yardım alma ya da verme eylemlerinde bulun-
dukları ve etkinlikler yoluyla sorunları çözmeye çalıştıkları öalışmanın 
sonuçları arasında yer almaktadır (Koçyiğit, 2015: 409).
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Karaca’nın (2018) kaynaştırma eğitimi programının öğretmenlerin 
kaynaştırma uygulamalarındaki mesleki yeterliliklerine etkisi ile ilgili 
çalışmasında; kaynaştırma sınıfında çalışan öğretmenlerin bireyselleşti-
rilmiş eğitim programıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları, kaynaş-
tırma eğitiminde görev alan personelin görev ve sorumluluklarına dair 
yeterli bilgi ve uzmanlığa haiz olmadıkları, öğretmenlerin kaynaştırma 
öğrencilerinin isteklerine uygun materyal hazırlamakta zorlandıkları, 
öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerinin ilgi ve ihtiyaçlarına dönük 
yöntem ve teknikleri kullanma konusunda yetersizlik yaşadıkları, yasal 
düzenlemeler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, öğretmenle-
rin, aileleri eğitme ve meslektaşları ile işbirliği konusunda yetersiz kal-
dıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Şahin’in (2010) kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin sosyalleşme 
sürecinde karşılaştıkları sorunlarını ele aldığı çalışmasında; sınıf öğ-
retmenlerinin kaynaştırma uygulamaları konusunda bilinçli oldukları, 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik bireyselleştirilmiş öğretim program-
ları uyguladıkları, bununla birlikte bireyselleştirilmiş eğitim program-
larının rehberlik eğitim merkezi tarafından hazırlanmasını istedikleri, 
kaynaştırma öğrencilerine yönelik bazı yöntem ve teknikleri uyguladık-
ları, kaynaştırma öğrencilerinin sosyalleşmesine yönelik etkinlikler dü-
zenledikleri, katılımcı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerinin 
ebeveynleri ile etkinlikler yürütmedikleri, sınıf ortamını kaynaştırma 
öğrencisine uygun yapılandırmadıkları ve kaynaştırma öğrencilerinin 
okuma-yazma becerilerini geliştirme konusunda farklılıklar gösterdik-
leri sonucuna ulaşılmıştır.

Özdemir’in (2010) okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygu-
lamasına ilişkin görüşlerini incelediği çalışmasında; okul öncesi öğret-
menlerinin %69,23’ünün lisans eğitimi sırasında özel eğitim dersleri 
aldığı, %61’inin özel eğitim gerektiren çocuklarla çalışma deneyimi ol-
duğu tespit edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin %25,8’inin sınıfında özel 
gereksinimli öğrenci bulunduğu ve öğretmenlerin %72,6’sının entegras-
yon konusunda bilgi edinmeye istekli olduğu, %41,9’unun özel gerek-
sinimli öğrencileri sınıfı ile kaynaştırmaya istekli olduğu belirlenmiştir. 
Okul öncesi öğretmenlerinin yaş ve kıdemleri ilerledikçe kaynaştırma 
uygulamasına daha olumsuz baktıkları tespit edilmiştir. İlgili araştırma-
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nın sonuçlarına göre; özel eğitim dersi alan, kaynaştırma eğitimi gören, 
kaynaştırma yaşantısına sahip olan, kaynaştırma eğitimi konusunda bil-
gisini artırmak isteyen ve özel gereksinimli çocuğu sınıfında kaynaştır-
mak isteyen okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutum-
larının daha olumlu olduğu görülmüştür.

Bayar’ın (2015) kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliği öl-
çeğinin Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirliği ile ilgili çalışmasında; 
yapılan açımlayıcı faktör analizi neticesinde ölçeğin 3 boyuttan oluştu-
ğu tespit edilmiştir: (1) kaynaştırma eğitiminde öğretmen yeterliği, (2) 
kaynaştırma eğitiminde iş birliği yeterliği ve (3) kaynaştırma eğitimin-
de sınıf yönetimi yeterliği. Güvenirlik hesaplaması sonucunda ölçeğin 
Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .89 olarak belirlendiğinden ölçeğin 
güvenilir olduğu vurgulanmıştır.

Kale, Dikici Sığırtmaç, Nur ve Abbak’ın (2016) okul öncesi öğret-
menlerinin kaynaştırma eğitimi uygulamalarına yönelik görüşlerini ele 
aldıkları çalışmada, kaynaştırma uygulaması yapılan okul öncesi sınıf-
larında derse giren okul öncesi öğretmenleri sınıflarının uygulama için 
küçük olduğunu ve sınıflarının fizikî koşullarının kaynaştırma öğren-
cileri açısından yetersiz olduğunu belirmişlerdir. Öğretmenler özellikle 
yeterli alan ve materyal yetersizliği üzerinde durmuşlardır. Kaynaştırma 
öğrencisi gelmeden önce, öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sınıfta 
herhangi bir düzenleme yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler 
yine bireyselleştirilmiş öğretim programı hazırlama hususunda kendile-
rini yetersiz hissettiklerini belirtmişlerdir. Öğretim programı dahilinde 
kaynaştırma öğrencilerinin etkinliklerde aktif rol almalarına yönelik ye-
terli bir donanıma sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir.

Aykara’nın (2011) “Kaynaştırma Eğitimi Sürecindeki Bedensel Engelli 
Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler ve Okul Sosyal Hizmeti” 
isimli çalışmasında, öğrencilerin sosyal hayatta en sık karşı karşıya kal-
dıkları engellerin duygusal problemler ve fiziksel ortam şartları ile ilgili 
olduğu, kaynaştırma öğrencilerinin ise sosyal ilişkiler konusunda büyük 
sorun yaşadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmada öğrencilerin sos-
yal uyum koşullarını en çok etkileyen faktörlerin; engelli olduklarının 
farkına vardıkları yaş, kaynaştırma eğitimi sürecinde yaşadıkları sorun-
lar ve ailelerinin sosyal desteği olduğu ifade edilmiştir.
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Acar (2020:189) “Herkes için Eğitim” adlı kapsayıcı-bütünleyici eği-
time ilişkin çok boyutlu bir projenin bir bölümü olarak ele aldığı çalış-
masında, Türkiye ve Almanya’daki 43 sınıf öğretmeninin kapsayıcı eği-
time ilişkin değerlendirmelerini ve gerekçelerini Turiel’in (1983) ‘Sosyal 
Alan Kuramı’ kapsamında analiz etmiştir. Araştırmacı yaptığı klinik 
gözlemlerde öğretmenlerden Otizm Spektrumu yaşayan bir öğrencinin 
tipik gelişen öğrencilerce dışlandığı (oyun, akademik proje vb.) iki fark-
lı durumu değerlendirmelerini istemiştir. Analiz sonucunda katılımcı 
öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencinin akademik projeden dışlan-
masını oyundan dışlanmasına göre daha vahim bir durum olduğunu 
belirttikleri ortaya çıkmıştır. Türk öğretmenlerin Alman öğretmenlere 
göre değerlendirmelerini daha ziyade toplumsal-geleneksel kavramlar-
la yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Buna ilaveten Türk öğretmenlerin 
ortaya koydukları gerekçelerde tipik gelişen öğrencilerin oyun süresin-
deki seçim hakkı ve kişisel alanlarını göz önünde bulundurmadıkları 
tespit edilmiştir.

Bulu ve Hotaman’nın (2020) Türkiye’deki kaynaştırma eğitimi ile 
ilgili sorunları incelediği çalışmasında, her çocuğun bireysel farklılıkla-
rıyla birlikte doğduğunu, bu farklılıkların bazı durumlarda avantaj bazı 
durumlarda ise bireye olumsuz yansıdığını ifade etmişlerdir. Yine öğ-
renme güçlüğü yaşayan bir bireyin sorunlarının bazen üstün yetenekli 
çocukların karşılaştıkları sorunlarla benzeşebileceğini öne sürmüşlerdir. 
Araştırmacılar engelli ya da üstün zekalı bireylerin doğru tanılanması-
nın önemine dikkat çekmişler, bu tarz çocukların kayıp azınlık olarak 
anıldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca Türkiye’de kaynaştırma eğitimi 
uygulamalarında karşılaşılan temel sorunların fizikî ortam, öğretmen, 
kaynaştırma öğrencileri ve aile kaynaklı olduğunu vurgulamışlardır.

Demirezen ve Akhan (2016) sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaş-
tırma eğitimine ilişkin görüşlerini inceledikleri çalışmada, sosyal bilgi-
ler öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminin önemini bildiklerini, çaba 
gösterdiklerini, bununla birlikte kendilerinden beklenen performansa 
ulaşmadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bundan farklı olarak Yaylacı ve 
Aksoy’un (2016) sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi uy-
gulamlarındaki yeterlik durumlarını inceledikleri çalışmada, öğretmen-
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lerin kaynaştırma eğitimini destklediklerini ve yeterli beceriye sahip ol-
duklarını, ancak kendilerini yeterli görmedikleri sonucuna erişilmiştir. 

İlk ve Açıkalın’ın (2018) sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma 
uygulamalarına ilişkin düşüncelerini inceledikleri çalışmada, araştır-
maya katılan öğretmenlerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi öğ-
retim programlarının kaynaştırma eğitimine katkı sağlayacak düzeyde 
olduğuna yönelik görüşlere sahip oldukları bulgusu elde edilmiştir. Bu 
katkıların bilhassa yaşam becerileri, toplumsallaşma ve aktif katılım 
üzerine odaklandığını vurgulamışlardır. Bununla birlikte sosyal bilgiler 
öğretmenlerinin büyük bir kısmının hizmet öncesi ve hizmet içi olarak 
kaynaştırma eğitimi ya da özel eğitim dahilinde bir eğitime tabii tutul-
madıkları ortaya çıkmıştır.

SOSYAL KAYNAŞMA

Alanyazında sosyal kaynaşma kavramının tanımı hakkında genel bir 
uzlaşı olduğunu söylemek güçtür. Konu ile ilgilenen araştırmacılar kav-
ramın uyum içinde bir arada yaşama ve bunun için çaba gösterme özel-
liğine yönelik bir fikir birliği sağlamış olsalar da içeriği ve kapsamındaki 
görüş farklılıklarından dolayı sosyal kaynaşma kavramını çeşitli şekil-
lerde tanımlamışlardır (Osberg, 2003: 4-10; Jeannotte, 2000:2). Simplican, 
Leader, Kosciulek ve Leahy (2015) da sosyal kaynaşma konusunda sık 
sık birbirinin yerine farklı terimlerin kullanıldığına vurgu yapmışlardır 
(örneğin; istihdam, bağımsız yaşam, arkadaşlık vb.). Bu araştırmacılara 
göre sosyal kaynaşma, sosyal etkileşim ve topluluk katılımını kapsayan 
geniş bir terimdir. Özellikle sosyal etkileşim, sosyal ağlardaki her türlü 
insanlara, aile fertleri, çalışanlar, arkadaşlar, eş-dost ve yakın partnerleri 
(engelli ya da değil) ifade eder. Topluluk katılımı hobiler, sanat ve spor; 
siyasi ve vatandaşlık etkinlikleri ya da organizasyonları; istihdam ya da 
eğitim gibi üretime dönük etkinlikleri ve hizmetlere erişim ya da tüke-
tim; dini ve kültürel etkinlikler ve gruplar gibi boş zaman aktivitelerini 
kapsar. Sümer (2017) ise sosyal kaynaşmayı, toplumdaki bireylerin ba-
rış ve uyum içinde yaşaması ve zenginleşmesi için birbirleriyle iş birliği 
yapma isteği olarak tanımlamıştır.
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Sosyal kaynaşma, farklı sosyal hayat düzeyleri ve bir dizi değişkene 
bağlı bir katılım sürecidir. Örneğin; Simplican vd., (2015: 25) ‘bireysel, 
sosyal, örgütsel, topluluk ve sosyo-politik değişkenlerinin kişiler ara-
sı ilişkileri ve topluluk katılımını nasıl etkilediğine egemen olan Sosyal 
Kaynaşmaya Ekolojik Yaklaşım’ı önermektedirler. Bu bağlamda aşağıda 
her bir düzeyi kapsayan bazı değişken örnekleri verilmiştir:

	Bireysel değişkenler: Yaş, cinsiyet, öz-güdü, aidiyet duygusu vb.
	Sosyal değişkenler: Çalışanlar, aile üyeleri, arkadaşlarla ilişkiler, 

sosyal ağ üyelerinin tutumları vb.
	Örgütsel değişkenler: Okul, işyerleri gibi topluluk içerisinde 

grupların örgütsel kültürleri vb. 
	Topluluk değişkenleri: Hizmetlerin varlığı ve erişimi, yaşam ala-

nı tarzları vb.
	Sosyo-politik değişkenler: Yasalar, yasal yaptırım ve kesintiler vb 

(Akt. Symeonidou, 2018).
Pallisera, Vila ve Fullana (2012: 1115) sosyal kaynaşmayı farklı sos-

yal alanlara bir katılım süreci olarak tanımlamışlardır. Bu süreçte yük-
sek nitelikli sosyal hizmetlerin önemine vurgu yapmışlardır:

“Sosyal kaynaşma kişisel özellikleri ne olursa olsun toplumun bütün üye-
lerinin farklı sosyal alanlara eşit düzeyde katılımını teminat altına almalıdır: 
siyasi, ekonomik, iş, kültürel vb. Aktif sosyal kaynaşma bu nedenle yoksulluğa 
karşı mücadele verdiği işgücü piyasasında, toplumun tüm fertlerinin katılımı-
nın ve tüm bireylerin yüksek nitelikli sosyal hizmetlere erişimlerinin teşvik edil-
diğini peşinen kabul eder”

Sosyal kaynaşma ve engelli insanlar hususunda, Cobigo, Ouelet-
te-Kuntz, Lysaght ve Martin (2012) sosyal kaynaşmanın gelişimsel bir 
bakış açısıyla tanımlanması gerektiğini öne sürmüşlerdir (Yani bir bire-
yin sosyal kaynaşma durumunun etkileşim ve katılım fırsatları yoluyla 
gerçekleştirildiğinde). Buna ilave olarak topluma katkı sağlayan fırsatlar 
sosyal kaynaşmanın engelli bireyler ve topluluk için anlamlı olduğunda 
ve gerçekçi amaçlara sahip olduklarında gerçekleşebileceğini de iddia 
etmişlerdir. Bu bağlamda Cobigo vd., (2012: 82) aşağıdaki sosyal kay-
naşma tanımını önermişlerdir:
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	Fırsat sunan çevresel faktörler ve kişisel özellikler arasında bir dizi kar-
maşık etkileşimler,

	Kamu mal ve hizmetlerine erişim,
	Bir bireyin yaşı, cinsiyeti ve kültürüne dayalı seçimlerinin beklenen sos-

yal roller ve deneyim değeri,
	Topluluk içinde sosyal rolleri yerine getirirken nitelikli ve güvenilir bir 

birey kabul görmek,
	Bireyin destek aldığı ve verdiği bir sosyal ağın içerisinde olması.
Uluslararası örgütler ve Avrupa örgütleri/ağları gittikçe artan şekil-

de bir belirlenen hedefler ve farklı özelliklerine vurgu yapılan savunma-
sız grupların sosyal kaynaşmasının altını çizmektedir. Uluslararası dü-
zeyde BM sosyal kaynaşmayı yoksulluk ve sosyal dışlanma ile savaşma 
süreci olarak tanımlama eğilimindedir. Birleşmiş Milletler tarafından 
sosyal kaynaşmayı değerlendiren bir çalışmada aşağıdaki tanımlamaya 
yer verilmiştir: 

… sosyal kaynaşma toplumların yoksullukla savaşma ve sosyal kaynaşma 
sürecidir. Burada ‘sosyal kaynaşma’ içerisinde yaşadıkları topluma tam katı-
lımlarının önünde engel oluşturan toplumun siyasi, ekonomik ve örgütlenme 
ortamlarında birey ya da grupların gönülsüz bir şekilde dışlanması olarak ta-
nımlanmıştır. ‘Yoksulluk’ ise ekonomik kaynakların yetersizliği olarak tanım-
lanmıştır. Şöyle ki, sosyal kaynaşmanın önemli nedenlerinden birisi kaynak ye-
tersizliğinin katılımı önlemesidir (UN, 2010: 1).

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında paylaşılan “Dünyamızı 
dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Ajandası” başlıklı ra-
porda yer alan 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri listesi de 
sosyal kaynaşmayı yoksullukla savaşma ve sosyal kaynaşma süreci ola-
rak güçlü şekilde vurgulamaktadır (UN, 2015). Raporda yer alan Sürdü-
rülebilir Kalkınma Hedeflerinden bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

	Hedef 1. Her yerde bütün türleriyle yoksulluğu sona erdirmek,
	Hedef 2. Gıda güvenliğini sağlayarak, beslenmeyi iyileştirerek ve 

sürdürülebilir tarımı teşvik ederek açlığı sonlandırmak,
	Hedef 4. Kapsayıcı ve eşit nitelikli eğitimi teminat altına almak ve 

herkes için hayat boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek,
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	Hedef 5. Cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek, bütün kadın ve kızları 
güçlendirmek,

	Hedef 8. Devamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, 
herkes için tam ve üretken istihdam ve saygın bir işe girebilmeyi 
desteklemek

	Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplu-
lukları desteklemek, herkes için adalete erişim sağlamak ve tüm 
düzeylerde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kuruluşları inşa 
etmek (UN, 2015: 14).

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bu hedeflerin kapsayıcı ve 
eşit nitelikli eğitime odaklanması, yoksulluğu sona erdirmeyi amaçla-
ması ve toplumsal eşitsizliklerin giderilmesine işaret etmesi gibi özellik-
leri dikkate alındığında sürdürülebilir kalkınmanın yanında sosyal kay-
naşmanın da gerçekleşmesine hizmet ettiğini söylemek mümkündür.

2006 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen ve 
2007 yılında Türkiye’nin de imzaladığı Engelli İnsanların Hakları Söz-
leşmesi, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve 
eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmeyi ve insanlık onurları-
na saygıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sözleşme diğerleri arasında 
ayrım gözetmeme ilkesi ile topluma tam ve etkili katılımı teminat altına 
alır (UN, 2006). Sözleşmede yer alan birkaç madde bu ilkeler temelinde 
engelli insanlar için sosyal kaynaşmaya vurgu yapmaktadır. Örneğin; 
Madde 9: Erişilebilirlik; Madde 12: Yasadan önce eşit onaylama; Madde 
13: Adalete erişim; Madde 19: Bağımsız yaşama ve topluluğa dahil ol-
mak; Madde 21: Açıklama, fikir hürriyeti ve bilgiye erişim; Madde 23: Ev 
ve aileye saygı; Madde 24: Eğitim; Madde 27: İş ve istihdam; Madde 28: 
Yeterli yaşam standardı ve koruma; Madde 29: Siyasi ve kamu hayatına 
katılım; Madde 30: Kültürel hayat, rekreasyon, boş zaman etkinlikleri ve 
spor faaliyetlerine katılım (Akt. Symeonidou, 2018).

Birleşmiş Milletler’in sosyal kaynaşmayı sağlama amacıyla attığı 
adımlara benzer şekilde Avrupa düzeyinde de sosyal kaynaşma otu-
rumlarında sıklıkla sosyal dışlanmayı ve ırk ayrımcılığıyla mücade-
leyi minimize edici önlemler alınması tartışılmaktadır. Avrupa Birliği 
Konseyi’ne (2003: 8) göre sosyal kaynaşma; ekonomik, sosyal, siyasi ve 
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kültürel hayata tam katılım için gerekli kaynakları ve fırsatları kazandı-
ran yoksulluk ve sosyal dışlanma riskini teminat altına alan bir süreçtir. 
Buna ilave olarak, içerisinde yaşadıkları toplumda normal olarak görü-
len bir yaşam standardından hoşnut kalma sürecidir. Bu süreç, onların 
yaşamlarını ve temel haklarına erişimlerini etkileyen karar verme süre-
cine daha geniş ölçüde katılımlarını teminat altına alır.

Sümer (2017: 31-51) sosyal kaynaşma ve ölçütlerini ele aldığı maka-
lesinde, sosyal kaynaşma kavramının son yıllarda ulusal ve uluslarara-
sı ortamlarda sık sık dillendirildiğini öne sürmüştür. Çalışmada sosyal 
kaynaşma ile ilgili çalışmalara Avrupa Birliği ve Kanada gibi çok kültür-
lü toplumlar ile OECD, Dünya Bankası ve Roma Kulübü gibi kuruluş-
ların öncülük ettiği ifade edilmiştir. Avrupa Birliği’nin antlaşma metin-
lerinde ve diğer yasal düzenlemelerinde sosyal kaynaşmaya sıkça yer 
vererek üye ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal kaynaşmayı önem-
sediğini gösterdiği de çalışmada vurgulanmıştır. Sosyal kaynaşmanın 
sadece ekonomik performansa olumlu tesir etmekle kalmayıp, aynı 
zamanda sağlık, sosyal güvenlik ve etkili yönetişime erişime de olum-
lu katkıları olduğu çeşitli çalışmaların bulgularına yansımıştır. Sosyal 
kaynaşma kriterlerinin tespit edilebilmesi gayesiyle hedef olarak seçilen 
‘Toplumda farklılıkların, eşitsizliklerin ve sosyal dışlanmanın azaltılma-
sı’ adlı birinci boyut, “Bölgesel farklılıklar; kadın ve erkekler, nesiller, 
sosyal tabakalar, engelliler, vatandaş grupları arasındaki eşit fırsatlar 
veya eşitsizlikler ve sosyal dışlanma” başlıklarından oluşan üç konuyla 
bağdaştırılmış; ‘Toplumun sosyal sermayesini güçlendirmek’ adlı ikinci 
boyut, “Sosyal ilişkilerin varlığı; sosyal ve politik faaliyetler ve bağlantı-
lar; sosyal ilişkilerin kalitesi; toplumsal kurumların kalitesi; Avrupa’ya 
özel Avrupa ülkeleri arasındaki sosyal kaynaşma yönleri” başlıkların-
dan oluşan beş konuyla bağdaştırılmıştır. 

Sosyal kaynaşmanın, kaynaştırma eğitiminin olumlu sonuçlarından 
birisi olduğuna inanılmaktadır (MacArthur, 2013). Çocuklar için okul 
yılları esnasında (okulda katılım ve okul dışı etkinlikler yoluyla kısa 
süreli) ve keza okulu bitirmeleriyle birlikte yetişkin yaşamlarına götü-
ren başlangıçta (iş hayatı ve bir sosyal yaşam sahibi olma yoluyla uzun 
dönemli) sosyal kaynaşmanın gerçekleşmesi beklenmektedir (Symeoni-
dou, 2018).
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Başlangıçta, alanyazın genellikle kısa dönemli sosyal kaynaşmayı 
teşvik eden sosyal kaynaşma eğitiminin potansiyelini açıklar ve uzun 
dönemli sosyal kaynaşma için temel oluşturur. Örneğin, Misson (2008: 
10)’a göre okullar ve çocuklar büyüdükçe, diğer eğitim ve eğitim sağla-
yıcılar sosyal kaynaşmanın özendirilmesinde büyük bir potansiyele sa-
hiptir. Okullar; sadece mükemmel eğitim çıktıları sağlamakla kalmayıp, 
aynı zamanda çocukların ve genç bireylerin daha geniş topluluklarla et-
kileşim kurmalarını daha büyük ölçüde destekler ve iş dünyasına doğru 
giden yolda gelişimi başlattıkları merkezler olarak davranır. Araştırma-
cılar zaman zaman engelli öğrencilerin sosyal kaynaşmayla ilişkili farklı 
boyutlarını tanımlamaya odaklanmışlardır. Bu konuda çalışan araştır-
macıların yaklaşımları kendi geçmişlerine (örneğin; eğitim, psikoloji) ve 
odaklarına (örneğin, sakatlığı olan bir çocuk olarak, okul bağlamı) bağlı 
olarak farklılaşmaktadır. MacArthur (2013) tek araştırma yaklaşımının 
engelli öğrencilerin sosyal becerilerini hedef aldığını açıklamaktadır. Bu 
araştırma çizgisi belli engellere sahip gruplar için zayıf sosyal becerileri 
ve onların kaynaşması için önerilen müdahale programlarını kaydetme 
eğilimindedir.

Bir diğer araştırma tarzı okulların nasıl kişilerarası ilişkileri kurma-
yı, günlük etkinliklere katılmayı ve sınıf ve okul topluluğuna aidiyet 
duygusu geliştirmeyi öğrenme fırsatları sağlayan bir yer haline getirile-
bileceğinin yollarını araştırmaya dayanmaktadır. Bu bağlamda katılım 
ilkesi kaynaştırma eğitimi ortamlarında sosyal kaynaşma için önkoşul-
lardan birisi olarak kendisine zemin oluşturmuştur (MacArthur, 2013; 
Shneider, 2015). Katılım, diğerleriyle iş birliği kurarak, aktif bir şekilde 
karar verme süreçlerine katılarak, çeşitli aidiyetleri kabul ederek ve de-
ğerlendirmeyi anahtar bir ilke olarak kabul ederek kaynaştırma eğitimi 
literatürü içerisine iyice yerleşmiştir (MacArthur, 2013: 796).

Araştırmacılar eğitimle ilişkili olarak sosyal kaynaşmanın açık ve 
net bir tanımının henüz mevcut olmadığını ifade etmişlerdir (Koster vd., 
2009). Öte yandan konuyla ilgili araştırmaların analizleri sosyal kay-
naşma, sosyal entegrasyon ve sosyal katılım kavramlarını kaynaştırma 
eğitimi ve sosyal kaynaşma arasındaki bağı açıklamada zaman zaman 
birbirlerinin yerlerine kullanılabildiğini göstermiştir. Bu yüzden sosyal 
kabul, akran kabulü, ortak arkadaşlıklar, sosyal beceriler, akran kabulü-
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nün bireysel algılanışı gibi sosyal kaynaşmanın farklı yönlerine vurgu 
yapan çeşitli tanımlar da mevcuttur (Koster vd., 2009). Koster vd., (2009: 
134) öğrencilerin kendilerini iyi hissetme, sınıf ve okul topluluğuna ak-
tif katıldıklarını gösterme gibi bir dizi yaşantıyı gerçekleştirerek sosyal 
kaynaşmayı başarabileceklerine inanmaktadırlar. Onlara göre sosyal 
kaynaşma, bir stres kaynağı olarak dışlama uygulamaları yoluyla engel-
lenmiştir. İnceledikleri 62 makaleye dayalı olarak her biri özel duygu ya 
da uygulamalardan oluşan sosyal kaynaşma ve sosyal dışlanma ile ilgili 
4 alan olduğu sonucuna ulaşmışlardır: (1) Arkadaşlık/Dostluk: arkadaş-
lık ağı, ortak arkadaşlık, (2) Temas/etkileşim: birlikte oynama, bir ödev 
üzerinde birlikte çalışma, grup etkinliklerine katılım, kabullenilmiş sı-
nırlılıklar, sosyal izolasyon, (3) Özel eğitim ihtiyaçları olan çocukların al-
gıları: akran kabulü özalgısı, okul memnuniyeti, sosyal benlik kavramı, 
sosyal beceri öz algısı, yalnızlık, (4) Sınıf arkadaşlarının kabullenmesi: 
sosyal tercih, sosyal destek (davranışlar), zorbalık, sosyal ret (Akt. Sy-
meonidou, 2018).

Yukarıda verilenlere ilave olarak, sınırlıklar, sosyal benlik kavramı 
ve sosyal beceri özalgısından oluşan üç alt tema kabul edilmiştir. Kay-
naştırma uygulamalarından öğrencilerin yararlandıklarını göstermenin 
önemine vurgu yapan tartışmaların giderek arttığı gözlemlenmektedir. 
Bu tartışmalar kaynaştırma eğitiminin etik bir gereklilik olduğunu ifa-
de etme amacı dışında, standart eğitim uygulamalarından daha etkili 
bir yöntem olduğuna uygulayıcı ve siyasetçileri ikna edebilmek için de 
yapılmaktadır (Dyson, 2014). Florian ve Spratt (2013) kaynaştırma eğiti-
mi için kanıt sağlamanın kapsayıcı pedagojik yaklaşımların kapsamında 
olduğunun teminat altına alınması sorunu olduğunu iddia etmişlerdir. 
Onlar kapsayıcı varsayımların bir çerçeve ve kaynaştırma uygulamala-
rının bir kanıtı olduğunu öne sürmektedirler. Bununla birlikte, Florian 
(2014) yıllar geçtikçe araştırmacıların kaynaştırma eğitimini farklı yakla-
şımları dikkate alarak incelediklerine dikkat çekmiştir. Bireysel düzey-
de işleyen birey merkezli yaklaşımların, bireysel farklılıkları minimize 
eden ve okul düzeyinde işleyen okul geliştirme yaklaşımların, normal 
eğitim sınıflarında özel eğitim uygulamalarının yerleştirilmesine vurgu 
yapan özel eğitim yaklaşımlarının bu yaklaşımlar arasında gösterilebile-
ceğini öne sürmüştür.
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Kaynaştırma eğitimi üzerine odaklanmaları göz ardı edildiğinde, 
alandaki bilim insanları kaynaştırma eğitimini haklar ve eşitlikle ilişkili 
olarak toplumda yer edinme gereksinimi duyulan bir dizi ilke olarak ka-
bul etme eğilimindedirler. Bu aynı zamanda, değerlendirilebilecek kri-
terlerden oluşan bir uygulamalar setinden meydana gelmektedir. Tartış-
masız, sosyal kaynaşma üzerine kaynaştırma eğitiminin etkileri mevcut 
olup, bu etkiler ise sınırlı düzeydedir (Symeonidou, 2018).

Engelli insanların sosyal kaynaşmalarıyla ilgili bir araştırmanın ana 
yapısı iki aşamada değerlendirilebilir: çocuklar okul ortamlarında iken 
sosyal kaynaşma durumları ve engelli yetişkinlerin mezun olduktan 
sonraki sosyal kaynaşmaları. Birinci aşamayla ilgili olarak, araştırma 
bulguları kapsayıcı uygulamaların yerinde ve zamanında yapıldığında 
sosyal kaynaşmanın okul döneminde başarılabileceğini öne sürmek-
tedirler (Ryndak vd., 2012). İkinci aşama ile ilgili olarak, engelli yetiş-
kinlerin istihdam edilmeleri, bağımsız yaşayabilmeleri, boş zaman et-
kinliklerine katılmaları vb. ele alan çok sayıda araştırmanın varlığı söz 
konusudur. Bununla birlikte bu çalışmalar engelli yetişkinlerin aldıkları 
eğitim türünün etkilerini incelememişlerdir (Symeonidou, 2018).

Avrupa Birliği ve Avrupa Organizasyonları Nazarında 
Kaynaştırma Eğitimi ile Sosyal Kaynaşma İlişkisi 

Son otuz yıllık süreçte, Avrupa Birliği’nin engelli insanları da kap-
sayacak şekilde savunmasız grupların eğitim ve sosyal kaynaşmalarına 
olan ilgisinin giderek arttığı gözlemlenmiştir. Bu anlamda Avrupa Birli-
ği ülkeleri öncelikle 2007 yılında BM Engelli İnsan Hakları Sözleşmesini 
imzalamışlardır. Daha sonra bu sözleşmeye dayalı olarak 2010-2020 Av-
rupa Engelli Stratejisi’ni geliştirmişlerdir (Symeonidou, 2018).

Avrupa Engelli Stratejisi sekiz öncelikli alan üzerine odaklanmıştır: 
Erişilebilirlik, katılım, eşitlik, istihdam, eğitim ve öğretim, sosyal koru-
ma, sağlık ve dış eylem (European Commission, 2010). Eğitim ve Öğre-
tim öncelikli alanı altında kaynaştırma eğitiminin engelli öğrenenler için 
bir amaç olarak açıkça ifade edilmesi Avrupa Birliği’nin kaynaştırma 
eğitimine atfettiği önem açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında 
sağlık ve dış eylem dışında tüm diğer öncelikli alanlar; mal ve hizmetle-
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re erişim, toplum yaşamı ve boş zaman aktivitelerine katılım, ayrımcılık-
la savaşım ve eşit fırsatların teşviki, serbest piyasa ortamlarında giderek 
artan istihdam, saygın yaşam koşulları gibi sosyal kaynaşmanın çeşitli 
boyutlarına atıfta bulunmaktadır (Symeonidou, 2018). Görüldüğü gibi 
Avrupa Birliği, 2010-2020 Avrupa Engelli Stratejisi kaynaştırma eğitimi 
ve sosyal kaynaşmaya doğrudan vurgu yapmakta ve ilgili süreçleri bu 
kavramların esasına göre düzenlemektedir. 

Avrupa Engelli Stratejisi kaynaştırma eğitimi ile sosyal kaynaşma 
arasındaki bağlantıyı açıkça kuramamasına rağmen, bütün öncelikli 
alanları hem kaynaşma eğitimi hem de sosyal kaynaşma alanında ba-
şarıya ulaşmak için birlikte sahip oldukları bir grup ilke olarak değer-
lendirmektedir. Avrupa üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu tarafından 
fonlanan Avrupa Ajansı, kaynaştırma eğitimi potansiyelinin sosyal kay-
naşma üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunun altını defalarca çiz-
miştir. Öncelikle Ajans, kaynaştırma eğitim sisteminin sosyal kaynaşma 
üzerinde bir etkiye sahip olabileceğini savunmaktadır: Kapsayıcı sistem, 
ortak ortamlarda bütün öğrenenlere sunulan hizmetlerin önündeki en-
gelleri tanımlamak, ortadan kaldırmak ve başarıya ulaşmalarına olanak 
sağlayan tüm öğrenme fırsatlarına katılmalarını gerektiren bir harekettir 
(European Agency, 2015: 5). 

Kaynaştırma eğitimi üzerine yapılan bazı Ajans proje ve raporları, 
kaynaştırma eğitimi ve sosyal kaynaşma arasındaki bağlantıya yönelik 
ipuçları vermektedir. Bazı eski projeler ise eğitim ve istihdam arasın-
daki ilişki ile ilgilidir. Örneğin; yaklaşık 16 yılda tamamlanan okuldan 
iş hayatına geçiş projesi (European Agency, 2002), Avrupa’daki engelli 
genç insanlar için temel engelleri ve mevcut seçenekleri ayrıntılı bir şe-
kilde ortaya koymuştur. Bu projede istihdam, eğitimin niteliğini artırma 
adına evde ve boş zaman aktiviteleri sosyal kaynaşma olarak algılan-
maktadır. Bu bağlamda istihdam için engelli öğrencilerin daha iyi do-
nanmalarında okulların rolünün önemine dikkat çekilmiştir. Buna ilave 
olarak okuldan iş hayatına geçişin planlanmasında okulların rolü vur-
gulanmıştır. Meslekî Eğitim ve Öğretim projesi engelli genç insanlara 
istihdam olanaklarını artırmak için Meslekî Eğitim ve Öğretimi geliş-
tirmede eğitimin rolünü ayrıca vurgulamıştır (European Agency, 2013). 
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Son dönemlerde daha fazla Ajans projesi kaynaştırma eğitimi ile 
kısa ya da uzun dönemli sosyal kaynaşma arasındaki bağı ele almak-
tadır. Örneğin, Ülke Politika İncelemesi ve Analizi projesi kaynaştırma 
eğitimini özendirme ve uzun dönemli sosyal kaynaşmayı amaçlayan ön-
leme siyaseti önlemlerinden oluşan diğer konular arasında tanımlanmış-
tır (European Agency, 2016: 20). Kaynaştırma eğitimi siyasetine yönelik 
tavsiyelerden birisi hem akademik hem de sosyal başarıyı gerektiren 
kısa dönemli sosyal kaynaşma ile ilgilidir: Okul ahlakı ve kültürü bütün 
öğrencilerin akademik ve sosyal başarıları için yüksek beklentiye sahip 
olan okulun stratejik planları tarafından yönlendirilmektedir (European 
Agency, 2016: 31). 

Kaynaştırma Eğitimi’nin Finansmanı projesi de akademik ve sosyal 
çıktılar ile eğitim ve sosyal katılım hakkı arasındaki bağlantıya işaret 
ederek şu soruyu sormaktadır: Kaynaştırma eğitimin finansmanı eğitim 
ve sosyal katılım hakkını desteklemekte midir? (European Agency, 2016: 
15). Bütün öğrencilerin başarısının artırılması kaynaştırma eğitimi litera-
türü üzerine analiz çalışması da bütün öğrencilerin akademik ve sosyal 
başarının artırılmasında etkili olan eğitim stratejilerine odaklanmıştır 
(European Agency, 2016).

Sosyal ve duygusal gelişimi ele alan ‘Kapsayıcı Erken Çocukluk Eği-
timi Projesi’ çocuk gelişiminde anahtar boyutlardan birisi olarak kabul 
etmiştir. Projenin literatür analizinde erken çocukluk eğitiminde sosyal 
kapsama ve dışlama boyutları tartışılmıştır (Symeonidou, 2018). Erken 
Okul Bırakma literatürü analizi bir sosyal dışlanma yolu olarak erken 
okul bırakma sorununa dikkat çekmiş ve bunun daha geniş anlamda 
eğitimsel ve sosyal marjinalleşme ile bağlantılı olduğunu açıklamıştır. 
Son dönemlerde yayınlanan bir raporda, Ajans okul ve toplulukların 
kaynaştırma eğitimini nasıl teminat altına aldıklarını ve bu konuda nor-
mal ve engelli genç bireylerin düşüncelerini ortaya koymuştur (Europe-
an Agency, 2016). Bu mesajlardan bir tanesi kaynaştırma eğitimi yoluyla 
engelli bireylerin topluma tamamen dahil edilmesidir:

	Topluma dahil olabilmek için normal okullara dahil olmak esas-
tır.
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	Amaç herkesin toplumdaki yerlerini bulabilmeleridir (Symeoni-
dou, 2018). 

Avrupa ajansı raporuna göre genç bireyler, bütün öğrencilerin bir 
arada yaşamak için birlikte öğrenmeye gereksinim duyduklarını düşün-
mektedirler. Onlar, kaynaştırma eğitiminin sosyal kaynaşmaya yönelik 
süreçteki ilk adım olduğuna dikkat çekmişlerdir. Kaynaştırma eğitimi 
ortamları küçük yaştaki öğrencilerin bir araya gelmeleri, karşılıklı hoş-
görü ve farklılıklara saygı hususunu öğrenmeleri açısından iyi bir ortam 
sağlamaktadır (Symeonidou, 2018).

Avrupa Ajansının araştırmasına katılan gençlere göre kaynaştırma 
öğrencileri; küçük yaşlardan itibaren iletişim kurmayı, farklı deneyimle-
ri hoş karşılamayı, paylaşmayı ve zayıflıklara odaklanmak yerine güçlü 
yönlerini tanımayı öğrenirler. Okulda, engellere ya da nasıl göründük-
lerine değil, neler yapabileceklerine dikkat etmeyi öğrenirler. Kaynaş-
tırma eğitimi, kaynaştırma öğrencilerinin sadece eğitim programlarına 
dahil olmalarını değil, aynı zamanda tüm boş zaman faaliyetlerine ka-
tılımlarını da gerektirir. Son olarak araştırmaya katılan gençler, okulda 
birlikte öğrenmenin toplumda kendilerine yer bulmalarını ve topluma 
dahil olmalarını sağlayacağını belirtmişlerdir (European Agency, 2016: 
19; Akt: Symeonidou, 2018).

SONUÇ

Bütün bu bilgiler ışığında kaynaştırma eğitimi ve sosyal kaynaşma 
arasında önemli bir bağın bulunduğu ve kaynaştırma eğitiminin sosyal 
kaynaşmayı kolaylaştırıcı bir güce sahip olduğu ifade edilebilir. Kaynaş-
tırma eğitimi sürecinde fiziki ortam, uygulayıcı ve süreç kaynaklı çeşitli 
sorunların yaşandığı gerçeğini göz ardı etmeden kaynaştırma eğitimi 
sürecinin geliştirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi ve yaygınlaştırılması 
noktasında güncel çalışmalardan da faydalanarak gerekli adımların ive-
dilikle atılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak dünyanın birçok ülkesi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa 
Birliği gibi önemli uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından öneri-
len ya da desteklenen kaynaştırma eğitimi uygulamalarını benimseme 
ve uygulamaya istekli olduklarını gösteren bir siyaset izleme eğilimin-
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dedirler. Bununla beraber hem uluslararası kurum ve kuruluşlar hem 
de ulus devletleri uygulama noktasında çeşitli sorunlarla da yüzleşmek 
zorunda kalmaktadırlar. Tüm öğrencilere yüksek nitelikli eğitim sağ-
layacak eğitim sistemlerinin kapasitelerinin artırılmasına acilen ihtiyaç 
vardır. Yüksek kalite, her zaman insan ve finansal kaynakların en iyi 
şekilde kullanımıyla birlikte gerçekleşecektir. Bütün bu argümanlara 
rağmen, ülkeler her zaman bu amaçları gerçekleştirememekte ve gerek-
li finansal desteği sağlamaktan uzak kalmaktadırlar. Nitekim yukarıda 
incelediğimiz akademik çalışmaların bazılarında okullarda özel eğitim 
öğretmenlerinin eksikliğine, sınıf tasarımı ve araç-gereç eksikliğine vur-
gu yapılmıştı.

Tüm ülkelerin daha kapsayıcı eğitim sistemlerini teminat altına al-
maya yönelik çalışmaları hızlandırmaları gerekmektedir. Ülkeler tarihi 
geçmişleri ve mevcut bağlamlarına bağlı olarak bu amacı farklı şekiller-
de gerçekleştirebilirler. Kapsayıcı eğitim sistemleri, bütün ülkelerin hem 
etik hem de siyasi yönden uyumlu hale getirdikleri, daha sosyal kapsa-
yıcı toplumların daha çok arzuladıkları yaşamsal bir unsur olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Kaynaştırma eğitim sistemi nihai olarak arkadaş-
ları ve akranlarıyla birlikte kendi yerel toplulukları içerisinde anlamlı 
ve yüksek kaliteli eğitim olanaklarını her yaştan öğrenicilere sağlamayı 
garanti altına almak zorundadır.

Türkiye’de her geçen gün engelli bireylerin kaynaştırma eğitimi uy-
gulamalarından yararlanma durumları artmakta ve sunulan imkanların 
nitelikleri yükselmektedir. Bununla birlikte kaynaştırma öğrenci ve sınıf-
larının yaygınlaşması; materyal eksiklikleri, nitelikli öğretmen istihdamı 
ve sınıf ortamlarının uyumlu hale getirilmesinde birtakım sorunlarla 
karşılaşılması gibi çözüm bekleyen sorunları da beraberinde getirmek-
tedir. Özellikle öğretmenlerin bireysel öğretim programı hazırlama ko-
nusunda zorlandıkları dikkatleri çekmektedir. Yetkililerin bu konuda 
gerekli adımları en kısa sürede atarak bu sorunlara çözüm üretmeleri 
gerekmektedir. Okul idarecileri ve tüm öğretmenlerin de kaynaştırma 
eğitimi konusunda hizmet içi eğitim almaları işleri kolaylaştıracaktır.
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Öz: Bir ülkenin büyümesi ve kalkınabilmesi, eğitime verdikleri 
önem ve ona yaptıkları yatırımlarla orantılıdır. Bu açıdan çağdaş bir 
eğitim sisteminin kurulması, yapılandırılması ve tüm süreçleriyle doğru 
yönetilmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla ulaşılmak istenen hedefler 
doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan uygulamalar kadar bu hedef-
lere ne derecede ulaşıldığının ölçülmesi de etkili bir denetim yapısının 
oluşturulması da önemlidir. Çağdaş toplumsal gelişme ve değişmeye 
uyum sağlayamayan eğitim sistemleri özelde de denetim sistemleri, ni-
telikli eğitimsel gelişmeye katkı sağlamak bir yana, her geçen gün stres 
ve gerginlik kaynağı olmaktadır. Eğitim denetiminin tarihçesi incelendi-
ğinde her ne kadar geçmişten günümüze yeni arayışlarla alternatif yön-
temler geliştirilmeye çalışılsa da yine geleneksel denetim modelleri ter-
cih edilmiş, yeniliğe ve değişime açık bir denetim sistemleri hep göz ardı 
edilegelmiştir. Ancak yapılan denetim ve uygulamalar, alanda yaşanan 
sorunların çözümü için alternatif denetim yaklaşımlarına olan ihtiyaçla-
rı hep taze/gündemde tutmuş ve teftişin sürekli olması veya yapılması 
gerektiğine olan inancı giderek artırmıştır. Öyle ki yaşanan sıkıntılara ve 
olumsuzluklara rağmen, denetimin tümüyle tasfiye edilmesi düşünce 
olarak bile taraflarca tartışılmamıştır. Bahsi geçen gelişme ve ihtiyaçlar-
dan hareketle, Türkiye’de eğitim denetimi alanında uygulamadaki ağır-
lıklı olan klasik/geleneksel denetim anlayışının yerine koyulabilecek 
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alternatif arayışlarla birlikte köklü değişikliklerin yapılması kaçınılmaz 
görünmektedir. Kaldı ki böyle bir ihtiyaç ve arayış zaten Millî Eğitim Ba-
kanlığı’nın 2018 yılında yayınladığı 2023 Vizyon Belgesi’nde de açıkça 
kendini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Denetim, Denetim Sistemleri, Eğitim Denetimi.     

GİRİŞ 

Günümüzde eğitim kurumlarını hedefleri açısından ayakta tutmak, 
eğitim ve öğretim açısından tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşıla-
mak, birçok zorluğu beraberinde getirmektedir. Dünyada her ülke kendi 
eğitim sistemini tüm paydaşları ile yenileme çabasına girmekte, eğitimi 
sürekli ve yaygın hale getirmek amacıyla yeni-alternatif uygulamaları 
hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Şüphesiz toplumsal değişimde yapı-
lacak köklü değişimler bireyden topluma olacak şekilde tümevarımsal 
eğitim süreciyle mümkün görünmektedir (Erginer, 2012). 

Toplumun daha da özelde bireylerin eğitimden, okuldan beklenti-
leri her geçen gün farklılaşarak artmaktadır. Bütün devletler ellerindeki 
insan kaynağının etkin ve verimli bir şekilde yetiştirilmesi için okulları-
nın çağdaş donanımlara sahip, etkili ve güçlü olmasını arzu etmektedir-
ler. Özellikle birçok ülkede eğitim kamusal kaynaklarla doğrudan finan-
se edilen bir hizmet özelliği taşımaktadır. Bu sebeple eğitimde istenilen 
hedeflere ve sonuçlara ulaşılması, sürecin izlenmesi ve ihtiyaçların kar-
şılanması için ülkeler finanse ettiği ve amaçladığı eğitimsel hedeflerin 
gerçekleşme düzeylerinin tespiti veya değerlendirmesi için içsel/dışsal 
bir kontrol-denetim yapıları kurma zorunluluğu hissetmişlerdir (Ma-
cnab, 2004). Elbette bu sistemi kuranların veya tasarlayanların, bürok-
ratik hesap verebilirlik bakımından eğitim sürecini denetlemek-kontrol 
etmek istemeleri de kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının tes-
piti açısından doğaldır (Holland, 2005). Haliyle de bu düşünce yapısı ve 
isteği denetim sistemi olgusunu doğurmuştur. 

Eğitim kurumlarının amaçlarına ne ölçüde ulaştığının, kaynaklarını 
nasıl ve ne ölçüde etkili kullandığının, girdilerden elde edilen çıktıların 
ne kadar nitelikli olduğunun belirlenebilmesi, analizinin yapılması ihti-
yacından hareketle denetim, eğitimin olmazsa olmazı olmuştur. Bu açıdan 
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değerlendirildiğinde denetim, eğitimin bütün ilgililerini, paydaşlarını 
ve özellikle öğretmenleri sürekli mesleki açıdan geliştirmek, okulların 
işlevini yerine getirip getirmediğinin tespiti, kurumlar arasında iş bir-
liğine dayalı düzenli ilişkileri sağlamak, sistemde aksayan yönler varsa 
onarmak amacıyla etkin başarı aracı olarak kullanılabilir (De Grauwe, 
2007). 

Bu haliyle denetim aslında bir metafor olarak yapıştırıcı özelliği ta-
şımaktadır. Bilginin sürekli değişimine bağlı olarak bilinmeyenlerin ve 
eğitimden toplumsal beklentilerin her geçen gün arttığı günümüzde bu 
yapıştırıcının, örgütçe belirlenen hedeflere ulaşmada, eğitim sorunlarını 
tespit edip çözüm bulma sürecinde, eğitimin taraflarıyla uyumlu ve ve-
rimli çalışma, dinamik ve etkin olma sorumluluğu vardır (Hoy & Miskel, 
2009). Bugüne kadar yapılan araştırmalar ve incelemeler, Türk Eğitim 
Sistemi’nin denetim / teftiş yapısında bir sistem, politika ve uygulama 
sorunun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sebepten yeni bir yapılanma 
sürecinde yeni arayışların yapılması ihtiyacına gerek duyulmaktadır. 

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmada, eğitim denetim sistemlerine genel bir bakış açısıyla 
farklı ülkelerdeki eğitim denetim sistemlerinin mevcut durumu ve Türk 
Eğitim Sisteminin denetim uygulamalarının genel bir değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda;

	Denetim, teftiş kavramları
	Denetim türleri ve ilkeleri 
	Geleneksel ve çağdaş eğitim denetimi
	Farklı ülkelerde eğitim denetimi uygulamaları teorik olarak de-

ğerlendirilmiş ve Türk Eğitim Sistemi denetim sistemine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunulmuştur.

DENETİM / TEFTİŞ / KONTROL 

Eğitim yönetiminin bir alt sistemi olarak denetim, eğitimde belirle-
nen amaç ve hedeflere ulaşılmasında önemli bir araçtır. Denetim, yöne-
tim süreçlerinden biridir ve diğer süreçlerinde düzenlenmesine rehber-
lik eden, değişik etkinlikleri ve teknikleri kapsayan geniş bir olgudur 
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(Taymaz, 1993). Denetim, yalnız talimat ve emirlere dayanmayan, taraf-
ların karar alma süreçlerine katıldığı, ortak plan ve sorumluluğa, iyi in-
san ilişkilerine dayanan, eğitimin diğer birimleri ve çevresiyle bütünlük 
sağlayan, süreç odaklı bir eylemdir (Franseth, 1973). Burton ve Bruckner 
(1966) etkili denetimi; örgütün planlanan hedefleri doğrultusunda geli-
şimini sağlamak, ihtiyaç duyulan gerekli düzenlemeleri yapmak ama-
cıyla bilimsel yöntemlerle yapılan bir etkinlik olarak tanımlamışlardır.

Çağdaş denetim sistemlerinin amaç ve hedefi, okullarla ilgili eğitim, 
öğretim, ihtiyaçlar, yapı ve işleyişle ilgili her türlü düzenlemelerin yapıl-
ması ve geliştirilmesini sağlamaktır. Mevcut durumun saptanıp değer-
lendirilmesi geleceğe ışık tutması açısından önemlidir. Tüm okul çalı-
şanlarının her şeyin kontrol ve denetimini yapabileceği, açık bir yönetim 
anlayışı uygulamaya konulduğunda, gizliliğe, dikkatsizliğe, cehalete ve 
ihmale dayalı hiçbir hatalı, eksik ve lüzumsuz iş kalmayacak, okulun 
içinde ve dışında tüm paydaşların sürekli gelişmesi sağlanabilecektir. 
Eğitim, öğrendikleriyle belirli davranış değişikliği kazanmış bireyler ye-
tiştirerek örgütsel gelişimi sağlarken denetim de, örgütün hedeflerine 
ulaşma sürecinde yapılan her türlü çalışmaları izleyip kontrol ederek 
bu süreçte karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri üretir ve katkı sağlar 
(Başar, 2005). 

Eğitim denetiminin, örgütün amaçlarını gerçekleştirilmesi, etkili-
liğinin arttırılması için sahip olması gereken bazı özellikleri ve ilkele-
ri vardır. Bu ilkelerin temel dayanağı bireysel farklılıklar ve iyi insan 
ilişkilerini esas almasıdır. Eğitim denetiminin ilkeleri, sürece etki eden 
faktörler arasındaki ilişkileri açıklayan denetim uygulamalarına yol gös-
teren, uygulama sonuçlarına ulaşmayı sağlayan temel görüşlerdir. İlke-
ler, denetimin taraflarının karşılıklı ilişkilerine ve işbirliğine yardımcı 
olur, grup üyelerinin nasıl davranması gerektiğini, sebep-sonuç ilişkile-
riyle belirler, denetim uygulamalarının sonuçlarını da kapsar (Baransel, 
1979). Denetimin başlıca ilkeleri şunlardır (Başar, 2004: 148-149): 

Amaçlılık: Denetimin başarılı olabilmesi ve sistemin öngördüğü is-
tenilen hedeflere ulaşabilmesi için bir amacının olması gerekir. Ben niçin 
varım? görevim ne? nasıl olmalıyım?, neler yapmalıyım sorularına yanıt 
vermesi bu amaçlara bağlıdır. Denetim bir amaç için yapılır. 
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Planlılık: Kaynakların verimli kullanılması ve geleceğin görülebil-
mesi için gerekli pusuladır. Denetim uygulamalarında, ulaşılmak iste-
nen hedeflerin belirlenerek, bu hedeflere giden yolun önceden bir ha-
ritasının çıkarılması, gerekli hazırlıkların yapılması ve kayıplar yaşan-
madan hedefe emin adımlarla yürünmesi için iyi bir planlamaya ihtiyaç 
vardır. Denetimin amaçlarına nasıl ulaşacağı sorusuna ancak denetimin 
planlanmasıyla cevap verebilir. Ekonomik, teknolojik, sosyal yenilikler 
ve toplumsal beklentiler öğretimin geliştirilmesi için etkin bir plan ve 
sürekli bir denetim çabasını zorunlu kılmaktadır (Taymaz, 2002: 59). 

Süreklilik: Denetimde süreklilik, gelişmenin kesintisiz devam et-
mesi, eksik ve yanlışlara zamanında ve yerinde müdahale edilerek en-
gellenmesini sağlar. Sürekliliği sağlamak ve etkili kılmak, denetim gö-
revlerini tüm personele yaymak, kurumların ve kişilerin öz denetimini 
geliştirmekle olur. Okullarında sürekli denetim yapma olanağına sahip 
yöneticiler yanında diğer çalışanların öz denetimli olması, okula aidiyet 
duygusunun benimsenmesi, denetimi herkesin işi olarak yapması, yö-
neticinin denetim yükünü azalttığı gibi sürekli hale getirir.

Nesnellik: Nesnel, somut, gerçek olmayan denetim hedeflere ulaş-
mayı engeller. Nesnelliği sağlamak için denetmenin alanıyla ilgili bilgi-
ye, donanıma ve yeterliliğe sahip olması, tarafsız davranması, farklı dü-
şüncelerin ifade edilmesine fırsat tanıması, yaratıcı olması, duygularının 
aklın önüne geçmesini engellemesi gerekir. 

Bütünlük: Kurum tüm birimleriyle ve çevresiyle bir bütündür. De-
netlenen kurumun ve durumun tamamı göz önüne alınarak inceleme ve 
değerlendirme yapılmalıdır. Denetimde süreci etkileyecek her şey hesa-
ba katılmalıdır. 

Durumsallık: Durumun gerektirdiği, koşulların etkilediği her şeyin 
gözetilmesi demektir. Farklı koşullarda çalışan insanlardan aynı sonuç-
ları beklemek, durum tespiti ve atılacak adımlar konusunda bizi yanılgı-
ya götürür. Durumsallık, beklentileri ve değer yargılarını oluştururken, 
koşulların gözetilmesini gerektirir. Örneğin, seçkin bir öğrenci toplulu-
ğuna ve diğer her türlü eğitimsel unsurlara sahip bir okul ile türlü im-
kânsızlıkların bulunduğu bir okulda aynı perspektifle denetimin yapıl-
ması sistemi ve denetmeni yanılgıya götürür.
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Açıklık: Denetim bir süreçtir, bu sürecin öncesinden başlayarak ta-
mamlanmasına kadar tüm etkinlik ve sonuçlarının denetimin taraflarına 
açık olması gerekir. Böyle bir uygulama ile gizliliğin, belirsizliğin ortaya 
çıkaracağı tereddütlerin ve sakıncalarının önüne geçilir, denetim anla-
şılır hale gelir. Açıklık, denetime taraf olanların ortak müdahalesi ve az 
hatayla tamamlanır. Denetimde başarı ve etkililik, gizlilikle yapılan, bir 
kişi veya grubun çabasıyla elde edilemez. 

Demokratiklik: Demokrasi, çoğulcu anlayışa sahip bir yönetimdir. 
Denetim sürecinin, denetimin taraflarının ve denetimden etkilenen her-
kesin düşüncelerine açık olması, denetim süreçlerinin tamamına denet-
lenenleri de katması gerekir. Katılımcı kararların olduğu bir denetim sü-
recine kimsenin itirazı olmadığı gibi alınan kararların da kabullenilmesi 
ve uygulanmasında önemli yararlılıkları olacaktır. Denetimin tarihsel 
süreç içerisinde gelişimine baktığımızda klasik dönemin tipik özelliği 
olan yetkilerin merkezde toplandığı geleneksel yönetim anlayışından 
farklı olarak, katılımcı ve işbirliği içinde, etkileşimli ve demokratik uy-
gulamalara doğru bir gelişim sürecine girdiği ve bu sürecin yeni arayış-
larla devam ettiğini görmekteyiz. Bürokratik ve engelleyici denetim an-
layışı, paradigmaların değiştiği günümüzde, verimlilik ve süreç odaklı 
anlayışa dönüşmüştür (Sullivan & Glanz, 2000).

DENETİM SİSTEMLERİ

Ülkelerin, toplumların kültürel yapısındaki değişme ve gelişmeler 
eğitimin yönetilmesi ve denetlenmesi alanında arayış ve düzenlemele-
rin yapılmasında etkili olmuştur. Örgütsel bir yapı ve insan temelli bir 
kültür temeline dayanan eğitim kurumlarında uygulanan yönetsel ve 
denetsel faaliyetlerin amacı sistemin ihtiyaç duyduğu özelliklerde in-
sanı yetiştirmektir. Bu doğrultuda eğitim ve denetim sistemlerinde bir 
yandan çok farklı uygulamalar yaşanırken, diğer yandan özünde or-
tak özellikleri yanında bazı farklılıklarda arz eden denetim modelleri 
de vardır fakat sürekli ve yeni arayışlar da devam etmektedir. Dünya 
üzerinde uygulanan denetim sistemlerini iki ana başlık altında değer-
lendirebiliriz.
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GELENEKSEL / KLASİK DENETİM SİSTEMLERİ

Denetimin tarihi rolü denetleme, gözlem ve kontrol olmuştur. De-
netim, tarihsel sürecin çoğunluğunda öğretmenlerin öğretimsel dav-
ranışlarını kontrol etmekle uğraşan geleneksel bir paradigma ile ger-
çekleştirilmiştir (Nolan & Hoover, 2010). Bu yapı ve anlayış insanları o 
kadar etkilemiştir ki, denetim sözünü duyan yönetici ve öğretmenlerin 
çoğunun aklına geleneksel denetim anlayışı ve onun yarattığı stresli ve 
baskıcı uygulamalar gelmektedir. Geleneksel denetim, insanı bir makine 
olarak gören ve sürekli kontrol altında tutulması gereken bir unsur ol-
duğu düşüncesiyle katı disiplini ön planda tutarak düzeni kontrol altına 
almaya çalışmıştır fakat bu denetim sürecinde hiçbir zaman durağanlık 
yaşanmamış, zamanın akışı içerisinde bilimsel gelişmeler ve ortaya çı-
kan toplumsal beklentilere bağlı olarak denetim sisteminde de arayışlar 
devam etmiş, yeni denetim anlayışları ve uygulamaları geliştirilmiştir. 

Bilimsel Denetim 

Bilimsel denetim, verilere ve teorilere dayalı, araştırma ve geliş-
melere açık, yasa ve ilkeleri olan planlı programlı, kurumun amaçları 
doğrultusunda kaynakların verimli kullanılması gerektiğini savunan bir 
denetim sistemidir. Tüm yetki ve sorumluluklar yöneticide toplanmış, 
işgörenler arasında iş bölümü yapılmış ve görev tanımları belirlenmiş-
tir. Yapılacak iş ve eylemle ilgili ne, nasıl, niçin, ne kadar zamanda, mik-
tarda ve maliyette yapılacağı planlandığı için çalışanlar sadece verilen 
emir ve talimatlara uyar. Eğitimden tüketime tüm üretim süreçleri ve 
denetimi bilimsel esaslara göre düzenlendiği için çalışanlar ve yapılan 
üretim süreci sürekli gözlenmeli ve denetlenmelidir. Otorite, itaat ve di-
siplin mutlaktır, merkezi yönetim, birimler arasında kontrol, takımlar 
arasında uyum oluşturmalıdır (Morgan, 1986). 

Bu esaslar doğrultusunda okullarda eğitim denetimi, yönetimi ve 
personel davranışları belirli kurallar halinde şekillenmiştir. Denetim, 
öğrencinin yetişmesini esas aldığı için öğretmenin gelişimine odakla-
nır. Çünkü öğrencinin yetişmesi ve okulun etkili olması buna bağlıdır. 
Öğrencisi başarısız olan hiçbir okul etkili olmaz ve toplum tarafından 
kabul görmez. Bu nedenle müfettişin, tüm okul personelin görev tanım-
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ları, rolleri ve denetim hususları önceden belirlenmiştir. Öğretmenin 
denetim aşamasında müfettişle beraber farklı bir karar alması, uygula-
mada bulunması ve görüşlerini söylemesi mümkün değildir. Belirlenen 
hedefler ve amaçlar açıklanır ve bu hedefler öğrenmelerle ilişkilendiri-
lir. Bireysel farklılıkları da gözeterek gerekli önlemleri alır. Bilimsel de-
netim, ‘kurallar denetimi’ olarak da adlandırılır. Denetim sürecinde, öğ-
retmen ve öğrenciler denetim stresi yaşarlar (Hopkins & Moore,1993; 
George,1985). Hâlbuki müfettiş veya denetmen, kurumu ve denetlediği 
personeli tanıyabilmeli, iyi bir öğretimsel lider olmalı, çalışanların moral 
ve motivasyonunu arttırmalı, sürecin her aşamasına aktif olarak katılan 
örgütün başarılı bir üyesi olmalıdır. 

Klinik Denetim

Kliniksel denetim, eğitim çalışanlarının fikirlerine, bireysel faaliyet-
lerine duyulan saygıya, denetim ortamında karşılıklı güven ve hoşgörü-
ye dayalı, tarafların işbirliği ve etkileşime açık bir anlayıştır (Stevenson, 
2005; Aydın, 2000). Yöneticilerin en önemli görevi, tüm eğitim çalışanla-
rına katı disiplin uygulamalarından farklı olarak, sağlıklı ve güvenli bir 
ortamda, rahat çalışabilecekleri, her türlü yeteneklerini sergileyebilecek-
leri uygun mekânı ve olumlu bir örgüt iklimini sağlamaktır. Bu anlayış, 
eğitim çalışanlarının ve özellikle öğretmenlerin bireysel farkındalıkla-
rının, kabiliyetlerinin, öz güvenirlik, kurumsal bağlılık ve sorumluluk 
bilinçlerinin, beceri düzeylerinin, moral ve motivasyonlarının artmasını 
sağlamakta, öğretmeni bütüncül bir anlayışla değerlendirmektedir. De-
netim sürecinde hedeflenen başarı düzeyine ulaşılabilmesi için denetimi 
yapmakla görevli olanların gerekli uzmanlık deneyimine sahip olmasını 
sağlayacak bir eğitimden geçmesi, sosyolojik ve psikolojik donanıma, 
etkili iletişim becerilerine sahip olması gereklidir (Karataş, 2014). 

Kliniksel denetim sınıfa yöneliktir, eğitimi iyileştirmeyi öğretmenin 
mesleki gelişimini artırmayı, denetimi baskı unsuru olmaktan çıkarıp, 
geliştirici olmayı amaçlar, demokratik ve sağlıklı insan ilişkileri doğu-
rur. Gelişimci yönüyle ön planda olan klinik denetimin amacı, denetim-
de tarafların tespit ettikleri problemleri birlikte değerlendirerek ortak 
bir anlayış içinde çözüm yöntemleri bulmalarıdır. Klasik denetimden 
farklı olarak denetim üstünlüğü hiyerarşik güce dayanmaz. Yeniliklere 
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açıklık, tespit edilen sorunlara karşı suçlayıcı ve yargılayıcı ifadelerden 
uzak, işbirlikçi bir çözüm anlayışına sahiptir (Cleary & Freeman, 2005). 

Gelişimsel Denetim 

Gelişimsel denetim, bireyin gelişim seviyesinin yükselmesiyle bir-
likte, üretim sürecinin ve elde edilen ürünün kalitesinin artacağı fikrini 
esas alır. Gelişimsel denetimin hedefi; denetçinin desteğiyle öğretmen-
lerin, kendi bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek tüm sorumlulukları 
yüklenebilecek bir gelişim seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır (Gökçe, 
1994). Gelişimsel denetimin, öğretmenin seviyesine uygun denetim bi-
çimi seçilmesi, uygulamanın gelişme ve ilerlemeye bağlı olarak, deği-
şime açık olması, ihtiyaçlara göre düzenlenmesi, yapılan çalışmaların 
ölçülebilir ve değerlendirilebilir olması gibi önemli aşamaları vardır. 
Gelişimsel denetimde, yönetici veya müfettiş olan denetmenlerin okul 
veya öğretmen denetiminde kullanabilecekleri farklı yaklaşımlar bulu-
nur. İnsanın öğrenme merakı ve kapasitesi, bilginin önem düzeyine iliş-
kin farklı görüşler yaklaşımların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu 
yaklaşımlar, bilginin belirli standartlara bağlı olarak elde edilebileceği 
düşüncesine dayanan yönlendirici denetim anlayışı, kişinin ihtiyacı olan 
bilgiyi nerede, ne zaman ve nasıl bulacağını ve kullanacağını en iyi ve 
en doğru kendisinin bileceğini savunan yönlendirici olmayan denetim 
anlayışı, karşılıklı iletişim ve deneyim sonucunda bilgiye ulaşılabileceği 
varsayımına dayanan işbirlikçi denetim anlayışıdır (Aydın, 2005). 

Denetmen, tespit edilen sorunun çözümü hususunda denetlenenle 
karşılıklı fikir paylaşımında bulunur, düşüncelerini ve önerilerini orta-
ya koyar, beyin fırtınası yapar, nihayetinde sorunun çözümünü kendi 
planladığı uygulamalarla göstererek gerçekleştirir, kendi düşüncelerini, 
karşısındakine ikna yöntemiyle hissettirmeden kabul ettirir. Denetmen 
her görevin planlanmasında, öğrencilere başarılı öğretim yapacak mes-
leki gücünü öğretmenlere daha fazla hissettirmenin özel yollarını plan-
lamaya gerek duyar. Denetmen, destekleyici ve rekabetçi bir ortamda 
öğretmenlerin en uygun nasıl gelişeceklerini anlayarak, okulun amaçları 
ve öğretmenin gereksinimlerini birleştirerek denetim görevlerini planla-
yabilir. ‘‘Kendisinin ötesinde bir neden’’ içinde güçlü öğretim ve geliştiril-
miş öğrenci öğrenmelerini sağlayabilir. 
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Öğretimsel Denetim

Öğretimsel denetim, öğretme ve öğrenmenin sağlanması sürecinde 
denetmenler yanında tüm eğitimcilerin yer alabildiği önemli bir dene-
tim anlayışıdır. Öğretimsel denetimin başarılı olabilmesi için, öğretmen-
lerin öncelikle öğretimsel lider eğitimi almaları, bu süreci yönetme be-
cerisine sahip olmalarıyla birlikte, öğretmenlerle hazırlanan bir gelişim 
planı doğrultusunda, işbirlikçi öğrenme ve düşünme becerileri, meslek 
gelişim programları uygulamaları ve gelişimlerine destek olmaları ge-
reklidir. Öğretimsel denetim, öğretmenlerin işbirlikçi, paylaşımcı, araş-
tırmacı, sorgulayıcı, planlayıcı, uygulayıcı olmaları, toplum yararına 
ortaklaşa liderlik anlayışıyla öğretimin ve denetimin tüm süreçlerine 
katılmalarını esas alırken, denetmenin de tekil sorumluluktan denetim 
koordinatörlüğüne geçmesini sağlar. 

Öğretmenin denetleme ve öğretme yeterliklerine sahip olması; eğiti-
min ve okulların demokratik olmasını, öğretmenin deneyim ve uzman-
lığından okulun tüm birimlerinin yararlanmasını, okulun yetenekli ve 
nitelikli öğretmenleri işe almasını ve işte tutmasını, yeniliklerin tasar-
lanması sürecine katıldıkları için öğretmenlerin öğretim programları ve 
öğretimsel yenilikleri kabul etmelerini, daha katılımcı, verimli, başarılı, 
üretken bir çalışma ortamı oluşturmalarını sağlar (Hart, 1995). 

Denetmenler, işbirlikçi öğretimsel gelişimi kolaylaştırmak için ken-
di kişisel becerilerinin öğretmen veya öğretmen gruplarını nasıl etkile-
diğini daha olumlu ve değişim yönelimli ilişkileri harekete geçirmede 
kullanılabilecek kişiler arası davranışlara ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi 
yanında, gözlem, planlama, ölçme ve değerlendirme teknik becerilerine 
sahip olmalıdır. Denetim, öğretmenlerin deneyimine, öğrenmede güçlü 
yanlarına ve özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerine göre 
farklılaştırılmalıdır. Denetim sürecinde öğretmenlerin, çeşitli öğrenme 
uyarlamaları ve değişim stratejileri geliştirmelerine, sınıf ve okul sorun-
larını tanıma ve çözmelerine, öğretmenlerin geçmişteki öğrenmeleri ve 
öğretimsel yenilikler konusunda ilişki kurmalarına, yenilikleri kabullen-
meleri için yeterli zaman tanınmasına, öğretmenler arasında diyaloğa, 
etkin, eleştirel ve deneysel öğrenmeye, tartışmalı konularda farklı ba-
kış açılarını dikkate almaları gerektiğine önem verilmelidir. Denetmen, 
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öğretmenin keşfetmesine ve kendi kararlarını vermesine olanak sağlar 
(Karataş, 2014).

Sanatsal Denetim

Sanatsal denetim, sınıf içi yapılan ders etkinliklerinin önemli bir bö-
lümünün özellikle öğretmen davranışlarının sanatsal bir yönü olduğunu 
savunmaktadır. Bilimsel yönetim yaklaşımları ve yeni teorilerin ortaya 
çıkmasıyla öğretimin sanat içerikli bir yönünün olduğu fikri ortaya atıl-
mış ve bilimsel denetimin sanatsal yönü ortaya çıkmıştır (Mc Gill, 1991). 
Sanatsal denetim, bilimsel yönetim esasına dayanan hiyerarşik yönetim 
ve denetim ilişkilerinden dolayı endişelerini ifade ederek, denetmen ve 
öğretmenler arasındaki ilişkilerde iletişimin ve diyalog duygusunun 
yok olduğunu, bu ortamın eğitim ve değişim sürecini olumsuz etkiledi-
ğini, bunların giderilmesi için bazı ortak çabalara ihtiyaç duyulduğunu 
belirtmiş, okulda yapılan eğitim ve diğer faaliyetlerin amacının yalnız 
ölçmek ve denetlenmek olmadığını, eğitim etkinliklerinin asıl amacının 
öğrenciyi geliştirmek olduğunu savunmuştur (Smyth, 1991; Bursalıoğlu, 
2000). 

Sanatsal denetim, müfettişin okulda ve sınıf gibi eğitim ortamların-
da yapılan eğitim öğretim etkinliklerinin önemli ayrıntılarını değerlen-
dirme kabiliyetine, ayrıca, bilgi, algı ve duyarlılığı ile gözlemlediklerini 
öğretmene açıklama yeterliğine dayanır. Sanatsal denetimin amaçlarını 
etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, denetmenin sınıf içinde iyi 
bir gözlem yapması, öğrenci davranışlarının dikkatlice ve dersliğin do-
ğal şekliyle müdahale edilmeden izlenmesi, yapılan gözlemleri doğru 
yorumlayacak ve açıklayabilecek yüksek düzeyde eğitim uzmanlığına 
sahip olması, yaptığı gözlemlerle ilgili öğretmene açık ve anlaşılır bilgi-
ler vermesi, eğitim ortamlarında karşılıklı güven ve işbirliğini etkili kıl-
ma becerisine sahip olması, öğretmeninde denetimle ilgili geri bildirim 
yapması gerekir (Sergiovanni & Starratt,1988). Sanatsal denetim, bilim-
sel denetim anlayışından kurallar, bilginin kaynağı ve temel yaklaşım-
lar, açıklık ve gizlilik, vb. konularda ayrıcalıklar gösterir. Sanatsal dene-
tim eğitim sorunlarını tek başına çözebilecek yeterliklere sahip değildir, 
farklı denetim sistemlerinin uygun olan özellikleriyle harmanlanarak 
kullanılması gerekir (Tonner & Tonner, 1987).
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Farklılaştırılmış Denetim 

Farklılaştırılmış denetim, kişisel düşüncelere değer veren, yönlen-
dirilebilir, alternatifli faaliyetler sunan, öğretmenlere sürekli olarak des-
tek veren, onları geliştiren ve güçlendiren, gerektiğinde denetçinin ve 
meslektaşlarının işbirliği ve destekleriyle kendi gelişim basamaklarının 
sorumluluğunu üstlenen bir denetim anlayışıdır. Farklılaştırılmış dene-
timde hizmette, değerlendirmede, gelişim seçenekleri çeşitliliği vardır. 
Bunlar, alanında iyi yetişmiş bir uzman denetçi tarafından yapılan, de-
netim ve gözlemlerle ilgili geri bildirimlerin etkin bir şekilde gerçekleş-
tirildiği, yoğun geliştirme uygulamalarını esas alan klinik yöntem, öğ-
retmenlerin bir araya gelerek oluşturdukları küçük meslektaş çalışma 
gruplarının karşılıklı diyalog içinde uyguladıkları ve gelişim süreçleri-
ne katkı sağladıkları işbirlikçi profesyonel gelişme yöntemi ile denetim 
baskısından uzak, öğretmenlerin amaçları doğrultusunda kendi çalışma 
planlarını hazırlayarak, uygulamalar yaptıkları, aldıkları geri bildirim-
lerle öz denetimlerini yaparak kendi kendilerini değerlendirdikleri ve 
böylece gelişimlerini sürdürmeye çalıştıkları öz yönlendirmeli gelişme 
yöntemidir (Aydın, 2005). Glatthorn (1997), göreve yeni başlayan öğ-
retmenlere yoğun geliştirme yaklaşımının uygulanmasını daha yararlı 
görürken, kıdem ve tecrübesi daha yüksek olan öğretmenlere işbirlikçi 
ve öz yönlendirmeli yaklaşımların sunulmasını daha uygun ve yararlı 
görmektedir. 

EĞİTİM DENETİMİNDE ÇAĞDAŞ (ALTERNATİF) 
YAKLAŞIMLAR

Geleneksel / klasik yöntemin yerine, 20. yüzyıldan itibaren öncelik-
le çalışma ortamlarında görülen, zamanla toplumun her alanına yayılan 
ve insanı temel alan, ona sorumluluk ve değer veren, üretim ve süreç 
odaklı çağdaş denetim sistemleri görülmeye başlanmıştır. Bu yeni dene-
tim anlayışı, örgüt kültürü ve ikliminde, okulun etkililiğinde farklılıklar 
göstermiştir. Bu denetim yöntemleri, insan ilişkilerini, karşılıklı işbirliği-
ni ve iletişimi, tüm çalışanların güçlendirildiği ve desteklendiği katılımcı 
uygulamaları ön plana çıkarmıştır (Yavuz, 1995). 
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Çağdaş denetim yaklaşımlarında, çalışanlar arasında oto kontrol ve 
öz denetim uygulamaları yaygındır, tüm çalışanlar denetimi olağan gö-
rür, taraflar sorumluluklarının farkında olup denetimi bir güç unsuru 
değil, sorunların tespiti ve çözüme odaklı bir eylem, verimliliğin kontrol 
edilmesi ve rehberlik amaçlı bir hizmet olarak görürler (Karakuş, 2010).

Yöneylem Araştırması 

Eğitim kurumlarının düzenlenmesi amacıyla düşünülen yöney-
lem araştırmaları, öğretmenlerin, okulda yaptığı eğitim çalışmalarında 
karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak ve eğitim ortamlarında gerekli 
düzenlemeleri yapmak amacıyla sistemli bir şekilde yapılan inceleme-
lerdir. Yöneylem araştırması, eğitim kurumlarının ve öğretmenin kendi 
kendini geliştirmesi amacıyla yenilikler ve gerekli düzenlemeleri yap-
ması, üzerinde çalışma yapılacak konu ile ilgili bir problemin tespit edil-
mesi, tespit edilen problemle ilgili gerekli verilerin sağlanması, toplanan 
verilerin analizinin yapılıp yorumlanması ve uygulama sürecine geçil-
mesi gibi temel özelliklere sahiptir. Eğitim ortamının iyileştirilmesiyle 
ilgili çalışmalarda işbirliğinin olması, uygulamanın esas alınması, öğret-
menlerin mesleki gelişimsel çalışmalarının plan ve proje dâhilinde yapı-
larak gelişimlerine destek sağlamasını esas alır (Zygouris-Coe vd., 2001). 

Yöneylem araştırmasının amacı; yönetici ve öğretmeni, öğrenci ve 
veliye var olan bilgiyi aktarıcı ve köprü olma rolünden kurtararak, bil-
giyi hep birlikte araştırmak, üretici ve değişimin öncüsü olma görevine 
katılmalarını sağlamak, böylece eğitimde ilerlemenin ve gelişmenin ba-
şarıya ulaşmasına destekte bulunmaktır. Öğretmenler bu çalışmalarıyla 
bir taraftan kendilerinin gelişmesine, diğer yandan bu uzmanlık alanı-
nın yayılıp tanınmasına katkıda bulunmakta, yönetici ve öğretmenleri 
yaptıkları araştırmalarla kendi eksiklerinin farkına vararak ve mesleki 
gelişimlerinde devamlılığı sağlayarak bilgiyi üreten ve paylaşan kişiler 
konumuna getirmektedir (Smith & Sela, 2005).

Schaefer’e (1967) göre, ‘Niçin okullarımız, kendi sınıflarında çalışırken 
öğrenme sürecini araştırmak için kavramsal araçları ve araştırma yöntem-
lerini kullanabilen araştırmacı-öğretmenlere sahip olmasınlar? Niçin bi-
zim okullarımız böyle araştırmacı-öğretmenlerin sürekli gücü ve bilgeliği 
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ile beslenmesin?’ Öğretmenlere değişim çabalarının sonuçları üzerine an-
lamlı veriler elde etme, veriler üzerine dikkatlice düşünme ve buna göre 
değişim çabalarının yönünü değiştirme fırsatları verilmesi önemlidir. 

Emsal Denetimi 

Emsal denetimi, belirli bir gelişim planı dâhilinde, sınıfın objektif 
kontrolünü yapmak, öğretimin değerlendirilmesini, en iyi yapacak ola-
nın, öğretmenlerin akranlarından birisinin olacağı fikridir. Emsal dene-
timde hem denetleyen hem denetlenen kişi öğretmendir ve eşdeğer ko-
numdadır. Emsal denetimi bir kişi veya grupla yapılabilmekte, akranlar 
birbirlerinin denetimle ilgili bilgi ve kabiliyetlerini arttırarak bireysel ve 
toplumsal yönden gelişme ve değişimlerini sürdürmeleri doğrultusun-
da karşılıklı desteklemektedirler. Yöneticilerin ve öğretmenlerin emsal 
denetim sayesinde; bireysel ve toplumsal yeterlik duyguları gelişmekte, 
bu sayede okulun ve öğretimin kalitesi de artmaktadır (Karakuş, 2010).

Emsal denetim grupla yapıldığı zaman, okuldaki öğretmenlerden 
gruplar oluşturulur, yeterli verim alınabilmesi için grup üyelerinin dü-
zenli olarak toplanması, bilgi paylaşımında bulunması gerekir. Üyeler 
arasında her sene rotasyon uygulaması yapılmaktadır. Grupta yer alan 
öğretmenler, istenilen ve grubun belirlediği ortak hedeflere ulaşma doğ-
rultusunda birbirlerini destekleyerek geri dönüt sağlar. Bu planın uygu-
lanma sürecinde denetim başlamadan önce okul müdürü koordinesin-
de bir ön görüşme, etkinliğin profesyonelce gözlemi ve gözlem sonrası 
analizlerin yapılacağı bir görüşme daha yapılır (Sullivan & Glanz, 2000). 

Emsal denetimde, öğretmenlerin eşleştirilmesinde, birbirine yakın 
olmalarına dikkat edilmeli, tüm gözlem sürecinde ve görüşmelerde kı-
lavuz görevindeki öğretmen hiçbir etkide bulunmamalı, samimi ilişkiler 
ve karşılıklı güven olmalı, yönetici, denetimin esaslarıyla ilgili grubu bil-
gilendirmeli ve uygulama için gereken donanımı temin etmeli, süreci iz-
leyerek, sonucu görmeli, denetimin amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol 
etmelidir. Denetim etkinliklerinin sınıf içi normal eğitimi aksatmaması 
için önceden hazırlanan bir plan dâhilinde yapılması gerekir. Gözlem ve 
geri bildirim yapacak olan rehber konumdaki öğretmen yapılan gözle-
min doğallığını bozmadan yetersizlikler konusunda yapıcı eleştirilerde 
bulunmalıdır. 
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Portfolyo Değerlendirmesi 

Öğretmenlerin yaptıkları çalışmaları değerlendirme ve analizlerini 
kendilerinin yaparak diğer öğretmenlerle paylaştıkları çağdaş denetim 
yaklaşımıdır. Yapılan ve değerlendirilen çalışmalar rapor edilerek kıla-
vuz rolündeki yönetici veya üst konumdaki kişi, denetim sürecinin so-
nuçlarını ve bulgularını analiz ederek, öğretmenlere gereken dönütleri 
sağlar. Portfolyo, öğretmenin belirli bir sürede yaptığı çalışmalar ve de-
ğerlendirmelerden oluşur (Wolf & Dietz, 1998). 

Bir portfolyoda, verilerin elde edileceği kaynağın fazla olması, 
otantik yani birinci elden olması, verilerin belirli bir süredeki çalışma-
ları göstermesi, dinamik olması, amaçlar ve hedeflerin anlaşılır olması, 
bilgi ve beceriler ile uygulamadaki olaylar arasında bütünlük olması, 
katılımcının süreci kendi hedefleri doğrultusunda sahiplenmesi ve yön-
lendirmesi, bireysel ve örgütsel performansı birlikte çok amaçlı olarak 
değerlendirmesi gibi temel özelliklerin olması gerekmektedir (Johnston 
& Thomas, 2005). 

Portfolyo değerlendirmesinde öğretmen çalışmaları ve yeterlikleri 
konusunda farklı kaynaklardan yararlanılması ve bilgiler alınması bu 
yöntemin daha güvenilir olmasını sağlamaktadır. Portfolyo değerlen-
dirmelerinin sağlıklı yapılabilmesi için; kullanılan materyallerin kısa, 
öz, anlaşılabilir ve düzenlemesinin kolay olması, ölçme hatalarının ön-
lenmesi, ulaşılan verilerin doğru değerlendirilmesi için uzman ya da 
portfolyo konusunda yetkin kişilerin davet edilmesi gerekir (Gündüz 
& Balyer, 2011). Denetçi, öğretmenleri portfolyo değerlendirmesinde 
standartları önceden belirlenen esaslara göre hazırlanmış ölçekleri kul-
lanarak gerekli değerlendirmeleri yapar. Denetçi, dönem boyunca öğ-
retmenlerin çalışmalarını ve gelişim düzeylerini izler ve ihtiyaç duyul-
duğunda gereken müdahaleleri yaparak gereken önlemleri alır.

Kılavuz Denetimi

Eğitim kurumlarında kılavuz denetimi; mesleki tecrübesine, dene-
yimine, bilgisine güven duyulan bir eğitim çalışanının, diğer bir eğitim 
çalışanına, eğitim-öğretim süreçlerini daha iyi öğrenmesi amacıyla edin-
diği bilgi ve tecrübeleri aktarmasını içeren bir süreçtir. Bu süreçte kıla-
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vuz olarak seçilen eğitim görevlisi, tamamen güvene dayalı ikili ilişki ile 
iş deneyimi kendisinden daha az veya yetersiz olan bir diğer çalışanla, 
karşılıklı anlayış ve etkileşim içinde, üstünlük sağlamaktan ve yargıla-
yıcı olmaktan uzak, yapıcı bir anlayışla eğitim-öğretimin sağlıklı yürü-
tülmesine çalışır. Çalışma alanındaki okul personelini yakından tanıyan 
yönetici veya müfettiş, tecrübesine ve becerilerine güvendiği bir perso-
neli kılavuz olarak seçer. Sürece dâhil olan herkes birlikte bir eylem pla-
nı hazırlayarak amaç ve hedeflerini yani yol haritasını belirler. Bu plan 
yönetici veya denetmence incelenip uygun görüldükten sonra, kılavu-
zun gözetiminde uygulanmaya başlanır ve yapılan çalışmalar düzenli 
olarak denetmene sunulmak üzere raporlanır. Bu süreçte kılavuz olacak 
öğretmende hem bilgi hem rehberlik konusunda yeterliliklere sahip ol-
ması aranmalıdır (Orland, 2001).

Kılavuz olan yönetici veya öğretmenin; mesleki gelişim yolunda rol 
model olduğu personeli ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı yaparak ye-
tiştirmesi, eğitim engellerini ortadan kaldırması, zorluklarla mücadele 
edebilmesi kuvveti ve öz güvenini sağlaması, eğitim çalışanlarının psi-
kososyal ve kariyer gelişimlerine destek olması gereklidir (Sundli, 2007). 
Kılavuz denetim, farklı yöntemlerle uygulanmaktadır. Bu yöntemler; 
kişisel ihtiyaçların ön planda tutulduğu bireyi merkeze alan model ve 
kurumun ya da mesleğin ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu grupla ger-
çekleştirilen örgüt merkezli modeldir. Grubun bütün üyeleri alanında 
uzmandır, yetişmiştir, bu nedenle bireyin üzerinde değerler ve normlar 
aracılığıyla etkilidir. Ya da birey profesyonel grubun üyesi olarak, için-
de yaşadığı grubun normlarını ve değerlerini öğrenerek zamanla uyum 
sağlamaktadır (Oliver & Aggleton, 2002). 

Bilişsel Koçluk 

Bilişsel koçluk veya farkındalık, öğretmenin ufkunu açan ve karşı-
laştığı sorunları çözebilme becerilerini farklılıklarla şekillendirilmesini 
sağlayan bir düşünme yoludur. Bilişsel koçluk, öğrenmenin uyarıcı ile 
davranış arasında bir bağ kurularak geliştiği ve pekiştirme yoluyla dav-
ranış değiştirmenin gerçekleştiği, davranışsal olarak elde edilen bilgi ve 
öğrenmenin doğrudan gözlenemeyen zihinsel bir süreç olduğunu sa-
vunan bilişsel olarak elde edilen bilginin alanında uzman öğretmenler 
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tarafından, öğretmenleri yönlendirmede ve motivasyonlarını arttırmada 
kullanılan bir yöntemdir (White, 2006). 

Bilişsel koçluk yalnız davranışsal bilginin yeterli olmadığını, bunun 
bilişsel bilgiyle harmanlanarak yönetim ve denetim sürecinde anlamlı 
sonuçlar çıkaracağını savunur. Eğitim ortamlarında, özellikle sınıflarda 
yapılan ders etkinliklerinde yapılan işin bir görünen somut boyutu, bir-
de görünmeyen, soyut boyutu vardır. Görünen boyutunun gözlenmesi, 
ölçülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi somut veriler elde edile-
bilmesinden dolayı kolaydır. Oysaki yapılan işin görünmeyen gizli yö-
nünün soyut olmasından dolayı verilerle ölçülmesi mümkün değildir. 
Öğretmenler, üst düzey düşünme gücüne sahip oldukları zaman, öğren-
cilerinin de ileri seviyede düşünme eğilimine sahip oldukları, başarı ve 
amaçların üst seviyede olduğu, işbirliğine ve problem çözme becerileri-
ne sahiptirler (Sullivan & Glanz, 1999). 

Bilişsel farkındalık, olaylar karşısında hemen yargıda bulunma-
yan, acil kararlar vermeyen, etkili iletişim ve çalışma becerilerine sahip 
çalışanlardan oluşan bir eğitimci grubudur. Bu anlayış, öğretmenlerin 
eğitimde kullandıkları öğretim yöntemlerini yaygınlaştırmaları ve özel 
yeteneklerini ortaya çıkararak uygulamalarını sağlaması yönüyle güç-
lüdür, yararlıdır. İçimizdeki gelişim ve değişimi sağlayan farkında ol-
madığımız cevherin, yeteneğimizin dışarıdan sağlanacak bir destekle 
daha çok ortaya çıkacağı ve verimli kullanılacağına inanan bir denetim 
ve gözlem uygulamasıdır (Garmson, l993). 

Mentorlük

Mentorlük, alanında uzman, başarılı, yeterliklere sahip, deneyim-
li bir eğitimcinin planlı, amaçlı programlar çerçevesinde görevine yeni 
başlayan veya daha tecrübesiz meslektaşıyla birlikte uygulamalar ge-
liştirmeye çalıştığı bir süreçtir (Manathunga, 2007). Mentörlük, amaca 
ulaşma doğrultusunda danışman ve danışan arasında birlikte hazırla-
nan bir plan çerçevesinde tüm sürecin gözlenmesi, değerlendirilmesi, 
yapılan çalışmalara ve uygulamalara göre sonuç odaklı yapılan bir faali-
yettir (Gündüz & Balyer, 2011). 
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Mentorlük ilişkilerinin verimli olması ve beklenen sonuçlara ulaşma-
sı için mentorün; karakter ve davranış olarak mesleki rol model olmaya 
istekli, mentorlük uygulamalarına ve yararlarına, öğretimsel beceri ve 
faaliyetleri geliştireceğine inanan, yeni bilgiler elde etmeye istekli, pay-
laşımcı, mesleğinde gerekli yeterliliğe sahip, öğretmenlik bilgisi yeterli, 
örgüt içinde çalışmaları ve karakteriyle sevilen, takdir edilen, kendisinin 
denetlenmesi ve gözlenmesinden rahatsızlık duymayan, her türlü reh-
berliğe açık, işbirliği, etkileşim ve iletişimin yararlarını, gelişim üzerin-
deki etkilerini bilen ve uygulamayı seven, yapıcı eleştiri ve öz eleştiriye 
açık, zaman ve mekânı iyi kullanabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini 
bilen ve başarıyla paylaşabilen, sosyal ve beşeri ilişkiler yönüyle mes-
leki ihtiyaçlarını, mesleki işbirliğini ve yararlarını bilen, sağlıklı insan 
ilişkileri kurabilen, güvenilir ve sabırlı, öğrenmeye ve öğretmeye istekli 
olması gerekir (Moore, 2001). Mentorlük, takım çalışmasını destekleme-
si, işbaşında eğitimin arzu edilen uygun yer ve zamanda yapılabilmesi, 
tamamen bireyin ihtiyaçlarını hedef alan bir eğitim anlayışının olması, 
karşılıklı gelişme ve değişmeyi esas alarak sürece aktif katılımın sağla-
narak verilen eğitim sonrası yapılan değerlendirmeler ve sağlanan geri 
bildirimlerin öğretmenlerin çalışma becerileri üzerinde doğrudan etkili 
olması gibi önemli sonuçlara sahiptir (Sheal, 1992). 

Meslektaş Yardımı

Meslektaş yardımı, öğretmenlik mesleğini seven, ona gönülden 
bağlanan ve güdülenen öğretmenlerin, mesleki ve pedagojik gelişimle-
rini, sınıf yönetimi becerilerini geliştirmek, birbirlerine karşılıklı destek 
olmak isteyen meslektaş dayanışması ve etkinlikleridir. Meslektaş yar-
dımlaşması olarak denetim, öğretmenlerin, meslektaşlarının yaptığı ba-
şarılı çalışmaları değerli görerek, onların bilgi ve birikimlerini doğrudan 
inceleme ve yararlanma sürecidir. Öğretmenler arasındaki yardımlaş-
malar her zaman okulda uygulanan öğretim süreçleriyle ilgili değildir, 
mesleğin sosyal, kültürel, sanatsal ve psikolojik yönüyle de ilgilidir (Pe-
terson, 1995). 

Meslektaş etkileşimli model, denetim sorumluluklarının eşit olarak 
dağıtıldığı, öğretmenler ve denetmenler arasında hiyerarşik olmaktan 
çok meslektaş etkileşimli bir ilişkinin ve öğretmenlerin uzmanlığının 
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olduğu, öğretmenin gelişimine odaklanan bir anlayıştır. Bir düşünce / 
tasarı ile başlayan, hedef, plan, uygulama ve değerlendirmeyle tamam-
lanan bu döngüsel süreç yeni araştırma konularıyla sürekli olarak de-
vam eder. Bu birlikteliğin sağlanması ve çalışmalarda başarılı olunması 
için öğretmenlerin öğretimsel liderliği tamamen benimsemeleri ve de-
netmenlerin de kahraman bireysellikten, geleneksel anlayıştan koparak 
ahlaksal hizmeti ön plana alan toplum liderlerine dönüşmesi gerekir. 

Meslektaş yardımında amaç, mesleki ilişkileri geliştirmek, farklı 
öğretim etkinliklerini öğrenerek uygulamak, öğretmenin düşünme be-
cerilerini geliştirmek, işbirlikçi, paylaşımcı bir okul kültürü ve iklimini 
oluşturmaktır. Eğer denetim bir gözlem, analiz ve geribildirim süreci 
ise, öğretmenler esasen kendi çalışmalarını en iyi değerlendiren kişiler 
olabilirler (İlğan, 2020). 

Bireysel veya grupların birikim, tecrübe, bilgiye sahip olma ve kul-
lanma düzeyi, iletişim ve etkileşim becerileri, eğitimin, okulun, dersle-
rin amaçlarını iyi bilmeleri, öğretim tekniklerini uygulama becerilerinin 
gelişmiş olması gerekir. Grupların, yapıcı, yaratıcı, paylaşımcı, eleştirel 
bir anlayışa ve biz kültürüne sahip olması gereklidir. Bu seviye ne kadar 
üst düzeyde olursa meslektaşlar birbirlerini o ölçüde etkiler ve geliştirir 
(Gündüz & Balyer, 2011). 

Mesleki Portföy

Portföy, öğretmenlerin çalışma hayatı boyunca veya belirli zaman 
aralıklarında, hazırladığı eserleri, yaptığı çalışmaları, kendi mesleki ve 
kariyer gelişimlerine yardımcı olması amacıyla bir araya toplama yakla-
şımıdır. Her yaptığımız çalışmanın, bir sonraki yapacağımız çalışmaya 
örnek teşkil etmesi, hatalarımızı, eksik yönlerimizi görmemizi sağlama-
sı açısından yararlı olacaktır. Mesleki portföy, farklı amaçlara yardım 
ve destek verebileceği düşüncesiyle öğretmenin yaralandığı kaynaklar, 
makaleler, uygulama örnekleri ve önerilerin, öz değerlendirme, analiz 
ve meslektaşlarıyla her türlü paylaşımların, mesleki alanla ilgili evrak-
ların, çalışmaların, ürünlerin bir araya getirildiği ve her dönem sonunda 
bir denetmenle incelenerek değerlendirildiği yazılı ve görsel dosyalar 
bütünüdür. Portföy yaklaşımı, öğretmenleri ziyaret etmek ve onların 
öğretim faaliyetleriyle ilgili çalışma ve tartışmalara katılmalarını sağla-
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maktır. Oluşturulan portföyler, belirli bir zamandan sonra gerçek uy-
gulamalardan oluşan zengin bir deneyim belgesi durumuna gelmekte-
dir. Bu tip bir çalışmada materyal toplamak ve hazırlamak, öğretmenin 
mesleki gelişimine katkıda bulunur. Bilgi derleme süreci öğretmenlerin 
farkındalıklarını arttırır (Zepeda, 2002).

Portföy denetimi ve hazırlanmasında, öncelikler, okulun güçlü ve 
zayıf yönleri, ihtiyaçları belirlenir, bu çalışmada öğretmen sürecin bir 
tarafı ve parçasıdır. Bu süreçte denetmen öğretmen ilişkileri meslektaş 
ilişkileri şeklindedir, sürece dair yapılması gereken işler birlikte tespit 
edilir ve uygulanır, verimlilik esas olduğu için denetmenler, gönüllü 
öğretmenlerle çalışmalıdır. Mesleki portföy, öğretmenin yaptığı planlı 
çalışmalarına ilişkin kendi öz değerlendirmelerinden oluşan uygulamalı 
bir araştırmadır (Gökçe, 1994). 

Meslektaş Değerlendirmesi

Meslektaş etkileşimli denetimde temel düşünce olarak eşitlikçi anla-
yış vardır. Öğretmenler ile yönetici, müfettiş, vb. denetmenler arasında 
hiyerarşik olmaktan çok meslektaş etkileşimli bir ilişki vardır. Denetim-
den çok, öğretmenin mesleki gelişimi hedeflendiğinden, öğretmenlerin 
birbirleriyle işbirliği yapabilmeleri, tüm eğitim öğretim çalışmalarına ve 
araştırmalara katılımının sağlanması gerekmektedir (Fallon & Bernet, 
2009; Snow-Gereno, 2008). 

Meslektaş gözlemi, gönüllülük esasına dayanan, öğretmenlerin di-
ğer meslektaşlarının dersini izlemesi sürecidir. Kimi zaman öğretmen-
lerin müdür ya da müfettiş tarafından izlenmeleri yerine meslektaşları 
tarafından izlenmesinin daha yararlı ve verimli sonuçlar ortaya çıkar-
dığı düşünülmektedir. Çünkü gözlemlediği öğretmenlerle aynı dersi 
vermesi ve aynı statüde olmasından dolayı, öğretmen hem dersin ko-
nusunu, kullanılacak araç gereci, uygulanabilecek öğretim tekniklerini 
müdür ve müfettişten daha iyi tanımaktadır ve meslektaşına daha etkili 
dönütler verebilir, hem de denetim sürecinin öğretmen ve sınıf üzerinde 
yarattığı gerilimi, baskı ve stresi azaltabilir. Meslektaş değerlendirmede 
öğretim yılı başında amaç ve hedefler tespit edilerek bir planlama yapılır 
ve çalışmalar bu plan dâhilinde yürütülür (Gündüz & Balyer, 2011). Sü-
recin uygulama aşamasında olumlu yanlarının yanı sıra olumsuzlukları 
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da bulunmaktadır. İyi bir öğretmen demek her zaman iyi bir gözlemci 
ya da değerlendirici demek değildir. Ayrıca, gözlem yapan ve gözlenen 
öğretmenin çoğu zaman yakın arkadaş olmaları gözlemi yapan öğret-
menin gerçek bir değerlendirme yapmasını engelleyebilir. Eğer öğret-
menler denetim süreçlerinde tamamen kendi başlarına bırakılırsa, bu 
durum denetimin etkililiği ve kalitesi üzerinde olumsuz etki bırakabilir 
(McNicoll, 2008).

Aksiyon Araştırması

Eğitimcilerin işbirliği içerisinde kendi bireysel çalışmalarıyla ilgili 
öz değerlendirmelerine ait uygulamalı araştırma çeşididir. Bu deneti-
min başarıyla uygulanması işbirliğine dayalı araştırma ile olanaklı olup 
uygulama örnekleriyle hayata geçirmek gerekir. Eğitim kurumlarında 
uygulanmasının amacı, bireyin kendi öz değerlendirmesini yapabilme-
si, eğitim ortamlarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi, okul çalışanları ve 
öğrencilerin öz yeterlik algısı ve motivasyonunun arttırılması, örgüt kül-
türü oluşumuna ve eğitimin kalitesine katkıda bulunmasıdır. Bu yön-
tem, denetimin yeterliğini de test eder, çünkü her bir uygulamacı kendi 
denetim sürecinin kontrolünden de sorumludur (Hawkins & Sohohet, 
2006). 

Aksiyon araştırmasında, araştırılmak istenilen konu belirlenir, ko-
nuyla ilgili bir plan hazırlanır, uygun yöntemlerle veriler toplanır ve 
analiz edilerek yorumlanır. Bu yöntem, okul müdürü ve öğretmenle-
re görev ve sorumluluklarını daha bilinçli yapmaları konusunda bir-
likte çalışma ve işbirliği imkânı sağlarken, personelin mesleki gelişimi 
ve okula dayalı yönetimin geliştirilmesi için bir problem çözme süreci 
olarak katkı sağlamaktadır. Sistem bazında okul gelişimi için bir yapı 
oluşturması, problem çözme becerilerinin geliştirmesi, alınan kararların 
etkililiğini ve verimliliğini artırması, öz değerlendirmeyi sağlaması, bi-
linçli gelişimi teşvik etmesi, olumlu bir öğrenme iklimi sağlaması gibi 
yararlılıkları bulunmaktadır (Glanz, 2005).
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BAZI ÜLKELERDE UYGULANAN DENETİM YÖNTEMLERİ

Bazı ülkelerin eğitim denetimi uygulamalarıyla ilgili bölümlerin 
araştırılması ve incelenmesi sonucunda yapılan uygulamalar ilgili şu 
değerlendirmeler yapılmıştır: 

Tablo 2. Bazı Ülkeler ve Uygulanan Denetim Yöntemleri

 NO ÜLKELER DENETİM YÖNTEMİ

ASYA KITASI ÜLKELERİ

1 SİNGAPUR Okul-Öz Değerlendirme ve Merkezi Denetim 
(Bakanlık Düzeyinde Okul Değerlendirme 
Birimi)

2 JAPONYA  Eğitim Bilim ve Kültür Bakanlığı’nın [MEXT], 
kontrolünde olmak kaydıyla hükümet, bölge ve 
belediyelerin yönetimi altında bulunmaktadır.

3 GÜNEY KORE Okul-Öz Değerlendirme (Okul Denetim Sistemi 
ve Ulusal Akademik Başarıyı Değerlendirme 
Sistemi) 

4 TAYVAN Okul–Öz Değerlendirme, Ulusal Eğitim Denet-
leme Bürosu sorumluluğundadır.

5 ÇİN: Macao Okul-Öz Değerlendirme (Bakanlık Düzeyinde 
Kalite Güvencesi Birimi)
Ulusal Eğitim Denetleme Bürosu sorumlulu-
ğundadır (Müfettiş).

6 ÇİN: Hong 
Kong

Okul-Öz Değerlendirme (Bakanlık Düzeyinde 
Kalite Güvencesi Birimi)
Ulusal Eğitim Denetleme Bürosu sorumlulu-
ğundadır. (Müfettiş)

7 ÇİN:Pekin, Şan-
ghay, Jiangsu, 
Guangdong

Okul-Öz Değerlendirme (Bakanlık Düzeyinde 
Kalite Güvencesi Birimi)
Ulusal Eğitim Denetleme Bürosu sorumlulu-
ğundadır (Müfettiş).

8 VİETNAM Merkezi Teftiş Kurulu ve Yerel Yönetimin Or-
tak Sorumluluğundadır.
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9 RUSYA FEDE-
RASYONU

Yerel ve bölge düzeyinde ikili denetim yapısı 
vardır. Bölge denetmenleri sadece öğretmen 
denetimleri yapar.

OKYANUSYA KITASI ÜLKELERİ

10 YENİ ZELAN-
DA

WEB Tabanlı Bir Denetim Sistemi – Kalite Te-
min Sistemi Diyagramı

11 AVUSTRALYA Eğitim Bakanlığı – Merkezi Kontrol – Bölge 
Yöneticileri var.
Eğitim Dairelerine Bağlı Denetleyiciler (Müfet-
tişler) ve Okul Müdürleri

AVRUPA KITASI ÜLKELERİ

12 FİNLANDİYA Dış Değerlendirme (Vilayet Kamu Ofisi / Vila-
yetler ve Belediyeler)
Yerel Yönetimlerin (Belediyeler) çok geniş 
yetkileri vardır. Doğrudan sorumlu bir teftiş 
kurulu yoktur.

13 ESTONYA  Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Devlet Dene-
tim Ofisleri

14 İNGİLTERE Dış Değerlendirme (Eğitim Standartlar Dairesi- 
OFSTED)
(Ulusal, Yerel ve Kurum Düzeyinde Öz Değer-
lendirme)

15 FRANSA Denetim ulusal, yerel ve kurum düzeyinde 
olmak üzere üç düzeyde yapılmaktadır.

16 ALMANYA Dış değerlendirme (Eyalet yönetimi, Bağımsız 
Ofisler, Yerel Okul Ofisleri) 

17 AVUSTURYA Okul – Öz Değerlendirme

AMERİKA KITASI ÜLKELERİ

18 AMERİKA BİR-
LEŞİK DEVLET-
LERİ

Üçlü denetim esastır. Federal, bölgesel ve yerel. 
Ulusal Düzeyde: Denetim ve Yönetim Hizmet-
leri (EMI), Bölge ve Okul Yönetim Kurulları, 
Eyalet eğitim kurulları ve eyalet eğitim müdürü 
yerel eğitim bölgelerini denetler; Yerel yöne-
timlerin okulları denetleme görevi vardır.
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19 KANADA Denetim Teftiş Kurulu tarafından yapılır. 

20 TÜRKİYE Ulusal düzeyde: Bakanlık maarif müfettişleri, 
Yerel düzeyde: Maarif müfettişleri.

ASYA KITASI ÜLKELERİ

Singapur

Eğitim sisteminde eğitim ortamlarının gelişmesinde uygulanan de-
netim yöntemlerinden öz değerlendirme, merkezi denetim ve gelişimsel 
denetimin önemli bir yeri vardır (Çınkır, 2014). Okullar merkezi örgüt 
tarafından belirli aralıklarla ziyaret edilerek denetlenir. Kurum dışı ya-
pılan denetim uygulamaları bakanlık yetkili birimlerince olduğu gibi 
bakanlık tarafından tanınan bağımsız birimlerden gelen dış değerlen-
diriciler tarafından da yapılır. Okullar sürekli gelişim halindedir ve de-
netim sürecinde gelişimleriyle ilgili bilgi, belge ve kanıtları sunarlar ve 
sergilerler. Singapur’da Bakanlık denetimi, kaynakların etkin ve verim-
li kullanılmasını, hesap verebilirlik ve finansmanla ilgili konuları esas 
alırken okulların mükemmelliği ve yeterliliğini de denetler (Çınkır ve 
Kurum, 2017). Mükemmellik, yeterlilik ve başarı değerlendirmelerinde 
öz denetimin rolü çok fazladır. Çünkü merkezi sistem, kurumları öz de-
netim konusunda ve uygulamalarında sürekli desteklemektedir (Schle-
icher, 2007).

Japonya 

Eğitim sisteminde genel denetiminden Eğitim Bilim ve Kültür Ba-
kanlığı sorumludur. Denetimden hükümet, bölge ve belediyelerinde 
sorumluluğu vardır. Denetim öz denetim olarak kurum düzeyinde de 
yapılmaktadır. Eğitim Bakanlığı özel yükseköğretim kurumlarının de-
netimini de yapmaktadır. Eğitim müdürü, yerel eğitim kurullarının al-
dığı karaları ve çalışmaları denetmen-gözetmen yardımıyla kontrolünü 
sağlayarak, kurumsal gelişmeleri izler, okulun ve yönetimin denetimini 
yapar. Çağdaş uygulama ve düşüncenin yanında denetim, değerlendir-
me ve geliştirmede eğitim müfettişleri ve danışman görevlendirilmekte-
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dir (Güvenç vd., 1990). Her bölgede rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 
yürüten, okullara okulların ihtiyaçlarını karşılayan kurullar vardır. Bu 
kurullar öğretmenlerin başarı ve yeteneklerini değerlendirir, öğretmen-
leri özlük haklarının değerlendirilmesiyle ilgili süreç geliştirmesi yö-
nünde destekler ve motive eder. Özel okulların denetimi, bölge eğitim 
kurulları tarafından denetlenmektedir (Demirkasımoğlu, 2011).

Güney Kore 

Eğitim sisteminde merkezi bir denetim sistemi vardır. 2005 yılından 
bu yana Ulusal Akademik Başarıyı Değerlendirme sistemi olarak adlan-
dırılan ve vatandaş olarak sahip olunması gereken becerileri değerlen-
diren testleri barındıran bir sistemi kullanmaktadır. Bu sistem okullar 
arasında yoğun bir rekabete neden olmakta, böylece okul denetim siste-
mi de değerlendirilmektedir. Ülke genelinde, merkezi ve otoriter bir de-
netim anlayışı vardır. Eğitimin tüm süreçlerinde olduğu gibi denetimde 
de etkililik, kalite ve başarı esas alınmıştır (Cho, 2014).

Çin (Tayvan, Macao, Hong Kong, Pekin, Şanghay, Jiangsu, 
Guangdong)

Eğitim Bakanlığı, eğitimin tüm kademelerinden sorumludur. Çin’de 
merkez örgütünün yanında, eyalet, bölge, şehir, özerk bölge ve özel yö-
netimli bölgeler ve eğitim yönetim birimleri oluşturulmuştur. Hong 
Kong ve Macau özel yönetimli bölgeler olup kendi kanunlarını yapma 
hakkına sahiptir ve bu sisteme “İki sistem, bir Çin” adı verilmektedir. 
Çin Eğitim Bakanlığı, eyaletlerin eğitim birimlerinin denetiminden ve 
okulların gelişimlerini sağlayacak sistemleri geliştirmekten sorumludur. 
Ayrıca, Hong Kong, Macao ve Taiwan’da Eğitim Ofisleri vardır. Tüm 
okul yöneticileri öğretimsel liderlik anlayışıyla görevlerini yürütmeye 
çalışmaktadır. Denetimsel arayışlar devam etmektedir (Yan & Ehrich, 
2009). 

Çin’de merkezi olarak eğitim denetimini yürütmek üzere 1986 yılın-
da eğitim bakanlığı bünyesinde kurulan eğitim müfettişliği örgütü, 2016 
yılında yapılan yeniden yapılanma sürecinde Ulusal Eğitim Denetleme 
Bürosu’na dönüştürülmüştür. Eğitim denetim sistemi, merkez teşkilatı 
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yanında, farklı eğitim bölgelerinden ve yönetsel yapılardan oluşmuştur. 
Ulusal Eğitim Denetleme Bürosu denetim için standartları ve kuralları 
belirler, yasaların uygulanma ve denetimini yaparak, yararlı geri bildi-
rimleri değerlendirir, okullara veya alt düzey yönetimlere iletilir. De-
netimlerin sonuçları kamuya da açıklanmaktadır. Genel denetimlerin 
yanında belirli konulara odaklanan özel denetimler de yapılmaktadır. 
Özel denetimler, mevcut eğitim reformlarının takibi amacıyla veya acil 
durumlarda yapılmaktadır (Balcı, 2007). 

Çin’de okullar, her ay müfettiş tarafından denetlenir, katı bir disiplin 
ve denetim anlayışıyla klasik denetimin yaygın bir etkisi vardır. Müfet-
tişlerin görev yerleri üç yılda bir değiştirilir. Bunun yanında ihtiyaç du-
yuldukça emekli eğitimcilerden müfettiş olarak yararlanılmıştır. Bugün 
çağdaş denetim yaklaşımları konularında daha fazla bilgi sahibi, çalışan 
öğretmen ve yöneticilerin müfettiş olarak görevlendirilmesi zaman za-
man yapılan uygulamalardandır. Böylece denetimlerin bir yandan yasal 
çerçeveler içinde yapılması sağlanırken, diğer yandan başarılı öğretmen 
ve yöneticilerin ön plana çıkarılması ve başarısı düşük okullarda başarılı 
yönetici ve öğretmenlerin görevlendirilmesiyle meslektaş denetimleriy-
le okul geliştirme uygulamalarına gidilmektedir (Türkoğlu, 2016).  

Rusya Federasyonu 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1991 yılında, 89 yönetsel 
birimden (özerk cumhuriyetler, mega bölgeler, bölgeler, eyaletler ve iki 
özerk şehir Moskova ve St. Petersburg) oluşmuştur. Rusya Federasyo-
nu’nun 1992 yılında kabul ettiği ‘Eğitim Yasası’ ile eğitim sisteminde 
yapılan en köklü değişiklikle, eğitimde devlet tekelini kaldırmış, eğitim 
kurumlarının yetki ve sorumluluklarını, yeni bir anlayışla federal ve 
yerel yönetimlere devretmiştir. Temel eğitim, federal düzeyde “Eğitim 
Bakanlığı (Ministry of General and Proffesional Education)” sorumlulu-
ğuna verilmiştir (Demirkasımoğlu, 2011). Yerel yönetimlerde öğretmen-
lerin bireysel değerlendirmesini yapmakla sorumlu olan metodolojistler 
görev yapmaktadır. Rusya’da denetimin yetkileri daha çök bölge yöne-
timlerinin görevi kapsamındadır. Eğitim öğretimin kalitesiyle ilgili okul 
bölgeleri üzerinde yerel yönetimler yanında bölge yetkililerinin özellik-
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le bölge müfettişlerinin önemli denetim yetkileri ve sorumlulukları var-
dır (Balcı, 2007).

OKYANUSYA KITASI ÜLKELERİ

Yeni Zelanda 

Eğitim sistemi, ‘’Başarı için yönetmek’’ felsefesi üzerine yapılandı-
rılmıştır. Eğitim sistemi, yönetimi ve denetimine ait tüm yetki ve sorum-
luluklar, Eğitim İnceleme Birimi (ERO), Yeni Zelanda Yeterlikler Oto-
ritesi (NZQA) ve Yeni Zelanda Eğitim Bakanlığı’na aittir. Eğitime yön 
veren neoliberal eğitim politikaları, okullara yerelleşme yoluyla daha 
fazla görev yüklemiştir. Eğitimin tüm basamaklarında ‘‘Yeni Zelanda-
lı olmak’’ anlayışı ve felsefesi etkili kılınmıştır. Bu doğrultuda, 1989’da 
‘‘Okula Dayalı Yönetim’’ uygulamaları yürürlüğe konulmuştur. Eğitim-
de merkezi otoritenin kullandığı yetki ve sorumluluklar okullara akta-
rılarak yerelleşmesi sağlanmıştır. Böylece daha az kontrol ve denetim, 
daha fazla özgüven, özgürlük ve farklılaşma hedeflenmiştir. Okul Yöne-
ticileri, eğitimle ilgili birçok yetkiye sahip olması yanında, okulun kendi 
kendisini değerlendirmesi, hesap verebilirlik, kalite denetim sistemini 
kurma ve yürütme sorumluluklarına sahiptir (Dal, Tekin ve Kıral,2019). 

Yeni Zelanda’da kalite denetim sisteminin özünü, okullardan bek-
lenen, hedefler doğrultusunda öğrenci yetiştirmek oluşturmaktadır. 
Denetim ve değerlendirme uygulamalarında temel esas öğrenmenin de-
ğerlendirilmesi (özetleyici değerlendirme) ve öğrenme için değerlendir-
me olarak çift yönlüdür. Eğitimde uygulanan temel esaslar, okul temelli 
gelişim etkinlikleri, mentorlük uygulamaları, öğretmenlerin eğitim sis-
teminde öğretimsel lider olarak görev yapmaları, etkili öğrenme için 
etkili öğretme ve denetim yapısı, eğitim denetimi birimlerince düzenli 
olarak yapılan okul ve kurum değerlendirmeleridir (Balcı, 2007). 

Avustralya 

Eğitim sisteminin amaçlarını belirleyen merkezi bir otorite yoktur. 
Eyaletlere ayrılan ülkede eğitimin sınırını ve özelliklerini her eyaletin 
kendisi düzenlemektedir. Tüm eyaletlerde eğitimin ortak amacı, bireyin 
gelişmesi için gerekli olan imkânları hazırlamak ve uygulamaktır. Eyalet 
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eğitim bakanlarının zaman zaman toplanmasıyla oluşturulan Avustral-
ya eğitim konseyi eyaletlerde alınan karar ve uygulamaları değerlen-
dirir. Eyaletlerin eğitim örgütleri birbirinden farklı olmasına rağmen, 
zaman zaman ortak kararlar alarak, uygular ve değerlendirirler. Her 
eyaletin eğitim örgütünde taşra örgütüne ulaşan merkezi bir kontrol ve 
denetim sistemi vardır. Bu yönetimsel süreçte denetleyiciler ve okul mü-
dürleri vardır. Bazı eyaletlerde müfettişler tarafından koordine edilen 
müdürlükler şeklinde birimlerde bulunur (World Survey of Education 
V, 1971: 144). Bölge yöneticileri, denetim, rehberlik ve mali kontrolden 
sorumludur. Denetim ve değerlendirme çalışmaları, eğitim dairelerine 
bağlı müfettişler tarafından ilk, orta ve teknik eğitim alanlarında ayrı 
ayrı olmak üzere üç öğretim bölümünde yapılarak eğitim dairesine bil-
gi verilir (Cramer & Browne,1977: 123). Eğitim hizmetleri ve denetim 
uygulamaları ile insanı daha iyi yetiştirme ve geliştirme yöntemlerini 
aramaya devam eden genç bir ülke olmasına rağmen eğitimde oldukça 
iyi bir başarı grafiğine sahiptir.

AVRUPA KITASI ÜLKELERİ

Finlandiya 

Eğitim sisteminde ve okulların denetiminden doğrudan sorumlu 
bir Teftiş Kurulu yoktur. Eğitimin sistemi amaç ve hedeflerini, okulların 
başarısı, kalitesi ve yeterliliği üzerine yapmaktadır. Vilayet Kamu Ofisi 
çalışmalarına vatandaşların verdiği tepki eğitimde denetimin temelini 
oluşturur. İlköğretim, kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının kontrolü 
ve eğitim öğretimin sorumluluğu belediye eğitim kurulunun kontro-
lündedir. Ulusal Eğitim Kurulu eğitimin değerlendirmesini geliştirmek 
ve dış değerlendirmenin koordinesi sağlamaktan sorumludur. Vilayet 
Kamu Ofisleri temsil ettikleri alanlarda bakanlığın bilgisi dahilinde eği-
tim denetimi ve değerlendirmesi için bilgi toplama hakkına sahiptir. 
Vilayetler ve belediyeler eğitimden sorumlu ana yerel birimlerdir. Be-
lediye meclisleri tarafından atanan okul kurulları, bütün eğitim kurum-
larından sorumludur. Denetim ve rehberlik görevlerini yürütür (Balcı, 
2007; Aydoğmuş & Çiçek Sağlam, 2016).
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Estonya 

Eğitim sisteminde eğitim kurumları, Eğitim Bakanlığının Denetim 
Ofisleri ve Bölge Valiliklerinin (Devlet Gözetim Ofisi) gözetiminde ve 
denetimindedir. Eğitim kurumlarında etkili değerlendirme yapılır, de-
ğerlendirme ve denetim kriterleri, Eğitim Bakanlığı tarafından belirle-
nir. Denetimin genel amacı, eğitimin başarısını ve kalitesini yükseltmek, 
ihtiyaçların tespit ve tedarik edilmesini sağlamak, okul eğitimlerinde ya-
salara uygunluk ile etkilerini sağlamaktır. Denetim merkezidir, devlet, 
denetimin esaslarını belirler, okulların eğitimi, yönetimi ve denetimini 
yapmak, okullarda yapılan etkili değerlendirmenin analizini yaparak, 
sonuçlarını öğretim kademesine göre değerlendirmek, bütçeden okulla-
ra ayrılan fonların kullanımını ve eğitim alanında ortaya çıkan talepleri 
gözetmektir (Dal, Tekin ve Kıral, 2019).

İngiltere 

Eğitim sisteminde üç ayrı denetim kurumu vardır. Ulusal, yerel ve 
kurum düzeyinde yapılan denetimin amacı eğitimin etkililiğini sağla-
maya yöneliktir. İngiltere’de, okulların denetiminde dışarıdan profes-
yonel destek alınarak, eğitim ortamlarında demokratik bir kültür ve 
iklim oluşması sağlanır (Türkoğlu, 2016). İngiltere’de eğitim denetimi; 
bağımsız dış denetleme ofislerine yaptırılır. Bu denetim raporları ve 
çeşitli veri kaynaklarından elde edilen bilgiler okulun etkililiğini ve bu 
etkililiğin geliştirilmesi için ne yapılması gerektiğini amaçlar. Bu amaç-
la okullar, doğrudan Ofsted tarafından görevlendirilen Majestelerinin 
denetmenleri, yine Ofsted tarafından görevlendirilen ve yönetimle il-
gili düzenlemelerin denetiminden sorumlu olan yardımcı denetmenler 
ve denetim hizmeti sağlayan, denetmen olarak görevlendirilen okul 
müdürleri ve eğitimle ilgili üst düzey personel tarafından yapılır. İn-
giltere’de mevcut denetim kurumlarıyla okuldaki eğitim ve öğretimin 
niteliği, başarısı, okulun güvenliği ve öğrenci davranışları ile eğitim 
yönetimi, liderliğiyle ilgili alanların denetim ve kontrolü yapılır (De-
mirkasımoğlu, 2011). 
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Fransa 

Eğitim sistemi, gelenekçi ve merkeziyetçidir. Eğitim sistemi tüm bi-
rimleriyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır ve ülkedeki resmi ve özel 
tüm okulların işleyiş ve denetiminden bakanlık ve bağlı birimler so-
rumludur. 17. yüzyıldan beri var olan bu anlayış, 1982’de hükümetin 
bazı güç ve yetkilerini yerel yönetimlere devretmesiyle yeni bir süreç 
başlamıştır (Demirkasımoğlu,2011; Türkoğlu, 2016). Fransa’da bugün 
denetim ulusal, yerel ve kurum düzeyinde olmak üzere üç şekilde yü-
rütülmektedir. Denetim yapısında merkezi bir anlayış olmasına rağmen 
uygulamada çağdaş, demokratik bir işleyiş söz konusudur.

Almanya 

Eğitim sisteminde merkezi bir denetim kurumu yoktur. Eğitim sis-
teminin dolayısıyla okulların sorumluluğu ve denetim yetkisi hükümet 
adına eyaletlerdedir (Türkoğlu, 2016). Almanya eğitim sisteminde tek 
düzey yerel denetim sistemi mevcuttur. Eyaletler arasında birçok alanda 
önemli benzerlik ve farklılıklar vardır, yerel yönetim yetkililerince yürü-
tülen denetim faaliyetleri genel olarak benzerlik göstermektedir (Demir-
kasımoğlu,2011). Eyalet okullarının denetimi; yasal denetim, akademik 
denetim, kamu okullarındaki personelin denetimi olmak üzere üç şekil-
de yapılır.

Avusturya 

Eğitim sisteminde eğitimin kontrolü, denetim ve değerlendirme-
sinden öncelikle okul müdürünün sorumluluğu bulunmaktadır. Okul 
müdürlerinin okullardaki tüm öğretmenlere gözetmenlik ve rehberlik 
yapma sorumluluğu vardır. Okul müdürünün yasa ve kuralların uy-
gulanmasından, eğitim öğretiminin kalitesinden, öğrenci başarısının 
artırılması ve performanslarının arttırılması yönünde sorumlulukları 
vardır. Avusturya’da Federal Müfettişleri Kanunu vardır. Bu kanuna 
dayanarak Teftiş Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca okul denetim büro-
ları ve bu bürolar içinde bölge okul müfettişleri ve il okul müfettişleri 
(branş müfettişleri) bulunmaktadır. Bu birimler okulların teftiş ve kont-
rolünden sorumludur. Müfettişler, illerde federal okul yetkilileri, bölge 
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okul kurulları, il okul kurulları ile yakın ilişki içerisindedir. Okul dene-
tim kurulları bölge ve eyalet kademesinde çalışırlar. Okul müfettişleri 
eğitim, öğretim, yönetim çalışmalarını ve öğretimin kalitesinin gözlem 
ve denetimini gerçekleştirir, okulun iç denetimi konusunda okul müdü-
rünü ve öğretmenleri ziyaret ederek bilgilendirirler, bu denetimde genel 
bir kuraldır. Yapılan ziyaretlerde, herhangi bir konuda değerlendirme 
yapılmaz, okul denetimlerinin tamamlanmasından sonra okul yöneti-
mi, denetime katılan öğretmenler ve müfettişler birlikte doğal rehberlik 
amaçlı bir toplantı düzenleyerek durum değerlendirmesi yaparlar (Bal-
cı, 2007; Türkoğlu, 2016).

AMERİKA KITASI ÜLKELERİ

Amerika Birleşik Devletleri 

Eğitim sisteminde eğitimin değerlendirilmesi ve kontrolü, iç ve dış 
denetim çalışmalarının yürütülmesi Denetim ve Yönetim Hizmetlerinin 
(Evaluation, Inspection and Management Services [EMI]) sorumlulu-
ğundadır. ABD’de eğitim sisteminin denetim ve kontrolü federal, eyalet, 
yerel olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. Sorumluluk ve yetkilerin, 
bir bölümü eyalet hükümetleri ve yerel eğitim kurulları tarafından yü-
rütülmektedir. Yerel okul bölgeleri, belirli süreler için seçilmiş eğitim 
kurulları tarafından yönetilmektedir. Yerel bölge ve eğitim kurulları-
nın yetkileri her eyalette farklılıklar göstermektedir. Fakat personeli işe 
alma, akademik standartlar, politikalar belirleme, uygulama, değerlen-
dirme ve denetleme gibi çok geniş yetkileri vardır. Eyaletler, okul de-
netimlerinden sorumludur, denetimler çağdaş denetim yaklaşımlarının 
çeşitli biçimleriyle yapılmaktadır (Balcı, 2007; Türkoğlu, 2016). 

TÜRKİYE

Türk Eğitim Sistemi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim de-
netimi ve uygulamalarında halen merkeziyetçi bir yapı ve anlayış görül-
mektedir. 2011 yılına kadar merkez teşkilatında bakanlık müfettişleri ve 
taşra teşkilatında il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde bulunan ma-
arif müfettişleri eğitimin tüm birimlerinin denetiminden sorumlu iken, 
önce 652 sayılı ve 2011 tarihli MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
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nun Hükmünde Kararnameyle sonra 2014 yılında 6528 sayılı kanun ile 
MEB’in denetim sisteminde köklü değişiklikler yapılmış, kurumsal de-
netimin “rehberlik” odaklı yapılacağı ve kurumlarda tespit edilen iyileş-
tirmeye açık alanlara yönelik gelişim planları hazırlanarak kurumların 
izleneceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı yasal düzenlemede, Ülkede 
görevli maarif müfettişlerinin ders denetimi yapmayacakları, ders ya da 
öğretmen denetiminin okul müdürlerince yapılacağı bildirilmiştir (Millî 
Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2014). Türkiye’de, eğitim 
denetiminde yeni arayışlara ve yeniden yapılanma çalışmalarına devam 
edilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018’de yayımladığı 2023 Eğitim 
Vizyonu Belgesi’yle kurumsal rehberlik ve teftiş hizmetlerinin yeniden 
yapılandırılacağı bildirilmiştir. Halen yürürlükteki bu belge eğitim sis-
temimizin denetimle ilgili mevcut durumunu ve nasıl olması gerektiğiy-
le ilgili arayışlarını açıklıkla ifade etmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA

Eğitim yönetimi içinde tarihsel ve kuramsal bir süreç yaşayan eği-
tim denetimi ve denetmen uygulamaları önemli aşamalardan geçmiştir. 
Bu tarihsel süreçte denetim sürecinin uygulamadan kaldırılmasından 
vazgeçilmez olduğuna kadar değişik tartışmalara konu olmuştur. Yapı-
lan çalışmalarda, eğitim sistemlerinde başarılı olan ülkelerin neredeyse 
tamamında ölçülüp değerlendirilemeyen hiçbir şeyin iyileştirilemeye-
ceği tespit edilmiş olup eğitim denetiminin az veya çok, ama mutlaka 
denetlenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Eğitimin izlenmesi, gözlenmesi, 
denetlemesinde amaç, eğitim sürecinin sonunda elde edilen çıktıların 
değerlendirilmesini ve iyi örneklerin yayılmasını arttırarak, zayıf yön-
lerin tespit edilmesini, aksayan yönlere çözüm önerileri üretilmesini ve 
okulların topluma karşı hesap verebilirliğini sağlamaktadır. Denetim, 
eğitimin niteliğini iyileştirerek gelişmesini sağlamak, eğitimi ve okulu 
etkili kılmak için yapılan önemli bir araç ve motor gücüdür (Schleicher, 
2007). 

Denetim yöntemleri ülkeler arası farklılıklar göstermesine rağmen 
denetmenler, yapılan gözlem ve incelemelerle elde edilen bilgiler ışığın-
da eğitimi niteliksel değerlendirmektedir. Uluslararası alanda eğitim-
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de ileri ülkelerin eğitim sistemlerini denetim uygulamalarından gelen 
dönütlerle biçimlendirdiği ve yönlendirdiği söylenebilir (Demirkası-
moğlu, 2011). Farklı ülkelerde yapılan denetim uygulamaları değer-
lendirildiğinde genel olarak ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gözlem, 
izleme, kontrol ve denetim amaçlı kurumların olduğu görülmektedir. 
Araştırmada bahsi geçen ülkelerde eğitim denetiminin temel esasları, 
uygulamada bazı farklılıklar olmasına rağmen genel olarak, işbirliğine 
dayanan, meslektaş etkileşimli, güven ortamının oluştuğu, aidiyet duy-
gusunun geliştiği, adalet ve hukukun temel esaslarına dayanan, hesap 
verebilirlik anlayışının yerleştiği, liyakat temelli, rehberliğin esas alın-
dığı, siyasi ve politik kaygılardan uzak, temel değerlere sahip oldukları 
görülmektedir. 

Dünya’da ve özellikle araştırmamız kapsamındaki ülkelerin okul-
larında kurum içi ve kurum dışı değerlendirmenin beraber uygulandığı 
denetim sistemlerinin olduğu söylenebilir. Bütünleştirilmiş denetim mo-
deli olarak adlandırılan ve birbirlerinin tamamlayıcısı olan bu modeller 
eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda gelişme ve iyileştirme 
çalışmalarını yürütmektedir (Çınkır, 2014). Geleneksel/klasik denetim 
yaklaşımıyla çağdaş (alternatif) denetim yaklaşımları karşılaştırıldığın-
da, çağdaş yaklaşımların öğretmenin öz güven, bireysel özgürlük, ba-
ğımsız iş yapabilme, işbirliği duygusunun gelişmesi, sürece daha fazla 
katılma isteği, kendini rahat ifade edebilme becerisi olanağı tanıdığı gö-
rülmüştür. Böylece kendi gelişimlerine daha çok katkıda bulundukları 
ve her şeyden önemlisi, işlerini daha anlamlı yaptıkları sonucuna ulaşıl-
mıştır. Çağdaş denetim uygulamalarında, öğretmen üzerinde baskı un-
suru olan klasik dönemin denetim algısı tamamen ortadan kalkmakta, 
rehberlik işlevine dönüşmektedir. 

Farklı özelliklere sahip bu denetim yaklaşımlarından herhangi biri 
tek başına eğitim ortamlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veremeyebilir. 
Çünkü her denetim sistemi, kendisinden önceki sistemlerin küllerin-
den ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, bilimsel gelişmeler ve yeni toplumsal 
beklentiler ortaya çıktıkça buna paralel olarak eğitim yönetimi ve de-
netiminde de yeni arayışlar kaçınılmaz olacaktır. Dönüşen toplumsal 
yapılara paralel olarak, eğitim sistemlerinin de dönüştüğü dolayısıyla 
denetimin de geleneksel kalıplarından çıkarak alternatif denetim yak-
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laşımlarına kapılarını açması gerekecektir. Farklı ülkelerde öğretimsel 
denetim okulun kendi kendini değerlendirme uygulamalarıyla yani öz 
denetimle sağlanırken, bu çalışmalardan toplanan verilerle okul, dış de-
netime hazır hale getirilmektedir. Kurum içi ve kurum dışı denetim ba-
şarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 

Türk Eğitim Sisteminde eğitim ve denetimin yeniden yapılanması 
sürecinde ders denetimleri okul müdürlerinin kontrolüne bırakılmış 
ve müfettişler eğitim-öğretim uygulamalarının gerçekleştiği ortamlar-
dan adeta uzaklaştırılmıştır. Uygulamada halen, içsel değerlendirme ile 
dışsal değerlendirme birlikte yürütülmeye çalışılmaktadır. Denetimin 
nispeten yerelleşerek ders gözlemlerinin okul müdürlerine bırakılması 
olumlu bir uygulama olarak görülse de bir takım sorunları da beraberin-
de getirmektedir. Özellikle bu durum, eğitim yöneticisi olabilmek için 
denetimle ilgili herhangi bir uzmanlık bilgisi istenmemesi, okul müdürü 
olarak görevlendirilenlerin özellikle ders denetimi konusunda yeterlik-
lere sahip olmamasından dolayı objektif bir değerlendirme yapamaya-
cağı, dolayısıyla da eğitimde iyi örneklerin tespit edilmesi ve toplumla 
yeterli paylaşımı yapamayacağı konularında tereddütleri beraberinde 
getirmektedir. Bu açılardan hareketle okul müdürlerinin kendi kuru-
mundaki öğretmenleri denetlemeleri okulun başarısının ortaya konma-
sı açısından kendi kendini denetleme manasına geleceğinden, tarafsız 
olup olamayacakları tartışmaya sebebiyet vermektedir. Çünkü öğretme-
nin başarısızlığı okulun başarısızlığı, okulun başarısızlığı ise toplamda 
okul müdürünün başarısızlığı olacaktır. Maarif müfettişlerinin duru-
munda da benzer uygulamaların olduğu dikkat çekmektedir. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünün hiyerarşik yapısında İl Milli Eğitim Müdürünün 
astı konumda bulunan müfettişlerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
faaliyet gösteren kurumları denetlemesi neticesinde ortaya çıkan başarı-
lı ya da başarısız sonuç Bakanlık nezdinde İl Müdürlüğünün başarısı ya 
da başarısızlığı olarak değerlendirilecektir. Bu durumda maarif müfet-
tişleri hiyerarşik olarak bağlı bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı kurumları denetlerken objektif olamayabilecekleri iddia edilebilir. 
Okul Müdürlerinin denetim konusunda pedagojik yeterliliklerinin artı-
rılması yanında özdenetim yapamayan okul müdürlerinin öğretmenleri 
denetlemesinin örgüt sağlığını bozacağı ve informal grup oluşumunu 
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artıracağı, kalabalık okullarda da denetim süreci sağlıklı işleyemeyece-
ğinden örgütsel huzurun bozulabileceği söylenebilir. 

Eğitim yöneticilerinin bürokratik iş yükleri sağlıklı denetim yapma-
larına müsaade etmediği, okul müdürlerinin özel alan bilgisi tüm branş 
yeterliklerini kapsamayacağından denetim sağlıklı bir süreç olmaktan 
çıkarak şekilsel bir denetimden öteye geçmemektedir. Bu soruna çözüm 
olarak bölge zümre denetim kurulları oluşturulabilir. Kurul çalışma 
ekiplerine ayrılıp yılın belirli dönemlerinde rehberlik ve teftiş yapabilir. 
Her zümre kendi alanını denetlemelidir. Denetimle ilgili eğitimler hiz-
met içi eğitimle maarif müfettişlerince verilebilir.

Türk Eğitim Sisteminin yapılanmasında yani kuram ve kurumla-
rında görülen genel ve en önemli sorun; yapı ve kurumların sürekli ve 
verimli olmamasıdır. Bir süreç olan eğitimde girdilerin işlenmesinde ya-
pılan etkinliklerin ve elde edilen çıktıların ne kadar kaliteli ve değerli 
olması isteniyorsa, bu süreçte yaratıcı, yapıcı, eleştirel, işbirlikçi, iletişim 
ve etkileşimi esas alan, sağlıklı ve çağdaş bir denetim ve kontrol siste-
minin yöntem, uygulama ve uygulayıcılarıyla hayata geçirilmesi ve sü-
rekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Aksi halde eğitim ve öğretimde 
rastgele anlayışıyla başarıya ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Nitekim 
etkili örgütler amaçlarını gerçekleştirebilen örgütler olup, bu amaçları 
gerçekleştirme derecelerine göre toplumda kabul görmektedir. Amaç-
lar, yapılacak faaliyetler için bir rehberlik ve gereklilik olmasından dola-
yı denetim amaçları saptanırken, kurumun amaçlarını kapsayan sistem 
görüşü temelinde, kurumun faaliyetlerini etkileyen ve etkilenen diğer 
alt sistemlerin beklentileriyle ilişkilendirilmesine dikkat edilmesi gere-
kir (Bursalıoğlu, 1993). 

Değişim bir süreç işidir, bu denetimde de böyledir. Eskiyi attım, ye-
niyi kaptım anlayışıyla bu süreçte başarılı olunması pek mümkün görün-
memektedir. Öncelikle değişime inanmak, her türlü alt ve üst yapıyı bu 
değişime hazırlamak, motive etmek sonrasında hedefler doğrultusunda, 
ilkelerle, kararlı bir şekilde mücadeleyi gerektirir. Türk Eğitim Sistemi-
nin en önemli lokomotifi diyebileceğimiz denetim sisteminde yapılması 
planlanan her değişimin siyasi / politik kaygılardan uzak, paydaşların 
görüşleri alınarak ve önemsenerek geniş bir katılımla hazırlanması ve 
sonra uygulamaya konulması kuruma güvenilirliği ve bağlılık (aidiyet) 
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duygusunu arttıracak, sonradan ve sürekli ‘‘yap-boz’’dan kurtaracaktır. 
Kurum içi, öz denetimin sağlanması ve geliştirilmesi için okul müdürle-
rinin ve öğretmenlerin öğretimsel lider olmaları, eğitim denetimiyle ilgi-
li denetim deneyimini, çok yönlü değerlendirme gibi nitelik ve yeterlik-
lerini geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Denetim ve değerlendirme sürecine 
katılım arttıkça örgütte güven ortamının, çalışanlar arasında iş doyumu, 
işbirliği ve iletişimin artarak gelişeceğine olan inancı artıracağı bilin-
mektedir. Gelişim ve değişim sürecinin içerden başlaması, çalışanların 
kendi oluşturdukları sistem ve yapıya bağlılık duygusunu arttıracaktır. 
Sağlanan geri bildirimin hem bireysel öğrenmeye hem de örgütsel geliş-
meye katkısı çoktur. Yapılan öz değerlendirme uygulamaları okulların 
kendi kendileriyle yüzleşmesine, önceliklerini belirlemesine, okullarda 
nelerin ölçülüp değerlendirileceğine ve kendi hikâyelerini nasıl anlatıp ya-
zacaklarına imkân tanır. 

Türk Eğitim Sistemi ve denetim yapısı üzerinde görülen lüzum üze-
rine yeni arayışlar ve değişiklikler yapılmaya çalışılmaktadır. Eğitimin 
niteliğini arttırabilmek için öncelikli olarak meslektaş ve akran etkile-
şimli, işbirliğine dayalı ve rehberlik odaklı bir denetim sistemi oluşturu-
labilir. Klinik denetim, birebir yapılması, sorunların ve çözüm önerilerin 
anında tespit edilmesi yönüyle bu geçiş döneminde, denetimin geçmiş 
psikolojik etkilerinin silinmesinde, denetime güvenin artmasında ve ba-
şarılı olmasında yararlı olabilir. Okul içi denetimi ve öz denetimi öne 
çıkaran girişimler güçlü bir dışsal denetimle birleştirilerek bütüncül bir 
anlayış temelinde yeni bir denetim sisteminin kurulması yararlı olacak-
tır. 

Öğretimsel gelişmenin sağlanması, başarılı öğretim ve denetim, be-
lirli öğretimsel amaçlara, yerel öğrenme ortamına ve her biri farklı bi-
reyler olan öğrencilere bağlıdır. Bu da, öğrenciler ve durumlar için et-
kili olacak tek bir öğretim ve denetim modeli aramak uygulamada yine 
aksaklıklar çıkaracaktır. Dünyada eğitim denetimi alanında yapılan de-
ğişimlerin, eğitim denetimini sistemleştirerek başarıyla uygulayan, rol 
model olan ülkelerin izlenmesi önemlidir. Özellikle, yaşadığımız coğraf-
yayı, kendi tarihi ve kültürel değerlerimizi dikkate alarak yapacağımız 
iş birliği ve atılacak adımlar eğitim denetiminin yapısına ve anlayışına 
önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Bölüm 18  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ

Mine BAYAR1, Doç. Dr. Adem BAYAR2

1Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi ve  
Öğretmen, Amasya / Türkiye

2Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Amasya / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin yazma 
kaygılarını cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, okuduk-
ları bölüm ve bir yıl içinde okudukları kitap sayısı değişkenlerine göre 
incelenmektir. Bu çalışma, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Amasya 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okumakta olan 142 öğretmen adayıyla 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması ama-
cıyla nicel araştırma desenlerinden olan tarama modeli tercih edilmiştir. 
Bu çalışmada Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının yazma kaygılarını 
belirlemek amacıyla veri toplama aracı olarak ‘Yazma Kaygısı Ölçeği’ 
tercih edilmiştir. Nicel bulguların değerlendirmesi için SSPS programı 
kullanılmış olup, standart sapma, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü 
varyans analizi (one way anova) gibi istatistiksel testlerden faydalanıl-
mıştır. Araştırma neticesinde, öğretmen adaylarının yazma kaygılarının 
düşük seviyede bulunduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının yazma 
kaygılarının cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, okuduk-
ları bölüm ve bir yıl içinde okudukları kitap sayısı değişkenlerine göre 
anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yazma, Yazma Kaygısı, Öğretmen Adayı. 
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GİRİŞ

İnsanoğlu birbirleriyle iletişim kurma, kendini ifade etme ve duygu 
düşüncelerini anlatma aracı olarak dili kullanmaktadır. Bu açıdan dil 
eğitimi önemlidir. Dil eğitiminin en hayati amaçlarından biri dil temel 
dört yeteneklerini edindirmektir. Birbirleri ile alakalı ve bütünleşmiş 
olan bu beceriler dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileridir. Bu 
becerilerden ilk kazanılanı dinleme becerisidir. Daha sora sırasıyla ko-
nuşma, okuma en son olarak ise yazma becerisi kazanılmaktadır. Din-
leme ve konuşma becerilerinin ortak noktaları doğal koşullarda, eğitim 
görmeden kazanılmaları ve eğitimle geliştirebilmeleridir. Oysa okuma 
ve yazma becerileri ise çoğunlukla eğitim aracılığıyla kazanılır ve geliş-
tirilir (Karakoç Öztürk, 2012). 

Yazma, duygu ve düşüncelerin önceden belirlenmiş bazı kurallara 
uyularak ve planlı bir şekilde bazı araçlardan faydalanılarak bir yüzeye 
aktarılmasıdır. Bazı sembolleri ve işaretleri kullanarak duygu ve düşün-
celerin karşı tarafa iletilmesinde kullanılan yazma becerisi motorsal bir 
beceridir (Akyol, 2014). Yazma, kendimizi ifade etmeden bilgi aktarma-
ya kadar birçok amaçla kullanmış olduğumuz bir beceridir. Herhangi bir 
konuya ilişkin duygu, hayal ya da düşünceleri belli bir sistem ve bütün-
lük içerisinde yazıya aktarma görevine yazma denir (Göçer, 2010). Bağcı 
(2011)’ya göre yazma, bireyin dil becerileri alanındaki tüm kazanımları 
içeren önemli bir beceridir. Yazma etkili ve kalıcı bir iletişim şeklidir. 
Yazı aracılığıyla duygu, düşünce ve hayallerin çağlar ötesine taşınması 
mümkündür. Yazma becerisi, ilkokula başladığımız zamandan yaşamı-
mızın son anına kadar her alanda kullandığımız bir beceridir. Yazma 
becerisinin alışkanlık haline gelmesi için yazının sistematik olması ve 
tekrarlanması gerekmektedir (Özdemir & Erdem, 2012). 

Bireylerin etkili bir yazı yazabilmesi için ilk olarak alfabedeki yazı 
karakterlerini, sembollerini ve işaretlerini kullanmayı bilmesi gerek-
mektedir (Karatay, 2011). Yazma becerisi zihinsel becerilerle iç içe geç-
miş olan bir beceri olduğu için diğer becerilerin de gelişmesini destek-
lemektedir. Yazma bireyin; fikirlerini geliştirme, bilgi ve deneyimlerini 
düzenleme, dili etkin kullanma, bilgilerini arttırma ve söz dağarcığını 
genişletme gibi pek çok açıdan gelişimini olumlu etkilemektedir (Güneş, 
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2013). Yazma becerisini gerçekleştirmek bir süreç gerektirir. Bu süreç il-
kokuldan başlayarak gelişerek devam eder. Ancak bazı bireylerde yaz-
ma becerisi, kaygı faktörünün etkisiyle ilerlemek yerine gerilemeye baş-
lar (Sevim & Eren Özdemir, 2013). Yazma becerisinin sınırlı bir şekilde 
yoklanması, kaygının artmasına sebep olmaktadır. Yüksek kaygı düzeyi 
ise kişinin yazma işini zihinsel ve hissel açılardan etkilemektedir. Ayrıca 
yüksek kaygı düzeyi bireyin güdüsünün azalmasına sebep olmaktadır 
(Bruning & Horn, 2000, Akt. Yaman, 2010). 

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü’ne göre kaygı iki 
şekilde ifade edilmiştir. İlk tanıma göre kaygı, üzüntü, endişe duyulan 
fikir ve tasadır. İkinci tanıma göre kaygı, genelde bir şey yaşanacakmış 
gibi hissetmekle başlayan ve nedeni belirlenemeyen gerginlik duygusu-
dur (http: tdk.gov.tr). Kaygı; tam olarak sorunun net bir şekilde ortaya 
konmamasına karşın hissedilen ve bireyi olumsuz olarak etkileyen kor-
ku olarak tanımlanmaktadır (Morgan, 1998). Cüceloğlu’na (2000) göre 
kaygı, devamlı olarak desteklenen bir duruma verilen desteğin veril-
memesi, ortaya çıkabilecek olumsuz durumların belirmesi, bir eyleme 
karşı verilecek cezanın belirlenmesi gibi durumlarda meydana gelebilir. 
Kaygı durumu iki farklı biçimde görülebilir. Bunlardan ilki, öğrenciyi 
olumsuz şekilde etkileyen öğrencinin öğrenmesini engelleyen kaygıdır. 
Diğeri ise öğrencileri yeni karşılaştığı durumlarla baş etmeye güdüleyen 
yani öğrenmeyi kolay hale getiren kaygıdır (Yaman, 2010). Bireylerin 
her alanda karşısına çıkabileceği bir durum olan kaygının farklı alanla-
rında fizik kaygısı, matematik kaygısı, sosyal kaygı, teknoloji kaygısı ve 
yazma kaygısı gibi çeşitlerinin olduğu söylenebilir (Sevim, 2012). 

Bireylerin yazma becerisinden uzaklaşmalarının nedenlerinden bi-
risi yazma kaygısıdır. Yazma kaygısı hakkında birçok tanım yapılmıştır. 
Bu alanda çalışmalar yapan araştırmacılardan olan Daly ve Wilson ise 
yazma kaygısını, bireylerin yazdıklarının değerlendirileceği düşünce-
siyle yazma işinden uzak durma durumları şeklinde ifade etmişlerdir 
(Akt. Özbay & Zorbaz, 2011). Yazmak zorunda kaldığımız durumlarda 
(sınav, kompozisyon vs.) üzüntü, kızgınlık ve korku biçiminde ortaya 
çıkan tepkilere yazma kaygısı denir (Özbay & Zorbaz, 2011). Yazma 
kaygısı ise bireyin kendini ifade etmede ve iletişim kurmada yaşanan 
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ya da yaşanması mümkün olan bir durumdur. Yazma kaygısı; yazmaya 
karşı oluşturulan bir tepkidir (Zorbaz, 2011). 

Daly ve Miller’a (1975) göre yazma kaygısının temelini üç unsur 
oluşturmaktadır. Bunlar: bireylerin yazdığı bir yazıya olumsuz eleştirile-
rin yapılması, kişisel değerlendirmeden kaçınması ve yazma derslerinde 
başarılı olamama endişesi olarak ifade edilir (Akt. Tiryaki, 2012). Ran-
kin-Brown (2006), öğrenciler yazma işinden kendisini değerlendirme, 
öğretmenin değerlendirmesi, arkadaşının değerlendirmesi durumların-
dan dolayı kaçındıklarını belirtmiştir. Bu durumların öğrencileri yazma 
kaygısının içine soktuğunu belirten araştırmacı, yazma kaygısının esas 
olarak biri tarafından değerlendirilmesi sonucunda yanlışların ortaya 
çıkması ihtimalinden kaynaklandığını işaret etmiştir. Bireyin yazmaya 
karşı hissettiği kaygı durumu fizyolojik ve psikolojik olarak görülmek-
tedir. Psikolojik etkiler endişe, korku, heyecan vb. durumları; fizyolojik 
etkiler midede kasılma veya boşluk hissi, terleme, titreme, baş ağrısı vb. 
durumları şeklinde ortaya çıkmaktadır (Petzel & Wenzel, 1993). 

Yazma kaygısı yüksek olan öğrencilerin ortaya koydukları davranış-
lardan birisi; meslek seçimlerinde yazma becerisinin etkisinin olmadığı 
ya da çok az etkili olduğu meslekleri seçmeleridir. Günlük hayatta yaz-
ma eylemini çok az kullanırlar. Sözel yetenek testleri, okuduğunu anla-
ma sorularında ve üniversiteye giriş sınavlarında gerçekleşen standart 
yazma becerisi testlerinden istedikleri sonuçları elde edemezler. Bu so-
nuçlardan dolayı ister istemez motivasyonları düşüktür (Reeves, 1997). 
Yazma kaygısı yüksek olan kişiler yazma becerisini gerçekleştirme sü-
recinde oldukça zorlanmakta ve sıkıntılar yaşamaktadırlar (Karakaya & 
Ülper, 2011). Warburton (2007) yazma kaygısı olan kişilerin yazma sü-
recinde akıllarına birçok farklı düşünce geldiğini ve kişinin yazmayı bı-
rakmaya istekli olduğunu belirterek kişinin yazmaya başlamadan önce 
psikolojik olarak kendini hazırlaması gerektiğini belirtmektedir. Öğren-
cilerin yazma becerisini geliştirmek ve yazma kaygılarını azaltmak için 
çeşitli tedbirler alınabilir. Öğrencilerdeki yazma becerisini geliştirmek 
ancak öğretmenlerin yazma konusundaki bilgi ve becerileriyle mümkün 
olacaktır. Yüksek seviyede kaygı duyan kişilerin gelişimi bu kaygıdan 
olumsuz şekilde etkilenir (Karakaya & Ülper, 2011). 
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Tablo 1: Düşük ve Yüksek Kaygısı Olan Kişilerin Davranış Nitelikleri

Düşük Kaygı Yüksek Kaygı

Yazma gerektiren görevlerden kork-
mazlar. Günlük hayatta yazılı dilin 
yararlı olduğunun bilincindedirler. 
Yazmaya engel olacak durumlardan 
kaçınmak amacıyla esnek ve dene-
yimsel metotlardan yararlanırlar. 
Dilbilgisi yanlışlıklarının sayısı yük-
sek kaygıya sahip kişilere göre daha 
düşüktür. 
Olumsuz geri dönütleri (Örneğin 
öğretmenin kırmızı kalemle üzerin-
de durduğu yerler) görmezden gelip 
öğretmeninin rehberliğinden nasıl 
faydalanacağının farkındadır. 

Yazma bu kişiler için memnun ol-
madıkları bir uğraştır. 
Yazma işini yorucu bir faaliyet 
olarak görürler ve yazma işinden 
kaçınırlar. 

Dilbilgisi yanlışlıklarının sayısı 
düşük kaygılı kişilere göre daha 
yüksektir.
Olumsuz geri dönütler kaygı seviye-
lerini yükseltir. 

Bishop (1989)’dan uyarlanarak geliştirilmiştir.

Yazma kaygısı ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde araştır-
maların genellikle öğrenciler düzeyinde olduğu görülmektedir (Arslan, 
2018; Aşılıoğlu & Özkan, 2013; Deniz & Demir, 2019; Karakuş Tayşi & 
Taşkın, 2018; Karakoç Öztürk, 2012; Özbay & Zorbaz, 2011; Temel & 
Katrancı, 2019; Yılmaz, 2019). İşeri ve Ünal (2012)’ın “Türkçe Öğretmen 
Adaylarının Yazma Kaygı Durumları”nı araştırdıkları çalışmalarında 
katılımcıların kaygı düzeylerinin düşük seviyede olduğu görülmüş; 
yazma kaygısı ve yazma durumları arasında manidar bir farklılık tespit 
edilmiştir. Yazma sıklığı çoğaldıkça yazma kaygıları azalmakta, yazma 
sıklığı düştükçe yazma kaygısı yükselmektedir. Tiryaki (2012) tarafın-
dan yapılan “Üniversite Öğrencilerinin Yazma Kaygısının Çeşitli De-
ğişkenler Açısından Belirlenmesi” çalışmasında öğretmen adaylarının 
yazma kaygı seviyelerini ortaya koymuştur. Buna göre öğretmen aday-
larının %15,7’sinin düşük yazma kaygısına, %66,9’unun orta seviyede 
ve %17,4’ünün ise yüksek seviyede yazma kaygısına sahip olduğu be-
lirtilmiştir. Atay ve Kurt (2006) İngilizce öğretmen adaylarıyla beraber 
gerçekleştirdikleri araştırmada akran değerlendirmesinin yazma kaygısı 
üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırmada deneysel desen kulla-
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nılmış olup akran değerlendirmelerinin gerçekleştiği deney grubunda 
yazma kaygısının daha düşük seviyede bulunduğu ve deney-kontrol 
grupları arasında manidar bir farklılık tespit edilmiştir. Öğretmen aday-
larının yazma kaygılarını olduğu tespit edebilecek çalışmalarda bulu-
nulması öğretmelerin yetiştirecekleri öğrencilerin yazma konusundaki 
niteliğini arttıracaktır. Yazma konusunda kaygı duyan öğretmenin an-
latacağı yazma eğitimi ile bu konuda eksikliklerini görmüş ve bu eksik-
liklerini gidermiş bir öğretmenin anlatacağı yazma eğitimi aynı özellik-
lerde olmayacaktır. Bu sebeplerle bu çalışmanın öğretmen eğitiminde 
yazma alanındaki çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin yazma kaygı 
düzeylerini tespit etmek ve yazma kaygılarını çeşitli değişkenler açısın-
dan incelemektir. Belirlenen amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen şu 
sorulara cevap aranmıştır. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin;

	Yazma kaygıları hangi düzeydedir?
	Yazma kaygıları cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?
	Yazma kaygıları anne eğitim düzeyi değişkenine göre farklılaş-

makta mıdır?
	Yazma kaygıları baba eğitim düzeyi değişkenine göre farklılaş-

makta mıdır?
	Yazma kaygıları son bir yıl içinde okuduğu kitap sayısına göre 

farklılaşmakta mıdır?
	Yazma kaygıları okudukları bölüm değişkenine göre farklılaş-

makta mıdır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygılarını belirlemek ama-
cıyla gerçekleştirilen bu araştırmada nicel araştırma yaklaşımı çerçeve-
sinde tarama modeli işe koşulmuştur. Tarama modelleri, eskiden veya 
hâlen bulunan bir durumu olduğu gibi tanımlamayı hedefleyen bir araş-
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tırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan hadise, kişi ya da obje, kendi 
şartlarında ve olduğu şekliyle betimlenmeye uğraşılır (Karasar, 2011). 

Örneklem

Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Amas-
ya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 142 öğret-
men adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu seçilirken 
rastgele örneklem seçim stratejisi kullanılarak belirlenmiştir.

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Demografik Özellikleri

Cinsiyet f % Son Bir Yıl İçinde 
Okuduğunuz Kitap 
Sayısı

f %

Kız 108 76,1 Hiç 7 4,9

Erkek 34 23,9 1-5 63 44,4

Toplam 142 100,0 6-10 33 23,2

Bölüm f % 11-15 23 16,2

Okul Öncesi Öğret-
menliği

48 33,8 16 ve üzeri 16 11,3

Sınıf Öğretmenliği 51 35,9 Toplam 142 100

Türkçe Öğretmenliği 43 30,3

Toplam 142 100

Anne Eğitim Düzeyi f % Baba Eğitim Düzeyi f %

İlkokul 81 57 İlkokul 47 33,1

Ortaokul 22 15,5 Ortaokul 18 12,7

Lise 27 19 Lise 52 36,6

Üniversite 12 8,5 Üniversite 25 17,6

Toplam 142 100 Toplam 142 100

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının 108 (%76,1)’ini kız 
öğrenciler, 34 (%23,9)’unu erkek öğrenciler oluşturduğu görülmüştür. 
Örnekleme alınan öğretmen adaylarının anne eğitim düzeyi incelendi-
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ğinde ilkokul mezunu olan annelerin sayısı 81 (%57), ortaokul mezunu 
annelerin sayısının 22 (%15,5), lise mezunu annelerin sayısının 27 (%19), 
üniversite mezunu annelerin sayısının 12 (%8,5) olduğu görülmektedir. 
Baba eğitim düzeyi incelendiğinde ilkokul mezunu olan babaların sayısı 
47 (%33,1), ortaokul mezunu babaların sayısının 18 (%12,7), lise mezu-
nu babaların sayısının 52 (%36,6), üniversite mezunu babaların sayısının 
25 (%17,6) olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının son bir içinde 
okudukları kitap sayısının 0 olan 7 (%4,9), 1-5 olan 63 (%44,4), 6-10 olan 
33 (%23,2), 11-15 olan 23 (%16,2), 16 ve üzeri 16 (%11,3) olduğu görül-
müştür. Öğretmen adaylarının bölümleri incelendiğinde ise okul öncesi 
öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının sayısının 48 (%33,8), sı-
nıf öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının sayısının 51 (%35,9), 
Türkçe öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının sayısının 43 
(%30,3) olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Araştırma verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yazma Kaygısı Ölçeği” 
kullanılarak toplanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu 

Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygılarını farklı değişkenler 
açısından incelemek için araştırmacı tarafından hazırlanmış olan kişi-
sel bilgi formu kullanılmıştır. Form hazırlama sürecinde ilgili literatür 
taranmış ve “cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, son bir 
yıl içinde okuduğu kitap sayısı, bölümü” ile alakalı bilgilerinin alınması 
gerekli görülmüştür. 

Yazma Kaygısı Ölçeği

 Araştırmada Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygı düzeyle-
rini incelemek için Karakaya ve Ülper’ce (2011) geliştirilmiş olan “Yazma 
Kaygısı Ölçeği” tercih edilmiştir. Yazma Kaygısı Ölçeği, bir boyutludur. 
Bu ölçek 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin uygulandığı kişilerden, 
kendilerine sunulan uyarıcılara yönelik tepkilerini “Her zaman”, “Çoğu 
zaman”, “Ara sıra”, “Çok seyrek” ve “Hiçbir zaman” şeklinde hazırlan-
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mış sıklık bildiren tepki kategorilerine uygun şekilde ifade etmeleri is-
tenmiştir. Öğretmen adaylarının verdikleri yanıtlar ölçekte yer alan “her 
zaman” kategorisinin işaretlenmesi durumunda “5”, “hiçbir zaman” 
kategorisinin işaretlenmesi durumunda “1” puan ile puanlandırılmıştır. 
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 175 puan iken en az alınabilecek 
olan puan ise 35 puandır. Ölçekten yüksek puan alan kişilerin kaygı dü-
zeyleri yüksek, düşük puan alan kişilerin ise kaygı düzeyleri düşüktür. 
Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı kullanılarak hesaplanan 
güvenirlik katsayısı 0,97 olarak bulunmuştur (Karakaya & Ülper, 2011). 

Veri Analizi

Araştırmadaki veriler, Yazma Kaygısı Ölçeğine öğretmen adayla-
rının verdikleri cevapların değerlendirilmesiyle elde edilmiştir. Yazma 
Kaygısı Ölçeği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine dağı-
tılırken, yapılacak araştırmayla ilgili onlara bilgi aktarılmıştır. Öğretmen 
adaylarından toplanan bilgilerin sadece bilimsel amaçlı kullanılacağı ve 
adlarının üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağı ifade edilmiştir. Çalışma-
nın güvenirliğini artırması adına öğretmen adaylarından ölçek madde-
lerine içtenlikle cevap vermeleri istenmiştir. Nicel veriler toplandıktan 
sonra analizleri yapılmıştır. Yazma Kaygısı Ölçeğinin uygulanması 
sonucunda elde edilen veriler önce bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 
Toplanan veriler SPSS 18 istatistik paket programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Araştırmada öncelikle Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma 
kaygılarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapmalar tespit edil-
miştir. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygılarının cinsiyete göre 
manidar bir farklılık olup olmadığı bağımsız gruplar için t testiyle, an-
ne-baba eğitim düzeyine, bir yıl içinde okuduğu kitap sayısına ve bölü-
me göre ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile ölçülmüştür.

BULGULAR

Araştırma neticesinde ulaşılan bulgulara bu başlık altında değinil-
miştir. Burada öncellikle araştırmaya katılan Eğitim Fakültesi öğrencile-
rinin yazma kaygı düzeylerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
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Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazma Kaygılarına İlişkin Nicel 
Bulgular 

Araştırmanın problem cümlesini oluşturan “Eğitim Fakültesi öğren-
cilerinin yazma kaygıları hangi düzeydedir?” sorusuna verilen cevap-
lar incelenmiştir. Yazma kaygısı ölçeğinden elde edilen ortalama puan 
2,27 olarak belirlenmiştir. Bu ortalama da “Çok Seyrek” aralığında yer 
almaktadır. Bu sonuç Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygısı dü-
zeylerinin düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Yazma Kaygısının Cinsiyete Göre Değişimi 

Araştırmanın alt problemlerinden biri olan “Eğitim Fakültesi öğ-
rencilerinin yazma kaygıları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? sorusu 
bağımsız t testi kullanılarak değerlendirilmiş ve ulaşılan bulgular Tablo 
3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Yazma Kaygısının Cinsiyete Göre Bağımsız t Testi Sonucu

Cinsiyet  n S t p

Erkek 50 2,25 ,85 0,186 ,110

Kız 92 2,27 ,76

P<0.05

Tablo 3’e bakıldığında, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygı 
düzeylerinin cinsiyetlerine göre (t(142)=0.186, p>0.05) manidar bir fark 
olmadığı bulgusuna varılmıştır. Bu bulgu, Eğitim Fakültesi öğrencileri-
nin yazma kaygılarının cinsiyete göre farklılaşmadığı şeklinde yorum-
lanabilir.

Yazma Kaygısının Anne Eğitim Düzeyine Göre Değişimi 

Araştırmanın alt problemlerinden biri olan “Eğitim Fakültesi öğren-
cilerinin yazma kaygısı annelerinin eğitim düzeyine göre farklılaşmakta 
mıdır? sorusu one way ANOVA testi kullanılarak değerlendirilmiş ve 
ulaşılan bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4: Yazma Kaygısı Düzeylerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre 
Farklılığı

Grup Karelerin  
Toplamı

sd Karelerin  
Ortalaması

F p

Gruplararası 2,311 3 ,770

Gruplariçi 84,811 138 ,615 1,253 ,293

Toplam 87,121 141

P<0.05

Tablo 4 incelendiğinde, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygı 
düzeylerinde annelerinin eğitim düzeyine göre (F(3-138)=1.253, P>0.05) 
anlamlı fark olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bu bulgu, Eğitim Fakülte-
si öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeyleri yazma kaygılarını etkile-
mediği şeklinde yorumlanabilir.

Yazma Kaygısının Baba Eğitim Düzeyine Göre Değişimi 

Araştırmanın alt problemlerinden biri olan “Eğitim Fakültesi öğren-
cilerinin yazma kaygısı babalarının eğitim düzeyine göre farklılaşmakta 
mıdır? sorusuna ilişkin one way ANOVA testinden ulaşılan bulgular 
Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5: Yazma Kaygısı Düzeylerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre 
Farklılığı

Grup Karelerin  
Toplamı

Sd Karelerin  
Ortalaması

F p

Gruplararası 2,037 3 ,679

Gruplariçi 85,084 138 ,617 1,101 ,351

Toplam 87,121 141

P<0.05

Tablo 5 incelendiğinde, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygı 
düzeylerinde babalarının eğitim düzeyine göre (F(3-138)=1.101, P>0.05) 
anlamlı fark olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bu bulgu, Eğitim Fakülte-
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si öğrencilerinin babalarının eğitim düzeyleri yazma kaygılarını etkile-
mediği şeklinde yorumlanabilir.

Yazma Kaygısının Okudukları Bölüme Düzeyine Göre Değişimi 

Araştırmanın alt problemlerinden biri olan “Eğitim Fakültesi öğren-
cilerinin yazma kaygıları okudukları bölüme göre farklılaşmakta mıdır? 
sorusuna ilişkin one way ANOVA testinden ulaşılan bulgular Tablo 
6’da gösterilmiştir.

Tablo 6: Yazma Kaygısı Düzeylerinin Okudukları Bölüme Göre  
Farklılığı

Grup Karelerin  
Toplamı

Sd Karelerin  
Ortalaması

F p

Gruplararası 1,060 2 ,530

Gruplariçi 86,061 139 ,619 0,856 ,427

Toplam 87,121 141

P<0.05
Tablo 6 bakıldığında, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kay-

gısı düzeylerinin okudukları bölüm değişkenine göre (F(2-139)=0.856, 
P>0.05) manidar farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, 
Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygılarının okudukları bölüme 
göre değişmediğini göstermektedir.

Yazma Kaygısının Bir Yıl İçinde Okudukları Kitap Sayısına Göre 
Değişimi 

Araştırmanın alt problemlerinden biri olan “Eğitim Fakültesi öğren-
cilerinin yazma kaygıları bir yıl içinde okudukları kitap sayısına göre 
farklılık göstermekte midir? sorusuna cevap aranmış. Bunun amaçla one 
way ANOVA testinden yararlanılarak elde edilen sonuçlar Tablo 7’de 
verilmiştir.
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Tablo 7: Yazma Kaygısı Düzeyinin Bir Yıl İçinde Okunulan Kitap  
Sayısına Göre Farklılığı

Grup Karelerin  
Toplamı

Sd Karelerin  
Ortalaması

F p

Gruplararası 4,847 4 1,212

Gruplariçi 82,274 137 ,601 2,018 ,095

Toplam 87,121 141

P<0.05
Tablo 7 incelendiğinde, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygı-

sı düzeylerinin yıl içinde okudukları kitap sayısına göre (F(4-137)=2.018, 
P>0.05) manidar farklılık göstermediği görülmüştür. Bu sonuç, Eğitim 
Fakültesi öğrencilerinin bir yıl içinde okudukları kitap sayısının yazma 
kaygılarını etkilemediğini göstermektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Öğretmen adaylarının yazma kaygılarının belirlenmesi ve çeşitli 
değişkenler açısından incelendiği araştırma sonuçlarına göre öğretmen 
adaylarının yazma kaygılarının düşük olduğu görülmüştür. Benzer şe-
kilde Demir ve Çiftçi (2019)’nin çalışmalarının sonucuna göre Türkçe 
öğretmenliği bölümü öğrencilerinin yazma kaygı seviyelerinin düşük 
olduğu belirlenmiştir. İşeri ve Ünal (2012)’ın araştırmaları destekler ni-
telikte olup Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygılarının düşük 
düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Benzer diğer bir çalışma ise, Kalay-
cı ve Erdoğan (2017)’ın yaptıkları araştırma sonucunda sınıf ve Türkçe 
öğretmenliği bölümü öğrencilerinin adaylarının yazma kaygılarının dü-
şük düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlardan farklı olarak Tir-
yaki (2012) çalışmasında üniversite öğrencilerinin yazma kaygılarının 
orta seviyede olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Hakkoymaz 
(2017)’ın öğretmen adaylarının eleştirel düşünme yönelimleri ile yazma 
kaygıları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmasında öğrencilerin 
yazma kaygılarının orta düzeyde olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde 
Kuşdemir, Şahin ve Bulut (2016) çalışmalarında sınıf öğretmenliği öğ-
rencilerinin yazma kaygılarını orta seviyede olduğunu belirtmişlerdir. 
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Ürün Karahan (2017) araştırmasında ise Türkçe öğretmenliği bölümü 
öğrencilerinin yazma kaygı düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Araştırma bulgularına göre Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma 
kaygıları cinsiyet değişkenine açısından manidar bir farklılık gösterme-
diği belirlenmiştir. Karakaya ve Ülper (2011) araştırmalarında yazma 
kaygısının cinsiyet değişkeni açısından araştırmışlar; ancak bu değişke-
ne göre öğrencilerin yazma kaygılarında manidar bir farklılık bulunma-
mıştır. Tiryaki (2012), tarafından öğretmen adaylarıyla yapılan bir başka 
çalışmada da öğretmen adaylarının yazma kaygılarının cinsiyet değiş-
kenine göre farklılaşmadığı sonucu bulunmuştur. Bu sonuca benzer 
şekilde Hakkoymaz (2017)’ın öğretmen adaylarının eleştirel düşünme 
yönelimleri ile yazma kaygıları arasındaki ilişkinin incelendiği araştır-
masında öğrencilerin yazma kaygılarının cinsiyet değişkeni açısından 
manidar bir farklılık olmadığı belirtilmiştir. Bu sonuçları destekleyen 
diğer bir çalışmada ise Kalaycı ve Erdoğan (2017) sınıf ve Türkçe öğret-
menliği bölümünde okuyan öğrencilerinin yazma kaygılarının cinsiyet 
değişkenine göre manidar bir farklılık bulunmadığını belirtmişlerdir. 
Benzer şekilde sınıf öğretmeni adaylarının yazma kaygıları cinsiyete 
göre değişiklik göstermemektedir (Kuşdemir, Şahin & Bulut, 2016). Bu 
sonuçların aksine Martinez vd. (2011) üniversite öğrencilerinin yazma 
kaygılarını inceledikleri çalışmalarında kadınların yazma kaygısının er-
kelerden daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir.

Araştırma bulgularına göre Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma 
kaygıları eğitim gördükleri bölüm değişkenine göre manidar bir farlılık 
göstermediği belirlenmiştir. Benzer şekilde Kalaycı ve Erdoğan (2017)’ın 
çalışmalarında sınıf ve Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan öğren-
cilerin yazma kaygılarının öğrenim gördükleri bölüme göre manidar 
bir farklılık göstermediğini belirtmişlerdir. Bu sonuçlardan farklı olarak 
Hakkoymaz (2017)’ın öğretmen adaylarının eleştirel düşünme yönelim-
leriyle yazma kaygıları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmasında 
öğrencilerin yazma kaygılarının öğrenim görülen bölümlere göre an-
lamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Ölçekten alınan puanlar kı-
yaslandığında bu durumun İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim 
gören öğrencilerin lehine olduğu gözlenmiştir. Tiryaki (2012) tarafından 
yapılan araştırmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin yazma kaygıları 
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ile Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin yazma kaygıları arasında 
anlamlı fark bulunmuş olup Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencileri le-
hine olduğu görülmüştür. 

Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının yazma kaygıları 
ebeveyn eğitim seviyesi değişkenine göre anlamlı bir değişiklik bulun-
madığı tespit edilmiştir. Karakaya ve Ülper (2011)’in araştırmalarında 
da Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yazma kaygıları anne-baba eğitim 
durumlarına göre manidar bir farklılık bulunmaması sonuçları destekler 
niteliktedir. Benzer şekilde Hakkoymaz (2017)’ın üniversite öğrencileri-
nin eleştirel düşünme yönelimleriyle yazma kaygıları arasındaki ilişki-
nin incelendiği araştırmasında öğrencilerin yazma kaygılarının ebeveyn 
eğitim düzeyine göre anlamlı bir değişiklik olmadığı görülmüştür.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaz-
ma kaygıları okudukları kitap sayısına göre manidar bir farklılık gös-
termediği görülmüştür. Benzer şekilde İşeri ve Ünal (2012) yaptıkları 
çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygısının okudukları 
kitap sayısından olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenmemektedir. 
Benzer başka bir çalışmada bireylerin yazma kaygısının okudukları ki-
tap sayısından etkilenmediğini belirtmiştir (Karakaya ve Ülper, 2011). 
Bu sonuçlardan farklı olarak Karakoç Öztürk (2012) öğrencilerin yazma 
kaygılarına bakıldığında her gün kitap okuyan öğrencilerin hiç kitap 
okumayan öğrencilere göre yazma kaygı düzeylerinin düşük olduğunu 
ifade etmiştir. Yaman (2010)’nın çalışma sonuçlarına göre hiç kitap oku-
mayan öğrencilerin yazma kaygılarının ayda üç ya da dört kitap okuyan 
öğrencilerden daha fazla kaygılı olduklarını belirtmiştir. Bu çalışma so-
nuçlarına paralel diğer bir çalışma Yılmaz (2019) çalışmasında ortaokul 
öğrencilerinin yazma kaygılarının okudukları kitap sayısından etkilen-
diğini ve iki ayda bir kitaptan az okuyan öğrencilerin ayda bir kitap oku-
yan öğrencilerden daha fazla yazma kaygısı duyduklarını belirtmiştir. 
Ayrıca iki ayda bir kitaptan az okuyan öğrencilerin ayda iki kitap ve 
fazlasını okuyan öğrencilere göre daha fazla yazma kaygılı olduklarını 
ifade etmiştir.
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 

İstanbul / Türkiye

Öz: Kemalizm’in gerçek mahiyetinin ne olduğu sorunsalı, Cumhu-
riyet tarihi boyunca yerli ve yabancı birçok fikir adamının cevap aradığı 
bir konu olmuştur. Mustafa Kemal’e doğrudan karşı çıkanların dışın-
daki her kesim, onun büyük bir kurtarıcı ve önder olduğu konusunda 
birleşmiştir. Fakat söylemlerinin içeriği ve eylemlerinin gerçekte hangi 
hedefe yöneldiği konularında ortak bir tez üretememişlerdir. Herkes ken-
dine göre bir Atatürk yaratmış ve onun doğruluğunu kanıtlayacak fark-
lı tezler ortaya atmıştır. Liberal bir aydın, onun özel teşebbüse ağırlık 
veren bir “devlet kapitalizmi” oluşturmaya çalıştığını savunurken, sol 
görüşlü bir aydın, tam aksi istikamette bir görüşü ileri sürerek; onun, 
kamu mülkiyetine dayalı bir “devlet sosyalizmi”ni gerçekleştirmek is-
tediğini savunabilmektedir. Bir kesim; onun, yukarıdan aşağıya totaliter 
bir devrim yaptığını öne sürerken, bir diğer kesim ise aşağıdan yukarı 
demokratik bir devrim gerçekleştirdiğini iddia edebilmektedir. Konu-
nun en dikkat çekici noktası ise bu farklı tezlerin, ilginç bir biçimde, aynı 
delillere dayandırılmasıdır. Aynı kişiye ait, aynı söylemler ve aynı ey-
lemler, farklı bakış açılarına sahip kişilerce farklı tezlere ve farklı sonuç-
lara dayanak yapılmaktadır. Bu ise yozlaştırmaya kadar giden bir bilgi 
kirliliğine ve Kemalizm’in genç kuşaklar tarafından gerçek mahiyetiyle 
kavranamamasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu 
problematiği ve Atatürk’ün gerçekte nasıl bir lider olduğu hususunu, 
sosyalist bir aydın olan Attila İlhan’ın görüşleri özelinde ele almaktır. 
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Dahası, Atatürk’ten sonra şekillenmeye başlayan Kemalist perspektifi 
ana hatlarıyla ortaya çıkarmak ve Attila İlhan’ın, Hangi Atatürk isimli 
eserini merkez alarak, Mustafa Kemal’i ve Kemalizmi nasıl değerlendir-
diğini bilimsel bir açıdan inceleyebilmektir. Böylelikle, Atatürk’ün asıl 
mahiyetinin sosyalist-ulusalcı cihet tarafından ne şekilde analiz edildiği 
anlaşılacaktır. Çalışmanın kapasitesini zorlamamak için, kitabın içerdi-
ği konuları tek tek ele almaktansa, Attila İlhan’ın Atatürk’le ilgili temel 
görüşleri ve belirgin bir biçimde farklılık arzeden yönleri ortaya koyul-
maya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, Attila İlhan, Kemalizm.

GİRİŞ

Türk düşün hayatında önemli bir yeri olan Attila İlhan’ın, her siyasi 
ideolog gibi kendi görüşüne uygun düşen bir Mustafa Kemal’i ve Ke-
malizm anlayışı vardır. İlhan’ın Kemalizm anlayışını oluştururken daha 
çok, ait olduğu sosyalist ideolojinin diyalektik materyalizm metoduna 
bağlı kaldığı görülmektedir. Sosyalist ideolojiye göre iki yapı da birbiri-
ni karşılıklı olarak etkilemekle beraber genel olarak üstyapı devrimleri, 
yani toplumda var olan bütün ahlaki, hukuki, siyasi, felsefi, dini ve ben-
zeri bütün fikir ve kurumlar altyapısal değişimlere, yani üretim araçla-
rındaki gelişmelere ve üretim ilişkilerindeki köklü dönüşümlere; daha 
genel bir ifadeyle, iktisadi yapıya bağlanmaktadır. Attila İlhan da Mus-
tafa Kemal’i değerlendirirken bu metoda bağlı kalarak, Kurtuluş Savaşı 
sürecini ve Kemalist devrimi altyapısal değişimlerin bir sonucu olarak 
görmüş ve bütün değerlendirmelerinde ekonomiyi belirleyici temel un-
sur olarak gören bu bakış açısını korumuştur. Bununla birlikte İlhan, 
Atatürk’e ait değerlendirmelerinde, genel kabulleri zorlayan alternatif 
tezler üretmiştir. Örneğin, Atatürk’ün yalnızca Türkiye’nin değil, özelde 
bütün doğunun, genelde ise bütün mazlum milletlerin anti-emperyalist 
önderi olduğu savını öne sürmüştür. Ya da İsmet İnönü ile Atatürk ve 
Atatürkçülük arasındaki ilişkiyi hâkim paradigmanın dışında, çok farklı 
bir açıdan ele alarak, İsmet İnönü’yü Atatürk’ün devamı olarak gören 
kesimlerin tepkisini toplamıştır. Farklı değerlendirmeleri ve bakış açı-
sıyla İlhan, Mustafa Kemal’e, Kurtuluş Savaşı sürecine ve Kemalizm’e 
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yeni bir boyut kazandırmış, genel kabulleri, önyargıları ve duygusal 
yaklaşımları zorlayacak alternatif bir üslup ve perspektif geliştirmiştir. 

Attila İlhan, herkesin bildiği şair ve romancı kimliğinin yanı sıra 
bahse konu özgün görüşleri itibarıyla, yukarıda da belirtildiği gibi, belli 
bir kesim için siyasi ideolog olarak kabul edilmiştir. Sosyalist formas-
yondan gelme bir aydın olarak aşamalı devrimi savunan ve milli de-
mokratik devrim aşamasının tamamlanması için Kemalist devrimlerin 
yerleşmesini savunan İlhan, tekraren vurgulanması gerekirse Atatürk 
ve devrimleri konusunda hayli orijinal fikirlere sahiptir. Bu anlamda, 
İlhan’ın Atatürk ve devrimleri ile ilgili yaklaşımlarını ve düşüncelerini 
irdelemek, pek çok açıdan faydalı olacaktır. Öncelikle, İlhan’ın ortaya at-
mış olduğu Atatürk ile ilgili fikirlerin özgünlüğünün literatüre ciddi bir 
katkı sağladığı yadsınamaz bir realitedir. Sonrasında ise İlhan gibi bir 
edebiyatçının ve kurgucunun bakış açısından yansıyan imgeleri İnkılap 
Tarihi özelinde irdelemek, kuşkusuz ki İnkılap Tarihi ile ilgilenen tüm 
tarihçiler için farklı bir deneyimin kapısını aralayacaktır. Atatürk’e bakı-
şın hayli sığ ve derinliksiz olduğu günümüzde farklı bakış açılarına ve 
diskurlara ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. İlhan’ın, Atatürk ve devrimleri 
ile ilgili düşünceleri bu açıdan çok mühim bir mahiyet arz etmektedir. 
Tümüyle hakikati yansıttığı söylenemese de tümüyle orijinal ve özgün 
oldukları yalın bir gerçekliktir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde sos-
yalist bir aydının, bir Milli Demokratik Devrim ideoloğunun Atatürk’ü 
nasıl gördüğü, devrimlerine hangi perspektiften yaklaştığı ve tarihte gö-
rünür olmaya başladığı andan yaşamını yitirdiği güne uzanan tarihsel 
kesitte Atatürk’ün hayata geçirdiği tüm siyasi pratiği ne şekilde değer-
lendirdiği hiç kuşkusuz ki önemli bir araştırma konusu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Dolayısıyla, İlhan’ın kitaplarında, gazete yazılarında, rö-
portaj ve konuşmalarında öne çıkan Atatürk’e dair görüşler belli başlı 
konular üzerinden detaylı biçimde incelenmeye muhtaç görünmektedir. 

ATTİLA İLHAN’IN ATATÜRK’ÜN DEVRİMCİLİĞİNE BAKIŞI

Attila İlhan’a göre Mustafa Kemal sürekli devrim yanlısıdır. Kur-
tuluş Savaşı’nın diğer paşaları ise Tanzimat tipi reformcu kimselerdi. 
İlhan bu düşüncelerini, “İleri Bir Tanzimatçı Ne Demek?” isimli kitap 
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bölümünde Terakkiperver erkânının Osmanlı reformcusu olduklarını 
hususi olarak belirttikten sonra şöyle izah etmiştir: 

“...Terakkiperver erkânıyla, Milli Şef arasındaki fark; hakikatte, mahiyet 
farkı değil, ‘derece’ farkıdır: her iki taraf da, Mustafa Kemal’in inkılapçılığına 
sahip değil; önceki kesim, daha Osmanlı reformcusu (yani Halifeci ve Padişahçı, 
yani İngilizci); oysa İsmet Paşa, başka ve yeni bir reformcu tipi ama o da aslında 
Tanzimat aydını...” (İlhan, 2005)

Attila İlhan, bir başka eserinde Atatürk devrimlerinden anlaşılma-
sı gerekenin kıyafet kanunu, şapka kanunu gibi bir takım üst yapısal 
hukuki değişikliklerin olmadığını; aslolanın gerçekleştirilen demokratik 
halk devrimi olduğunu şu cümlelerle izah etmiştir: 

 “Atatürk devrimleri yoktur. Atatürk’ün öncülüğünde yapılmış ulusal de-
mokratik bir halk devrimi vardır. Tarihsel, toplumsal ve ekonomik açıdan bak-
tınız mı, bu böyle. Bu devrimin toplumbilimsel açıklaması, Türkiye’nin feodal 
ümmet toplumundan burjuva millet toplumuna geçişidir denilebilir. Siyasal 
düzeyde bir açıklama denemek isterseniz, galiba şöyle diyeceksiniz: Anadolu 
ihtilali, daha önce padişahın halifelik sıfatı dolayısıyla da Tanrı’dan aldığını 
söylediği iktidarı, yapısal olarak değiştirip hukuk düzeyinde halka aktarmıştır. 
Asıl Atatürk devrimi, ne şapka giymiş olmamızdadır; ne Latin harfleriyle yaz-
mamızda; hani o Büyük Millet Meclisi’nin duvarında koskocaman yazılı olan 
söz vardır ya, ondadır işte: “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur”. İşte bu, 
yönetimin teokratik olmaktan çıkıp demokratik, giderek laik ve liberal olması yok 
mudur, Mustafa Kemal Paşa’nın öncülük ettiği devrim budur.” (İlhan, 1999a)

Attila İlhan, yukarıda da görüldüğü gibi, sosyalist formasyona sahip 
bir aydın olması hasebiyle Atatürk’ü ve onun devrimlerini değerlendir-
me noktasında sınıfsal bir perspektifi muhafaza etmekteydi. Dolayısıyla, 
birçok “Atatürkçünün” yapmış olduğu gibi gerçekleştirilen üst-yapısal 
değişimleri devrim olarak kabul etmiyordu. Ona göre Atatürk’ün dev-
rimciliği feodal düzeni yıkmasında ve yerine burjuva düzenini ikame 
etmesindeydi: 

“Kaç Cumhuriyet Kuşağı, ‘Atatürk İnkılâpları’ diye neyi öğrenmiştir? 
Harf İnkılâbı, Şapka İnkılâbı, Kıyafet Inkılâbı, vs. Gerçekte ortada, ulusal ve 
radikal, tek bir inkılâp vardı: ‘Ulusal Demokratik Devrimi’; o da, anti/Emper-
yalist bir ‘Kurtuluş Savaşı’yla birlikte gerçekleştirilmiş; Anadolu halkına, ‘tam 
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bağımsız’ bir uygarlık bileşimine ulaşmak yolunu açmıştı. Bu açıdan baktık mı, 
adına ‘inkılâplar’ dediğimiz, üstyapı değişikliklerinin topuna, denilse denilse, 
ancak ‘Kültür Devrimi’ denilebilirdi ki, bilindiği üzere, ‘altyapısını’ geliştir-
mekte gecikmiş toplumlarda, üsyapının süratle değişmesi için, bazı yönetimler 
bu metoda başvurabilir; meselâ Çin Halk Cumhuriyeti ‘nde Maozedung böyle 
bir ‘Kültür Devrimi’ ne girişmiş; o dönemde, dillere destan olmuştu.

Gâzi’nin ‘Anadolu İhtilâli’, henüz tarımsal -üstelik yarı sömürge- bir ‘üm-
met toplumu’ niteliğini taşıyan Anadolu halkını; ‘uluslaşmış’ bir ‘endüstri 
toplumuna’ dönüştürmek istiyordu; inkılâp diye, sadece üstyapıyı değiştirmek 
amacını gütmüyordu, zaten güdemezdi, zira böyle bir üstyapı, toplumsal ve 
ekonomik devrimle, kendi kendine zaten değişecekti; eğer Türkiye, beş yıllık 
sanayileşme planlarıyla, istediği gibi bir sanayi toplumuna hızla dönüşebilse, 
-‘kıyafet inkılabından, ‘şapka inkılâbına hepsi kendiliğinden, yâni yasa çıkar-
maksızın oluşacaktı.” (İlhan, 2004a)

Bu açıdan bakıldığında, Attila İlhan’ın alamet-i farikası olan İnönü 
karşıtlığı hususu da daha iyi anlaşılmaktadır. İnönü devrinin üst-yapısal 
kültür reformları ve Yunan-Latin tabanlı eğitim modeli, devrim olgusu-
nu alt-yapısal bir dönüşüm olarak kabul eden İlhan için Kemalist devri-
mi yozlaştıran bir karakter arz etmekteydi. Ona göre üretim ilişkilerini 
dönüştürmeye gücü asla yetmeyecek bu tarzda yüzeysel girişimler dev-
rim olarak kabul edilemezdi. İlhan, kaleme aldığı Dönek Bereketi isimli 
eserinde Atatürk’ün devrimcilik anlayışının da bu istikamette olduğunu 
belirtmiştir:

“Gazi, üstelik ‘inkılabı’, değişen ve değiştiren, diyalektik bir birikip/sıçra-
ma süreci diye alır; yoksa niye -handiyse Marksist diyebileceğimiz- şu sözleri 
söylesin: ‘...medeniyet yolunda muvaffakiyet teceddüde vabestedir. İçti-
mai hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında muvaffak olmak 
için, yegane terakki ve tekamül yolu budur. Hayat ve maişete hakim 
olan ahkamın, zaman ile tagayyür, tekamül ve teceddüdü zaruridir.” 
(İlhan, 2002)

Görüleceği üzere Attila İlhan’a göre Atatürk’ün devrimcilik anlayışı 
neredeyse Marksist bir perspektife ve solcu eğilimlere sahiptir (İlhan, 
1999b) Bu arada, İlhan’ın Marksist bir yaklaşımı ihtiva eden tahliline 
göre Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilmiş olan anti-emperyalist 
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burjuva demokratik devrim (İlhan, 2004b), İnönü gibi üst-yapı reform-
cuları yüzünden yarıda kalmış ve tamamlanamamıştır. Aslında İlhan’a 
göre, söz konusu devrimi gerçekleştirecek yerli bir burjuva sınıf henüz 
Osmanlı’da mevcut olmadığından Atatürk, demokratik devrimi burju-
vazi yerine feodal ilişkilere bağımlı olan kitlelere/halka, sivil-asker bü-
rokrasiye ve aydın takımına yaslamak zorunda kalmıştır. Bu açmazdan 
dolayı da söz konusu devrim başarıya ulaşamamış ve kültür devrimi de-
nilebilecek tarzdaki üst-yapı değişimleri ile idare edilmeye çalışılmıştır. 
Ulusal Kültür Savaşı isimli kitabında bu konuyu şu şekilde özetlemiştir: 

“Atatürk devrimlerinin ana nedeni buradadır işte. Ümmet toplumundan, 
millet toplumuna geçerken; ulusal burjuvazi, önceden ulusal bir değerler dü-
zenini yaratamadığından; devrimden sonra bu, zorunlu bir kültür devrimi ile 
başarılmak isteniyor. Burjuvazi ulusal değerler düzenini yaratabilmiş olsaydı, 
laiklik, şehir ahlakı, ulusal tarih ve dil bilinci, yeni toplum üzerine ‘hazır elbise’ 
gibi oturacaktı; yaratamayınca, Atatürk devrimleriyle, ümmetçi/feodal değerler 
düzeni yerine, laik ve liberal (yani burjuva) değerler düzeni önerilir. Bir yandan 
da, ümmet tarihinin labirentinde kaybolmuş Türklük, yeni bir tarih ve dil an-
layışıyla, canlandırılıyor. Ama garip bir sonucu vardır bunun” (İlhan 1998a)

Bu garip sonuç İlhan’a göre, Atatürkçülüğün yanlış bir batıcılık 
anlayışına ve kozmopolit bir eğitime indirgenmesidir. İlhan, devrimin 
öncü sınıfı olan burjuvazinin olmamasından dolayı, İnönü liderliğindeki 
sivil-asker bürokratik güçlerin, Atatürk’ün demokratik devrimini batı 
taklitçisi bir dönüşüme yozlaştırdığını iddia etmektedir. Oysa İlhan’a 
göre, söz konusu sınıf henüz Osmanlı zamanında iken oluşsaydı ve üre-
tim ilişkilerini domine edebilecek bir konuma gelseydi, kuşkusuz ki de-
mokratik devrim amacına ulaşacaktı. Netice olarak Attila İlhan, Atatürk 
devrimini yarım kalmış bir burjuva demokratik devrimi olarak görmek-
te ve takipçileri tarafından batı taklitçisi bir üst-yapı reformuna yozlaştı-
rıldığını savunmaktadır.  

KUVAYI MİLLİYE’NİN VE MÜDAFAA-İ HUKUK’UN 
MAHİYETİ 

Attila İlhan’a göre Kurtuluş Savaşı, tarihte ilk defaya mahsus olarak 
başarılı olmuş anti-emperyalist bir cephe hareketidir. Kuvayı Milliye, bu 
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hareketin silahlı direniş örgütü; Müdafaa-i Hukuk ise politik mücadele-
yi temsil eden sivil kanadıdır:

 “Mustafa Kemal’in, içiçe üç büyük eylemi var: Emperyalizme karşı kur-
tuluş savaşı, padişaha karşı demokratik devrim, toplumun ümmet aşamasından 
devrim aşamasına dönüşümü...

 Kuva-yı Milliye, aslında XX. yüzyılın gördüğü ilk ‘Halk Kurtuluş Ordu-
su’dur; nasıl ki Müdafaa-i Hukuk, mazlum milletlerin hepsi için ilk kurtuluş 
öğretisi; Bandung Konferansı’nın (ya da, Sultan Galiyev’in tasarladığı Maz-
lum Milletler Beynelmileli’nin), ilk bildirgesidir.” (İlhan, 1998)

İlhan, Mustafa Kemal’in anti-emperyalizmden ne anladığını, hangi 
alanlarda anti-emperyalist ve tabii tam-bağımsızlıkçı bir politika izleme-
yi hedeflediğini şu şekilde özetlemiştir: 

“Müdafaa-i Hukuk, hep biliyoruz, anti-emperyalist bir kurtuluş cephesiy-
di; Mustafa Kemal, batılı emperyalist güçlere çok açık bir şekilde tavır koymuş, 
açık ve seçik olarak demiştir ki:

 ‘...İstiklal-i tam, bizim bugün, deruhte ettiğimiz vazifenin ruh-u as-
lisidir; bu vazife, bütün millete ve tarihe karşı deruhte edilmiştir. (...) İs-
tiklal-i tam denildiği zaman, bittabi siyasi, mali, iktisadi, askeri, harsi 
ve ilh, her hususta istiklal-i tam ve serbesti demektir. Bu saydıklarımın 
herhangi birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve memleketin mana-yı 
hakikisiyle bütün istiklalden mahrumiyeti demektir...’ ” (İlhan, 1997)

İlhan’a göre Mustafa Kemal’in öncülüğünde gerçekleşmiş olan 
kurtuluş mücadelesi, aslında tek başına Türkiye’yi veya en azından ya-
kın bölgeyi ilgilendiren; tesiri ancak söz konusu coğrafyayı kapsayan 
bir savaşım değildi. Bu savaşımın çok daha büyük ölçekli bir etkileşim 
alanı mevcuttu. Bu alan, emperyalizmin kıskacında ezilmekte olan tüm 
mazlum milletleri kapsamaktaydı. İlhan bu tezini, Hangi Atatürk isim-
li çalışmasında Mustafa Kemal’in aşağıdaki şu dikkat çekici sözlerine 
dayandırırken; diğer yandan da Atatürk’ün mazlum milletlere ve doğu 
toplumlarına yönelik kapsayıcı sözlerini devrin Dışişleri Bakanı’nın söy-
lemesi halinde, Türkiye’nin yerinin yine yalnızlık olup olmayacağı soru-
suna da cevap vermiş oluyordu: 
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“Olmazdı sanırım, çünkü o Dışişleri Bakanı Mustafa Kemal’in elbette 1922 
Temmuz’unda söylediği şu sözleri de gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerine, 
yani mazlum milletlere aktaracaktı:

 ‘...Türkiye’nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türkiye’ye ait olma-
dığını, bütün arkadaşlarımız ifade etmiş iseler de bunu bir defa daha 
teyit etmek lüzumunu hissediyorum. Türkiye’nin bugünkü mücadelesi 
yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı 
olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sar-
fediyor. Çünkü müdafaa ettiği, bütün mazlum milletlerin, bütün şarkın 
davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye, kendisiyle bera-
ber olan Şark milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir...’ ” (İlhan, 
1999a) 

Attila İlhan, Müdafaa-i Hukuk’u aynı zamanda bir savunma doktri-
ni olarak görmekte ve bu doktrinin güvenliğini üstlenen silahlı kanadın 
da Kuvayı Milliye olduğunu öne sürmektedir. İlhan’a göre o tarihten 
itibaren Türkiye için, özellikle de dış politikada, olması gereken yega-
ne savunma doktrini, anti-emperyalist ve tam-bağımsızlıkçı Müdafaa-i 
Hukuk doktrinidir. Bu doktrinin silahlı savunmasını da tarihsel olarak 
Türk Ordusu üstlenmelidir: 

“O zaman şöyle mi toparlayacağız, Türkiye Cumhuriyeti’nin Silahlı Kuv-
vetleri’nin ‘ulusal savunma kavramı’ aslında müdafaa-i hukuk (hakların savu-
nulması) öğretisidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, ulusun iradesinin bir savunma 
aracıdır, görevi bu iradenin emrettiği biçimde ulusal çıkarları korumak ve sa-
vunmaktır.” (İlhan, 1999a)

Attila İlhan, bu nev-i şahsına münhasır tespitleri ortaya atarken 
Müdafaa-i Hukuk’un oluşturulması hususunu da tarihsel bağlamına 
oturtmayı unutmuyordu. Uluslararası kamuoyunu ikna ve devrin, si-
yasi meşruiyeti halktan alma temayüllerine uygun hareket etme husu-
sunda fevkalade hassas bir politika izleyen ve bu politikayı Kurtuluş 
Savaşı’nın en karanlık günlerinde dahi terk etmeyen Mustafa Kemal’in, 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurtuluş hareketinin siyasi kanadı haline 
dönüştürmesinin gerekçelerini şöyle izah ediyordu: 

“...Mustafa Kemal istese, Anadolu harekatını paşalar arası bir cunta, su-
baylar arası bir devrim komitası olarak kurup geliştiremez miydi? Pekala yapar 
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geliştirirdi. Üstalik, o zamanki orduda bulunan İttihatçılık geleneği elverişliydi 
buna.

 Yapmamıştır. Komita fikri yerine kongre (şura) fikrini benimsemiş, askeri 
bir harekat yerine halk hareketi fikrini uygulamıştır. İttihatçılar ne yapmışsa, 
o tersini yapar. Halktan delege çağırır, bunları toplar, müdafaa-i hukuk için 
kararlar alınmasını sağlar, milli mücadelenin başlarında; üstelik bu örgütlerin 
silahlı eylem kanadı da düzenli ordu değil, Kuvayı Milliye Milisleridir. Yani 
sailahlanmış halktır. Kongreler, olağan gelişmeleriyle Büyük Millet Meclisi’ne 
dönüşürler. Kuvayı Milliye’de, Büyük Millet Meclisi Ordusuna dönüşür.” (İl-
han, 1999a)

ATTİLA İLHAN’DA ÇAĞDAŞLAŞMA KAVRAMI

Attila İlhan, çoğu Atatürkçü’nün hilafına Atatürk’ün çağdaşlık an-
layışının ve Atatürk çağdaşlaşmasının batılılaşmak olmadığını iddia et-
miştir. Hatta, batıcılığı Atatürk çağdaşlaşması olarak pazarlamaya çalı-
şan bu gibi fikirlere cepheden karşı çıkmıştır: 

“...ha, bir de o laf! Denilmek isteniyor ki, Gazi’nin ısrarla ‘muasırlaşmak’tan 
bahsettiğine, bununla ‘Çağdaşlaşma’yı kastettiğine bakmayınız; aslında onun 
söylediği Garplılaşmak, yani Batılılaşmaktı; zaten yaptığı da odur! Gerçekte bu, 
bir son dakika savunması; yarım yüzyıldan fazla Kemalizm’i başlangıçtaki çağ-
daş ve özgün, ulusal kültür sentezi teşebbüsünden; Neo-Tanzimatçı bir alafran-
galığa kaydıranların, şimdi sığınmaya çalıştıkları bir savunma!

Geçersizliği, neresinden baksan üstünden akıyor...” (İlhan, 2004c)

Attila İlhan’a göre çağdaşlaşma metafizik değil, bilakis diyalektik ve 
hedefi yeni koşullara uygun olarak sürekli değişmekte olan bir kavram-
dır (İlhan, 1999b). Buna binaen Atatürk’ün, Türk milletinin önüne hedef 
olarak koyduğu “çağdaş uygarlıklar seviyesi” de yeni buluş ve ilerle-
meler doğrultusunda sürekli olarak değişen ve yenilenen bir hedeftir. 
İlhan, Mustafa Kemal’in döneminde bu seviyenin; toplumsal gelişimini 
tamamlamış, sanayi devrimini yapmış ve emperyalizm çağına ulaşmış batı ol-
duğunu; batılı toplumlar, batılı bilim ve teknoloji olduğunu ileri sürmekte-
dir. Bu nedenle de Mustafa Kemal’in hedef olarak, o dönemin ekonomik 
altyapısını ve o altyapının içerdiği toplumsal yapıyı gösterdiğini iddia 
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etmektedir. Bu toplum ise kapitalist sanayileşmeye dayalı demokrasi 
toplumudur (İlhan, 1999a).

İlhan, Atatürk’ün bu topluma ulaşmak için, bilime dayalı ilerle-
me metodunu işaret ettiğini öne sürmekte ve buna dayanak olarak da 
Atatürk’ün şu vecizesini örnek vermektedir: “Hayatta en hakiki mürşit 
ilimdir”. Attila İlhan, Türk aydınlarına da bu metodu önermekte, onları 
Atatürk’ün yoluna davet etmektedir:

“...O halde, Türk aydınları kendilerini sahiden Mustafa Kemal’in savaşçı-
ları sayıyorlarsa, bir kere bilimsel olmak zorundadırlar, ikincisi dogmatik değil 
diyalektik olmak zorundadırlar, üçüncüsü zaman içinde verilmiş hedefleri sık 
sık yeniden değerlendirmek, çağdaş uygarlık düzeyinin hala yerde mi, yoksa 
başka yerde mi olduğunu saptamak zorundadırlar.” (İlhan, 1999a)

Attila İlhan’da çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak, yüzeysel bir 
batı taklitçiliğiyle değil, ancak diyalektik metotla ve çağın bilimsel düze-
yini yakalayabilecek özgün ilerlemelerle olur. Burada İlhan’a yöneltilebi-
lecek bir eleştiri ise Atatürk’ün sözünü “Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviye-
sine ulaştırmalıyız” şeklinde yansıtmasıdır (İlhan, 1999a). Oysa ki Atatürk 
“çağdaş uygarlık seviyesi” dememiştir. 29 Ekim 1933 tarihinde Cumhuri-
yet’in onuncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara Hipodromu’nda 
yaptığı konuşmada: “...Milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkartacağız...” demiştir (ASD, 2006). Bu iki söz arasında mahiyet 
açısından önemli bir fark bulunmaktadır. Çağdaş uygarlığı yakalamak 
demek, başka milletlerin ulaştıkları seviyeye ulaşmak demektir. Fakat 
çağdaş uygarlığın üzerine çıkmak demek, bilimsel ve kültürel alanlarda 
özgün ilerlemeler kaydedip, diğer uygarlıkların önüne geçecek, alterna-
tif bir medeniyet projesi geliştirmek demektir. Attila İlhan’ın, bu mühim 
noktayı ıskaladığı görülmektedir. Sonuç olarak İlhan da tüm yazılarında 
bilimsel bir metotla özgün bireşimler gerçekleştirmeyi ve bu yolla diğer 
medeniyetleri yakalamayı önermektedir. Ancak, Atatürk’ün hedeflediği 
bu iddianın çok daha ötesidir, biraz evvel belirtildiği üzere alternatif bir 
medeniyet projesidir. Kısacası Atatürk’ün hedefi: takip eden veya kova-
layan değil, takip edilen, imrenilen ve aşılmaya çalışılan bir medeniyet 
meydana getirmektir. 
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Çağdaşlaşma konusuyla ilgili son olarak Attila İlhan’ın Atatürk’ün 
bağımsızlık anlayışına vurgu yaptığı söylenebilir. İlhan’a göre her hu-
susta tam-bağımsızlığı vazgeçilmez gören Mustafa Kemal, çağdaşlaşma 
konusunda da bağımsızlığı önceleyen bir anlayışa sahip olmuştur: 

“Anadolu İhtilali’nin ruhu, yani Kuvayı Milliye Ruhu dediğimiz ruh, çağ-
daşlaşmanın Koca Reşit Paşa kafasıyla olmayacağını, bunun için ulusallaşma 
gerektiğini, ulusallaşmanın da neresinden bakarsanız bakınız, ancak ‘tam ba-
ğımsızlıkla’ mümkün olduğunu anlayan ruhtu.” (İlhan, 1997)

ATTİLA İLHAN’DA ATATÜRKÇÜLÜK ve İNÖNÜCÜLÜK 
SORUNU

Attila İlhan’a göre İnönü dönemi, Atatürkçülüğün yozlaştırıldığı ve 
asıl mahiyetinden uzaklaştırıldığı bir dönem olmuştur. Ona göre İnö-
nü’nün uygulamaları, esas amacı bütün özgürlükleri ve bütün karşıt-
lıkları içeren bir hoşgörü ve serbestlik toplumuna ulaşmak olan Atatürk 
dönemi uygulamalarını, despotik ve totaliter bir dikta rejimine doğru 
yozlaştırmıştır. İlhan, daha sonra gelen nesillerin ise bu uygulamaları 
gerçek Atatürkçülük olarak benimsediğini ileri sürmekte ve bu yanılgı-
dan başta Türk solu olmak üzere bütün aydınların kurtulması gerektiği-
ni savunmaktadır (İlhan, 1999a).

Attila İlhan, Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen Anadolu İh-
tilali’nin emperyalizme karşı, özgürlükçü ve bağımsız bir demokratik 
devrim olduğunu savunmakta, Atatürk’ün ölümünden sonra ise bu tu-
tumun değiştiğini ve İnönü diktasının seçkin aydın, eşraf ve bürokrasi 
üçgenine dayanan, savaş vurguncularıyla el altından iş birliği yapan, 
nazizmin ve faşistliğin etkisinde bir diktaya dönüştüğünü ileri sürmek-
tedir (İlhan, 1999a; İlhan, 2005a; İlhan, 2005b; İlhan, 2005c).

İlhan, Atatük-İnönü karşıtlığını Lenin-Stalin karşıtlığına benzet-
miştir. Ona göre Lenin öldükten sonra Sovyetlerin başında bulunanlar, 
yönetimde etkili olabilmek için kendi Leninizmlerini ortaya atmıştır. 
Neticede rakiplerini tasfiye eden ve yönetime egemen olan Stalin’in 
Leninizmi, resmi ideoloji haline gelmiştir. Resmi ideoloji haline gelen 
Leninizmin ise gerçek Leninizmle alakası yoktur. Stalin onu, totaliter 
ve despotik bir rejime doğru yozlaştırmıştır. Attila İlhan’a göre aynen 



Enver Emre ÖCAL

553

Lenin örneğinde yaşandığı gibi, Atatürk’ün ölümünden sonra da farklı 
Atatürkçülükler ortaya çıkmış fakat bunlardan bir tek, yönetime ege-
men olan İnönü’nün Atatürkçülüğü resmi ideoloji haline gelmiştir. Ve 
tıpkı Stalin’in Leninizminde olduğu gibi, İnönü Atatürkçülüğünün de 
Atatürkçülüğün gerçek niteliğiyle alakası bulunmamaktadır: 

“...Lenin’in ülkesinde başardığı sosyalist devrimin başına gelen, Mustafa 
Kemal’in başardığı demokratik devrimin de başına gelmiştir... Açın devrim ar-
kadaşlarını, Kazım Karabekir’e göre başka, Rauf Orbay’a göre başka bir ‘Ata-
türkçülük’ vardır. Mustafa Kemal’in ölümünden sonra, bizde de bunlardan bi-
risi, İsmet İnönü’nün Atatürkçülük anlayışı egemen olmuş, demokratik devrimi 
o kurumlaştırmıştır. 

 Elbette, ‘totaliter bir bürokrasi diktası’ olarak!” (İlhan, 1998b)
Attila İlhan, İnönü politikalarının Atatürk’ün sanayileşmeye dayalı 

anti-emperyalist devrimciliğini, biçimsel bir kültür taklitçiliğine götür-
düğünü savunmuştur. İlhan’a göre İnönü döneminde Atatürk devrimci-
liği, toplumsal ve iktisadi özünden soyutlanmış ve üst-yapısal bir kültür 
devrimine indirgenmiştir. Kaldı ki söz konusu kültür devrimi, Atatürk-
çülüğün anti-emperyalist ve tam bağımsızlıkçı özüne ters düşme paha-
sına, Batı’ya öykünen yavan bir taklitçilik anlayışını temsil etmektedir. 
Bu nedenden ötürü İnönü Türkiye’sinde daha çok batı müziği, köy ens-
titüleri, Yunan klasiklerinin tercümesi, halkevlerinin önem kazanması 
ve ilköğretim seferberliği gibi üst-yapısal reformlar ağırlık kazanmıştır. 
İnönü Atatürkçülüğünün hedefi batılı gibi düşünen bireyler yetiştirmek 
ve bunun için batıya ait değerlerin kazandırıldığı bir eğitim reformu ger-
çekleştirmekken; Atatürk devrimciliğinin hedefi ise sanayileşmeye da-
yalı bir ulusal kültür sentezi meydana getirmek ve bu yolla Türk kültü-
rünü çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkartmaktır (İlhan, 1999a):

“Gazi Mustafa Kemal’in yapmak istediği bu ümmet sentezinin içinden 
bir millet sentezi çıkarmaktı, bunun için de gelişmiş batılı ülkelerin kullandık-
ları yöntem ve usulleri kullanmak istiyordu; yani malzeme kendimizin olacak, 
kriter kendi insanımız olacak, buna mukabil metot çağdaş rasyonalist metot 
olacaktı; hal böyle olunca, Batı’dan sadece metodu alıyordun ki, o bilimsel bir 
şeydi, yani nötrdü. Oysa özellikle İnönü Cumhuriyeti’nden itibaren eski has-
talığımız nüksetmiş, Batı’nın kendi ülkesinde ürettiği ulusal kültür sentezleri, 
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çağdaşlaşma diye, Türkiye’de taklit edilmek yoluna gidilmiştir. Bu neo-Tan-
zimat’çılıktan başka bir şey değildir” (Ankara, 1996)

Attila İlhan’a göre İnönü’nün çağdaşlaşmadan anladığı “Batılılaş-
ma”dır. Bu tezini desteklemek içinse, İnönü döneminin kültür işlerinde 
söz sahibi olduğunu iddia ettiği Nurullah Ataç’ın, devrin kültür poli-
tikalarını en iyi şekilde yansıttığına inandığı şu sözlerini örnek olarak 
vermiştir:

“Bizim devrim dediğimiz hareketin amacı bu ülkeyi batı ülkelerine benzet-
mektir; devrimcisi ile gelenekçisi ile. [...] Biz görüyoruz eksiğimizi, Yunanca öğ-
renmedik, Latince öğrenmedik, Avrupalıların eğitiminden geçmedik, onun için 
ne denli uğraşsak Avrupalılar gibi olamıyoruz. Buna üzülüyoruz. [...] Genç-
leri, kendilerine hür edebiyatı öğreterek kurtarabiliriz. Eski Yunaneli’nin, eski 
Roma’nın edebiyatı. Platon’u, Aristophanes’i, Euripides’i, Horatius’u, Vergili-
us’u okusunlar. Yalnız birini değil hepsini okusunlar. Onların etkisiyle yetişen 
Avrupa edebiyatlarının eserlerini okusunlar.” (İlhan, 1999a).

Attila İlhan’ın İnönü dönemi politikalarına yönelttiği eleştirilerin ve 
o döneme ilişkin değerlendirmelerinin özeti şu sözlerde ifadesini bul-
maktadır:

“...Benim kestirmeden ‘İnönücülük’ dediğim o ‘resmi’ Atatürkçülük en 
mükemmel ifade ve uygulamasını kırk yıllarında bulur ki, o da faşizan bir dikta, 
Tanzimat türünden bir batıcılık, üst yapısal kültür aktarmalarıyla kişilik kaybı-
nı ilerleme sayan tatlısu alafrangalığıdır.” (İlhan, 1999a).  

İlhan, Atatürk dönemi ile İnönü dönemi arasındaki farkları “Musta-
fa Kemal ve 27 Mayıs Solculuğu” isimli kitap bölümünde detaylı biçim-
de şöyle değerlendirmiş; böylelikle, konu ile ilgili düşüncelerini gözle 
görülür biçimde netleştirmiştir: 

“İnönü Atatürkçülüğünü anlamak için bu nokta çok önemli.
 Önce kestirmeden Müdafaa-i Hukuk öğretisinin esaslarını hatırlayalım: 

Emperyalizme karşı mazlum milletlerin kurtuluş savaşı, istiklal-i tam ilkesi, 
kapitülasyonların lağvı, aynı zamanda halife olan sultanın egemenliğine karşı 
kayıtsız şartsız millet egemenliği, emperyalist batıya karşı ulusal bileşim, çağ-
daş uygarlık düzeyine erişebilmek için aralıksız devrim ve atılım! Bildiğimiz 
gibi, bu ilkeler uluslararası siyasal düzeyde, Türkiye’nin tarafsızlığı, Sovyetler-
le, Balkan ülkeleriyle ve Sadabat Paktı ülkeleriyle düpedüz uyuşmazlık halin-



Enver Emre ÖCAL

555

deydik (İngiltere ile Musul, Fransa ile Hatay) faşist ülkelerle ise aramız hiç de 
iyi değildi (özellikle İtalya ile on iki adalar dolayısıyla)

 Bir de İnönü’nün Türkiye’ye egemen olduktan sonraki tablosunu hatırla-
yınız: ufak ufak istiklal-i tam ilkesinden fedakârlık ederek işi ülkemizde Ameri-
kan posta idaresinin kurulmasına kadar kaydırma, ulusal bileşim yerine öykün-
meci bir batı kültürü propagandası, köklü kalkınma tedbirleri yerine daha çok 
ulusal eğitime ve kültüre dayanan bir üstyapısal kalkınma programı, tek parti 
tek şef tek millet sloganı, cumhuriyet tarihinde ilk kez “aşırı sol ve aşırı sağ” 
öğretisi ve Kuva-yı Milliye dinamiği olarak değil de, soyut bir egemen sınıf-
lar milliyetçiliğinin ideolojisi olarak işlenmesi ve basbayağı faşizanlaştırılması, 
aralıksız atılım ve devrim yerine, çeşitli ödünlerle klasik bir burjuva demokrasisi 
düzenine geçişin planlanması. Bunların uluslararası politikada görünüşü ise 
malum, Atlantik Paktına giriş NATO, CENTO ve Ortadoğu’da Amerikan 
çıkarlarının bekçiliği.” (İlhan, 1996)

ATTİLA İLHAN’A GÖRE ATATÜRK ve ULUSAL KÜLTÜR

Attila İlhan’a göre, yukarıda da belirtildiği gibi İnönü dönemi uygu-
lamaları, özellikle de kültürel alanda, Türkiye’yi saplantılı bir batıcılığa 
yönlendirmiştir. Çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkma hedefini, 
batı taklitçiliği zanneden birtakım aydınlar eliyle de bu saplantı, milletin 
zihnine yerleştirilmiştir. Ya da bunun tam tersi olarak, birtakım aydınlar 
tarafından, geleneksel kültür veya halkın yarattığı folklor, bir defa da 
olup bitmiş ve terk edilemez ulusal kültür olarak kabul edilmiştir. Oy-
saki İlhan’a göre her şey de olduğu gibi, ulusal kültür konusunda da bir 
defada olup bitmek, aşılamayacak bir biçimde tekâmül etmek diye bir 
durum söz konusu değildir. Ulusal kültür de bütün diğer fenomenler 
gibi sürekli olarak değişen koşullara göre tez, anti-tez ve sentez sürecin-
den geçerek değişmeli ve yenilenmelidir (İlhan, 1999a). 

Bunun yanı sıra, İlhan’ın konuyla ilgili bir başka değerlendirmesi ise 
altyapısal üretim süreçlerinin, kültürel üstyapı kurumlarını etkilediği ve 
üretim altyapısı geri kalmış bir toplumun, ilerlemiş toplumlara karşı, 
kendisini kültürel bağlamda savunamayacağı tezidir:

“Türk aydınının ilericisi, Jöntürkler’den bu yana, kültürel düzeyde başka 
bir kültürün (batılı emperyalist kültürün) adamı, bu anlamda yurttaki çoğu 
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Hıristiyan ya da Musevi olan azınlıklardan seçilmiş komprador burjuvazisiyle 
uyumlu, halkıyla çelişkili. Bunun ilacı elbette, ulsal burjuvazinin doğuşu ama, 
ülke ulusal bir üretim süreci yaşamıyor ki, toprak düzenini bozan aslında em-
peryalizmin yurda girişi: Ticaret düzenini, gümrük düzenini, üretim düzenini 
bozan hep o, o olunca ne görüyoruz, dışardan yabancı ulusların sömürü örgütü 
halinde gelen emperyalist kültür, yurtiçinde karşısında eşdeğerli rakip bulamı-
yor, ya folklorla karşılaşıyor, ya feodal dinsel kültürle, her ikisi de ümmet kül-
türünün öğeleri bunlar, kendi aralarında çelişik, burjuva kültürüne karşıt, ama 
ümmet kültürü sistemi içinde tutarlı; eğer dışardan gelen yabancı kültür aynı 
nitelikte bir kültür olsa, yani Hıristiyan ya da Musevi bir dinsel feodal kültür 
olsa, sorun yok, eşdeğerli karşıtlıklar halinde çatışacaklar,...fakat bu defa durum 
farklı, artık uluslaşmış ülkelerin ulusal kültürleri emperyalist sınıfsal yabancı 
kültür olarak geliyor, buna folklorla, ya da dinsel kültürle karşı koyabilmek ol-
mayası bir şey. Olmuyor da.” (İlhan, 1999a).    

Attila İlhan, iktisadi altyapının belirleyiciliğinden yola çıkarak Ga-
zi’nin gerçekleştirdiği kültür devrimlerinin, altyapısal ilerlemelerin bir 
sonucu olduğunu, böyle bir devrim gerçekleştirilmemiş olsa dahi ne-
ticenin farklı olmayacağını, gelişen koşulların son tahlilde kültürel bir 
değişimi ve ilerlemeyi zorunlu kılacağını savunmaktadır.

İlhan, literatüre “Atatürk Devrimleri” olarak geçmiş üstyapısal iyileş-
tirme çabalarının, tarihsel anlamda “kültür devriminden” başka bir şey 
olmadığını ve altyapıdaki dönüşümlerin üstyapıya hemen yansımaya-
cağı için devrimci iktidarların, bir yandan altyapıdaki dönüşümleri ger-
çekleştirirken, diğer yandan üstyapısal kültür devrimini tamamlamak 
zorunda olduğunu ileri sürmektedir. İlhan’a göre Atatürk’ün kültürel 
algılaması da bundan farklı değildir ve yukarıdaki süreci gerçekleştri-
meye yöneliktir. Bu süreci gerçekleştirebilmek için kullanılması gereken 
metodu, İlhan şu şekilde izah etmektedir:

“Ulusal kültürü, ulusal geçmişten yararlanmadan yaratamayız. Bu da, 
İnönü döneminde olduğu gibi Yunan/Latin klasiklerini başucu kitabı yapmakla 
olmaz, tam tersine, Mustafa Kemal döneminde olduğu gibi, Türk Tarih Kuru-
mu’nun, Türk Dil Kurumu’nun, işi ciddiye alıp, ulusal tarihi ve dili, üzerinde 
çalışılacak zemin olarak belirlemesi ile olur. Buysa, içinden geldiğimiz Doğu/
İslam/Türk/Bizans kültürlerinin, çağdaş yöntemlerle kaynaştırılması, bileşkesi-
nin alınması anlamına gelir.” (İlhan, 1999a).
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Attila İlhan’ın genel anlamda kültür sorununa, özelde ise Atatürk’ün 
ulusal kültür devrimine bakışı bu şekildedir. Ona göre Mustafa Kemal, 
ulusal bir demokratik devrim yapmış ve süreci tamamlayabilmek için, 
bu devrimin kültür sentezini de gerçekleştirmeye çalışmıştır. Türk Tarih 
ve Türk Dil kurumlarını da bu ulusal kültür bireşimini oluşturabilmek 
için kurdurmuştur:

“Mustafa Kemal Paşa, Tanzimat’tan beri düştüğümüz yanlışı çok iyi 
kavramış bir önderdi. Kültür politikasını o kadar geliştirmiş ki, Cumhuriyet, 
Tarih Kurumu’nu ve Dil Kurumu’nu kurarak işe başlamış. Dilimizi ve tarihi 
değerlendirmek istiyor; bunun üzerine bir metot, bir sentez olacak. Osmanlı’nın 
Arap olmadan, Acem olmadan önceki tarihimizle bağı kopuk. Nereden nereye 
gelmişiz, bu araştırılıyor. Sonra, dil baştan bu yana nasıl gelişmiş, hangi evre-
lerden geçmiş, nasıl geliştirebiliriz dili, böyle mi korumalıyız, onlara bakılıyor. 
Ve buradan geliştirilecek olan tarihi rasyonalizmin çerçevesinde bir kültür sü-
rekliliğine ulaşılacak...

 Türk ama çağdaş... Türk ama çağdaş sözü, Milli Şef’ten sonra Türk ve 
Batılı’ya dönüşüyor.” (İleri, 2002)

Attila İlhan, Atatürk devrimleri olarak kabul edilen üst-yapısal 
kültür reformlarının gerekçesini, ümmet toplumu aşamasından millet 
toplumuna geçmek isteyen Türk toplumunun ‘ulusal’ burjuva sınıfı ol-
maması nedeniyle, ‘ulusal’ bir değerler düzeni meydana getirememiş 
olması ile açıklıyordu. Burjuvazi, ulusal değerler düzenini meydana ge-
tirebilseydi, laiklik, şehir ahlakı, ulusal tarih ve dil bilinci yeni toplumun 
üzerine tam oturacaktı. Ancak, böyle bir gelişme kaydedilemediğinden 
dolayı feodal değerler düzeni yerine ‘zorunlu’ bir kültür devrimi ile laik 
ve liberal (yani burjuva) değerler düzeni oturtulmaya çalışılmıştır. İlhan, 
bu girişimin “garip” bir sonuca vardığını şu ifadelerle açıklamıştır: 

“Cumhuriyet’in ilk yıllarını yaşamış olanlar, belki hatırlayacaktır. O tarih-
te devrim, Selçuk/Osmanlı ümmet sentezini görünüşte külliyen inkâr ediyordu: 
Sarhoş padişahlar, sefih halifeler, saray edebiyatı, saray musikisi eleştirileri vs. 
Fakat başarılmış ulusal ve demokratik bir kültür bileşimi olmadığından, yerine 
koydukları, aynı Selçuk/Osmanlı ümmet sentezinin öteki yarısıdır: Divan mu-
sikisine karşı halk musikisi, divan edebiyatına karşı halk edebiyatı, halkçılık eti-
keti altında gündeme getirilmiştir. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin’inhece vezni 
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artık ulusal vezin, payitahtın dışına çıkamamış Osmanlı edebiyatı ise, tu kaka! 
Cumhuriyet, ulusallaşma sürecinin toplumsal ve ekonomik dalgalanmalarını, 
türlü çelişkileri içinde ele alıp, estetik düzeyde işleyecek bir sanat yerine; Selçuk/
Osmanlı tabanına ait ümmet dönemi özellikleri, kırsal bir düzeyde sürdürmeyi 
yeğlemektedir.” (İlhan, 1998a) 

Dolayısıyla İlhan, ulusal kültür hususunda, özellikle de İnönü dö-
nemine hâkim olan Halkevi düzeyinde bir köylülüğe ve köycülüğe in-
dirgenmiş sanat anlayışına cepheden karşı çıkmış; daha şehirli, modern 
ve demokratik devrim sürecinin konularını ve sorunlarını yansıtan bir 
sanat anlayışını savunmuştur. 

ATATÜRK, SULTANGALİYEV ve MAZLUM MİLLETLER 

Attila İlhan’ın, Atatürk’e bakış açısındaki en ilgi çekici taraf, dü-
şünsel planda Atatürk’ün Sultangaliyev’le olan benzerliklerini ortaya 
koymasıdır. İlhan’a göre Atatürk, doğunun lideridir ve devrimleriyle 
mazlum milletlerin önünü açmıştır. Sultangaliyev’de doğunun lideridir, 
teorik ve pratik çalışmalarıyla Sovyet Rusya’daki Müslüman Türklere 
önderlik etmiş, onları sosyalist bir Turan devleti altında birleştirmek için 
mücadele vermiştir (İlhan, 1999a). Fakat bu iki lideri birleştiren bir taraf 
daha vardır ki, o da batıya karşı olan duruşları ve sınıfsal bakış açıları-
dır. İlhan’a göre, her ikisi de sınıfsal konumlanışları itibariyle ezen dev-
letlere karşı, ezilen milletlerin yanındadır. Örneğin İlhan’a göre, 1933 
Mart’ında söylediği şu sözler, Atatürk’ün hangi tarafta olduğunun açık 
bir kanıtıdır:

“Şark’tan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını 
nasıl görüyorsam, uzaktan, bütün Doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle gö-
rüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. 
Onların yeniden doğuşu, kuşkusuz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olacaktır. 
(...) Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler 
arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir uyum ve iş birliği çağı 
egemen olacaktır.” (İlhan, 1999a).

1922 yılında sarf ettiği şu sözlerse İlhan açısından, Mustafa Kemal’in 
sınıfsal tercihinin ve batıya karşı duruşunun hangi içeriğe sahip olduğu-
nu tam anlamıyla ortaya koymaktadır:



Enver Emre ÖCAL

559

“...Türkiye’nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türkiye’ye ait olmadığını 
bütün arkadaşlarımız ifade etmiş iseler de bunu bir defa daha doğrulamak gere-
ğini duyuyorum. Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabı-
na olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye 
azim ve mühim bir gayret sarfediyor. Çünkü savunduğu, bütün mazlum millet-
lerin, bütün Doğu’nun davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye, 
kendisiyle beraber olan Doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir.” 
(İlhan, 1999a).

Söz konusu benzerlik yalnızca sınıfsal konumlanış ile sınırlı kalma-
maktadır. İlhan’a göre, her iki devrimci önder de emperyalizme karşı 
verilen mücadelede mazlum milletlerin, içerdeki sınıfsal savaşımı bir 
yana bırakıp, dışarıya karşı, sınıflararası bir ittifakta birleşmeleri gerek-
tiğini savunmuştur. Atatürk’ün şu sözleri konuyu açıklaması bakımın-
dan önemlidir: “...Bahusus bolşevizm millet içinde mağdur olan bir sınıf halkı 
nazar-ı mütalaaya alır. Bizim milletimiz ise heyet-i umumiyesi ile mağdur 
ve mazlumdur...” (İlhan, 1999a).

Yalnız, İlhan’a göre bu duruş, “İnönü Atatürkçü”lerinin iddia ettiği 
gibi, sınıfların varlığını rededen bir duruş değil, aksine; ana çelişkiyi Tür-
kiye’nin “mazlum” halkı ile emperyalizm arasında gören ve bu halkı, “ulusal 
cephe” formülünde birleştiren sınıfsal bir duruştur. Sultangaliyev’in de 
işleyip geliştirdiği, daha sonraları üçüncü dünyanın emperyalizmle mücadele 
kuramına temel sayacağı görüş de Atatürk’ün teorik planda geliştirip, uy-
guladığı bu görüştür. İlhan bunu Galiyev’in şu sözüne dayandırır: “...İs-
tiklal mücadelesi için, müstemleke halkının bütün sınıfları arasında bir birleşme 
gereklidir.”. Attila İlhan, söz konusu birleşmenin, Gazi tarafından Tür-
kiye özelinde gerçekleştirildiğini savunmakta ve iki devrimci önderin, 
tutum ve davranışlarının örtüştüğünü ileri sürmektedir (İlhan, 1999a). 

Bir diğer benzerlikse, Sovyet Rusya ve sosyalizme karşı takındıkları 
tutumdur. Galiyev her şeyden önce iyi bir sosyalist ve adanmış bir Sov-
yetçiydi. Fakat dünyanın bütün mazlum milletleri için istediği bağım-
sızlık ve özgürlük talebini, Sovyet sınırları içinde yaşayan Müslüman 
Türkler’e kadar genişletince, Sovyet yönetimi tarafından dışlanmıştır. 
Ancak bu dışlanma onu, ne Rusya sınırları içinde oluşturmayı düşlediği 
bağımsız ve sosyalist Turan Cumhuriyeti ‘nden ne de Sovyet yönetimine 
karşı aldığı bağımsızlıkçı tavırdan vazgeçirememiştir. Bu bağımsızlıkçı 
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tavrın aynısı, Mustafa Kemal’de de görülür. İlhan’ın, Gazi’nin sözlerin-
den alıntıladığı şu örnek, konuyu desteklemesi bakımından önemlidir:

“...Bizi dünya tanımazsa, komünistlerle birlik olur, kurulan yenidünyada 
yerimizi alırız. Fakat memlekete yabancı eli sokmayız. Görüşümüzde samimi-
yiz, bu bir oyun değildir. Ama ne olursak biz oluruz, asla yabancı eli karıştır-
mayız.” (İlhan, 1999a).

Sonuç olarak İlhan’a göre Atatürk herşeyden önce mazlum millet-
lerin, yani bütün doğunun, anti-emperyalist ve tam bağımsızlıkçı önde-
ridir. Böyle olduğunu, eylem ve söylemleriyle de kanıtlamıştır. Bunun 
yanı sıra, doğunun bir diğer anti-emperyalist ve tam bağımsızlıkçı önde-
ri olan Sultangaliyev’le de önemli benzerlikleri bulunmaktadır. Bunlar, 
batıya karşı doğunun yanında olmak, sınıfsal olarak mazlum milletle-
rin topyekün proleter olduğunu savunmak ve buna göre tedbir almak, 
tam bağımsızlıkçı görüşü hangi koşulda ve kime karşı olunursa olunsun 
sonuna kadar savunmaktır. İlhan’a göre Atatürk’le Galiyev arasındaki 
bu benzerlikler kendiliğinden ortaya çıkmış olabileceği gibi Galiyev’in 
görüşlerinin, Mustafa Suphi ve diğer Türk sosyalistleri kanalıyla Mus-
tafa Kemal’e ulaşıp, onu etkilemiş olabileceği de ihtimal dâhilindedir. 
Bunun yanı sıra İlhan için kesin olan bir şey var ki o da Atatürk ile Sul-
tangaliyev’in hem düşünsel hem de eylemsel olarak, neredeyse birebir 
örtüşmeleridir (İlhan, 2000).

GENEL DEĞERLENDİRME

Attila İlhan, daha önce de belirtildiği üzere sosyalist formasyona 
sahip bir aydındır. Bunun doğal bir sonucu olarak, başta Atatürk ko-
nusu olmak üzere, tüm kişi ve olayları yorumlayışı da bu perspektifi 
ve onun yöntemi olan diyalektik metodu ihtiva etmektedir. Dolayısıyla, 
Atatürk’ü ve onun devrimlerini yorumlarken veya irdelerken de söz ko-
nusu yöntemi uygulamıştır. Bu metot neticesinde ulaştığı sonuçlar ise 
pek çok Atatürkçü’nün veya sosyalist aydının ulaştığı neticelerden ciddi 
biçimde farklıdır. Örneğin, çoğu entelektüele göre Atatürk devrimleri 
ülkeyi batıya benzetmek ve sosyal planda batılı bir hayat tarzını adapte 
etmek için gerçekleştirilmiş üst-yapısal reformlardan ibarettir. Oysa İl-
han’ın diyalektik metodu böyle bir önermeyi kesinlikle reddeder. Ona 
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göre, Kemalist devrim kendi karşıtını da içeren anti-emperyalist demok-
ratik bir halk devrimidir aslında. Bu nedenle, Kurtuluş Savaşı’nı verdiği 
batıya benzemek gibi bir niyeti yoktur. Kemalist devrimin yegâne amacı 
burjuva demokratik düzeni oturtmak ve bununla başat olarak sosyal-sa-
natsal hayatta ulusal kültür sentezini gerçekleştirmektir. 

Aslında İlhan, Türkiye’nin 60’lı yıllarına damga vuran Milli Demok-
ratik Devrim – Sosyalist Devrim karşıtlığının Milli Demokratik Devrim, 
yani aşamalı devrim safında yer almış bir aydındır. Dolayısıyla, Mus-
tafa Kemal’i ve onun öncülüğünde gerçekleşen devrimi ele alırken bu 
perspektiften konuya yaklaşımı çok doğal ve kabul edilebilir görünmek-
tedir. Çünkü MDD’ci aydınlara göre iktisadi alt-yapısı henüz oluşma-
mış feodal toplumlarda sosyalist devrim bir sıçramayla gerçekleşmiyor, 
burjuva demokratik devrim aşamasının yaşanması gerekiyordu. Bu ne-
denle, en “ilerici” sosyalist aydın dahi içine doğduğu toplumun feodal 
düzenden burjuva demokratik düzene geçişini savunmalıdır. Bu nok-
tadan hareketle denilebilir ki Attila İlhan da aşamalı devrimi savunan 
bir sosyalist olarak Kemalist demokratik devrimi savunmakta ve bunu 
sosyalist devrime giden yolda ilerici bir aşama olarak kabul etmekteydi. 

Attila İlhan’ın diğer hususlardaki yaklaşımları da belli bir orijinal-
liği ihtiva etmektedir. Çoğu Atatürkçü’nün Kemalist devrimin taşıyıcısı 
olarak gördüğü İsmet İnönü’yü değerlendirirken alışık olunan kalıpları 
yıktığı görülmektedir. İlhan’a göre İnönü, Tanzimat tipi bir Osmanlı re-
formcusudur ve bu nedenle Kemalist devrimi rayından çıkartarak batı 
taklitçiliği düzeyine yozlaştırmıştır. Bu nedenle İlhan, İnönü’ye ve onun 
iktidar döneminde atılan siyasal ve kültürel adımlara cepheden karşıdır. 
Bunun böyle olması, İlhan’ın sosyalizm ve aşamalı devrim diyalektiğinin 
doğal bir sonucudur. Çünkü yukarıda da bahsedildiği gibi, İlhan’a göre 
Türkiye’de demokratik devrime öncülük yapacak olan burjuva sınıfının 
doğmasına ve gelişmesine müsait bir iktisadi alt-yapı oluşmamıştı. Do-
layısıyla, Cumhuriyet’in kadroları demokratik devrimi sınıfsal açıdan 
burjuvaziye değil, sivil-asker bürokrasiye ve aydın kesime dayandırmak 
zorunda kalmıştı. Milli burjuvazisi şekillenmemiş bir yapıda bu tip bir 
girişim ise devrimin yozlaşmasına ve son tahlilde kültürel planda batı 
taklitçiliğine düşülmesine; iktisadi açıdan da dışa bağımlı “komprador” 
burjuva sınıfın öncülüğünde montaj sanayisine yozlaşmıştır. Bu açıdan 
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bakıldığında İlhan’a göre Atatürk’ün gerçekleştirmeyi düşündüğü dev-
rim siyasal, toplumsal, kültürel, sanatsal ve benzeri tüm alanlarda yarı-
da kalmış ve tamamlanamamıştır. 

Bu nedenle İlhan, edebiyat adamlığı ve polemik yazarlığı yılları bo-
yunca yarıda kalmış devrimin savunucusu olmuş ve sosyalist formas-
yondan gelme bir aydın olarak Kemalist devrimin tamamlanmasına ça-
lışmıştır. İlhan’ın ulusal kültür sentezinin ürünleri olarak saydığı ve bu 
nedenle köycülükten çok şehir insanının dertlerini anlattığı roman ve 
şiirleri ile yapmak istediği de, gazete yazıları ve siyasi-ideolojik yazıları 
ile yapmak istediği de aslında Kemalist demokratik devrimin tamam-
lanmasına bireysel planda katkı sağlamaktır. Çünkü Attila İlhan, yine 
sosyalist bir aydın olması sebebiyle, iş hayatının ve yazı hayatının ge-
reklilikleri dâhil olmak üzere gündelik yaşamın tüm tezahürlerini mark-
sizmin “praksis” kavramı içinde ele alıyor; yazınsal üretimini ve diğer 
faaliyetlerini sosyalist mücadelenin dışında görmüyordu. Bu bağlamda 
denilebilir ki, bilhassa son yıllarında öncülüğünü yaptığı “ulusalcı” si-
yasal çizgiyi canhıraş savunmasının ve bu doğrultuda ortaya koymuş 
olduğu ideolojik üretimin yegâne amacı ulusal demokratik (Kemalist) 
devrimin tamamlanması ve bir sonraki aşama olan sosyalist devrimin 
gerçekleşmesi için ilerici bir mevzi kazanılmasıdır.   
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Bölüm 20  
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Öz: Günümüzde birçok farklı sorun ve sorunsallar içerisinde en 
yeni ve medyatik olanı COVID 19 pandemi sürecidir. Bu süreç içerisin-
de özellikle birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye açısından da 
önemli sorunlar meydana gelmiştir. Bu sorunlar kendi içerisinde olduk-
ça farklılıklar meydana getirse de en önemli olanlarından birisi sağlık 
açısından yaşanan toplumsal algı boyutudur. Genel olarak değerlendir-
diğimizde sosyal algı hızla yapılan ve genelden özele inen bir yaptırım 
veya zorunluluk olarak kabul edilebilir. Şu anda kendi ülkemiz olmak 
üzere diğer dünya ülkelerinde yaşanan bu pandemi süreci öncelikli ola-
rak toplumları daha sonra ise toplum bireylerini etkilemiştir. Aslında 
ters bir mantık gibi görünse de yaşanan gerçek bu yöndedir. Bu durumu 
açmak ve açıklamak istersek, bir toplumun genelini ilgilendiren olumlu 
ya da olumsuzluk o toplumun bireyleri üzerinde daha etkili hale gel-
mektedir. Şu anda ülkemiz kamu otoritesinin genel olarak uyguladığı 
bazı yaptırımlar toplumun geneli üzerinde olsa da aslında uygulanan 
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genelden özele bir kamusal yaptırımdır. Örneğin sokağa çıkma kısıtla-
ması bunlardan birisidir. Uygulanan bu kısıtlama her ne kadar toplu-
mun geneline uygulansa da aslında kısıtlamanın asıl uygulanan tarafı 
toplum içerisindeki bireydir. Bu kitap bölümünde hazırlamak ve vur-
gulamak istediğimiz hususlar pandemi döneminde yaşanan her türlü 
sorunun sosyolojik olarak toplumun en küçük birimi olan birey üzerin-
deki etkilerinin neler olduğunun saptanması ve yansıması şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Sağlık Algısı, Toplumsal Yansıma

GİRİŞ

“Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez, Çin’in 31 Aralık 2019’da Hubey 
eyaletine bağlı Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu 
rahatsızlığının ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirmesiyle haberdar 
oldu”1

Bu çalışmada Türkiye ve Dünya ülkelerinin içinde bulunduğu so-
runlara farklı birçok açıdan bakarak başta sağlık sorunları olmak üzere, 
ekonomik, eğitim, sistem, toplumsal yapı, yaşanan ve hissedilen diğer 
her türlü soruna yönelik cevaplar aranmaya çalışılacak, COVID 19 pan-
demi sürecine ilişkin yapılmış bilimsel çalışma verilerinin değerlen-
dirmesi yapılarak görüş ve öneriler sunulacaktır. Çalışmanın literatür 
açısından bir kaynak oluşturması, araştırma yapan bilim insanlarına bir 
ışık tutması ve çalışmalarında yön göstermesi açısından da değer oluş-
turulmaya çalışılmıştır.  COVID 19 virüsünün yayılmaya başladığı an 
itibari ile hızla dünya ülkelerini etkisi altına almıştır. Ülkelerin ekono-
mi, teknoloji, alt yapı ve gelişmişlik düzeyine göre virüs kendini daha 
fazla hissettirmiş ve toplum ile bireyleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu 
durum ülkelerin kendi içyapılarına ve gelişmişlik düzeyine göre farklı 
yönlerden sorunlar yaratmış ve ülke ile toplum bireylerini farklı açılar-
dan etkisi altına almıştır. 

İnsanın içinde yaşadığı sosyal çevresi ve ilişkileri dünyadaki geliş-
melere bağlı olarak değişim göstermektedir. Sosyal ilişki ve sosyal işlev-
sellik tüm bireylerin yaşamında önemlidir (Cantekin ve Arpacı, 2020: 

1	 https://tr.euronews.com/2020/05/04/dunyada-covid-19-salg-n-n-ilk-100-gununde-yasananlar-ilk-nerede-
ortaya-c-kt-nas-l-yay-ld
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1142). Salgının etkilerini azaltabilmek ya da salgından etkilenmemek 
için sosyal izolasyon söz konusu olmuş, insanlar evlerine kapanmak 
zorunda kalmıştır. Bu durum internet ve teknoloji kullanımını büyük 
ölçüde arttırmıştır. İnsanların hayatlarının büyük bölümünü evlerin-
de geçirmeleri ile beraber toplumsal hayat yeni baştan şekillenmiştir. 
Pandemi sonrası sosyolojik ve politik değişimler yaşanmıştır. Özellik-
le Covid-19 pandemisinin hemen ardından yenidünya düzeninin baş 
göstereceği birçok bilim insanı tarafından dile getirilmektedir (Kırık ve 
Özkoçak, 2020: 133-154). Salgın hastalık sosyal alışkanlıkları, ilişkileri ve 
kültürel kuralları değişime uğratmıştır. Korona tüm dünyada faklı bir 
sosyal düzlem ve koşullar oluşturmuştur (Tomanbay, 2020).

Dünya ülkeleri başta olmak üzere Türkiye açısından da çok yönlü 
olumsuzlukların yaşanmasına, ülke yönetim sistemlerinin etkisiz hale 
gelmesine, birçok yapının başta sağlık olmak üzere ekonomik alanda 
durmasına neden olmuştur. Türkiye olarak COVID 19 virüs tehlikesi 
irdelendiğinde, farklı birçok açıdan sorunun baş gösterdiğini, sağlık sis-
temlerinin artık durma noktasına geldiğini, ekonomik anlamda kamu 
dâhil olmak üzere toplum bireylerinin yaşam standartlarının normalin 
altında seyretmesine sebebiyet verdiğini gözlemlemekteyiz. 

Türkiye’de COVID 19 virüsünün tespit edildiği an itibariyle ciddi 
yaptırımlar hayatımıza girmiş, başta sağlık bakanlığı olmak üzere içişle-
ri bakanlığı ve diğer kamu kurumları uygulanan yaptırımları koşulsuz 
olarak işletmeye başlamıştır. 

Aşağıdaki tablo 1’de verdiğimiz verilere baktığımızda 2020 yılının 
son iki ayına ait veriler bile ciddi bir sorunun içinde olduğumuza işaret 
etmektedir. Bu tablo verileri Türkiye’nin ne denli ciddi bir tehdit ile so-
run içerisinde olduğuna işaret etmektedir. 
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Tablo 1. Covid 19 30 Kasım - 14 Aralık 2020 Tarihleri Arasına Ait Sağ-
lık Bakanlığı Verileri 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Resmi Web Sitesi

Türkiye’de Covid 19 pandemi sürecine Mart 2020 tarihi itibariyle 
uygulama ve yaptırımlara hız verilmiştir. Özellikle sağlık bakanlığı bi-
lim kurulunun önerileri doğrultusunda toplum ve bireylerinin yoğun 
olduğu toplu alışveriş merkezleri kapatılmış, bireysel anlamda risk 
yaratacağı düşünülen işletmeler “Kuaför, Güzellik Merkezleri, Resto-
ranlar, Eğlence Merkezleri”kapatılmış, ülke dışından Türkiye’ye giriş 
yapan yerli ya da yabancı bireylere 14 günlük izolasyon ve karantina 
tedbirleri uygulanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye dışında bulunan vatandaşla-
rını ülkeye getirmek üzere birçok dünya ülkesine THY ile özel uçuşlar 
düzenlemiş ve ülke vatandaşlarını Türkiye’ye getirmiştir. Bu durum 
ülke açısından bir sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmiş 
önemli bir hizmet boyutudur. Fakat her ne kadar kamu tedbirleri uygu-
lanmaya çalışılmış olsa da halen virüsün yayılım hızı durdurulabilmiş 
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ya da yok edilmiş değildir. Bu nedenlere bağlı olarak halen tedbir uygu-
lamaları katı bir şekilde devam etmektedir. 

Pandemi süreci çerçevesinde bazı sosyal sorunların değerlendiril-
mesi konuya açıklık getirecektir. Toplum ve bireylerinin sağlık sorunları 
dışında en önemli yaşamış olduğu sorunların başında ekonomik kısıtla-
malar ile bundan meydana gelen problemlerdir. 

Ekonomideki başlıca üretim hizmetleri, sanayi, inşaat ve tarım sek-
törlerinde gerçekleşmektedir. Covid-19 kaynaklı ekonomik yavaşlama, 
bütün sektörleri aynı şekilde etkilememektedir. Bazı sektörler ciddi şe-
kilde yavaşlayıp kayba uğrarken, bazı sektörlerde artış gözlenebilmek-
tedir (Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar (ULİSA) Enstitüsü, 
2020).

Yaşanan kamu kısıtlamaları, virüs riskinin kendini hissettirmesi ne-
deni ile birçok  birey işten ayrılmış ya da farklı nedenler gösterilerek işi-
ne son verilmiştir. Bu yaşanan sorun bireyin ekonomik anlamda sorun 
yaşamasına, alım gücünün düşmesine, yaşam kalitesinin azalmasına ya 
da hiç kalmamasına neden oluşturmuştur. 

Yine covid 19 krizi Türkiye ekonomisini çok ciddi boyutta sarsmış 
ihracat, cari açık, bütçe açığı, merkezi yönetim borç yükünün yüksel-
mesine, döviz krizlerinin yaşanmasına, ticari piyasaların daralması ve 
işlemez hale gelmesinde ciddi bir problem yaratmıştır. Bu süreç içeri-
sinde ve sürece bağlı olarak GSYH’de yaklaşık olarak 400-675 milyar 
TL arası bir kayıp oluşmuştur.2 Pandemi sürecinde en fazla sorunun ve 
problemin yaşandığı alanlardan birisi de sağlık sektörü ve çalışanlarının 
yaşamış olduğu sorunlardır. Bu süreç içerisinde sağlık çalışanlarının iş 
yükü artmış, sağlık sektörü alt yapı yetersizliği nedeniyle iş yükü artışı-
na paralel olarak yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri %100 kullanılır 
hale gelmiştir. Yoğun bakım ünitelerinin pandemi sürecine yönelik kul-
lanılması birçok farklı hastalık için tedavi edilmesi gereken hastaların bu 
sağlık hizmetinden yararlanamamasına neden olmuştur. 

Eğitim sektörü açısından farklı bir değerlendirme yaptığımızda ise 
uzaktan erişim sistemi kullanılarak verilen eğitim programlarının da 

2	 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kovid-19-krizinin-kazanani-olarak-cin-ve-turkiye-one-
cikiyor/2036164



Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Mustafa TALAS,  
Ümran SEVİL, Ayhan AYTAÇ

569

ciddi sorunlar içerdiğini ifade edebiliriz. Özellikle böylesi bir sorunun 
yaşanacağı geçmişte planlanmadığından, eğitim alt yapı sistemlerinin 
de yetersiz kalmasına neden olmakla birlikte, eğitimin aksamasına, ka-
litesinin düşmesine, eğitim veren ve alanlar arasında ciddi sorunlar ya-
şanmasına neden oluşturmuştur. 

Bununla beraber salgının bütün dünyayı kasıp kavurduğu bu dö-
nemde eğitimle ilgili dijital altyapı imkânlarının önemi kavranmış ve 
eğitim öğretim faaliyetlerinin online olarak yapılabilirliği hızlı bir şekil-
de gündeme gelmiştir. Kısa zaman içerisinde eğitimde dijitalleşme süre-
ci inşa edilmeye başlanmıştır (Karakaş, 2020: 566).

Pandeminin ani etkisi tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de görül-
müştür. Özellikle uzaktan erişim teknoloji sistemlerinin yetersiz kaldığı 
bu süreçte, bazı materyallerin kamu tarafından eğitim alanlara sağlana-
maması, internet erişiminin her yerde ve bölgede bulunmaması, tablet 
veya bilgisayar ihtiyacının giderilememesi, eğitim verenlerin uzaktan 
eğitim teknolojisine hızla adapte olamaması nedeniyle de ortaya çok 
farklı boyutta sorun çıkarmıştır. Halen birçok eğitim kurumu bu sistemi 
tam olarak anlamış, uygulamaları istenilen kalite veya öngörülen kali-
tede sunma imkânına sahip değildir. Birçok gelişmemiş ve teknolojinin 
olmadığı bölgede eğitim alanlar uzaktan erişim sistemine sahip olma-
makla birlikte bu sorun nedeniyle eğitim hizmetlerine ulaşamamakta-
dır. Özellikle anayasada belirtilen eşitlik hak ve özgürlüklerinden kendi 
adına düşen payı alamamaktadır. Pandemi süreci çerçevesinde eğitim 
kalitesinin ciddi anlamda düştüğü, uzaktan erişim sistemi ile verilen bir-
çok eğitimin kalite anlamında yetersiz olduğu açıkça bilinen bir gerçek 
haline gelmiştir. Uygulamalı eğitim sistemi ve uygulamaları da pande-
mi sürecinde istenilen kalite ve eğitim seviyesinin yetersiz kalmasına 
neden olmuştur. 

Bununla beraber COVID-19 sonrasında hem bireylerin beklentileri, 
hem de bireylerden beklenilenler büyük ihtimalle değişecektir. Y ve Z 
kuşaklarının karmasını ifade eden, yeni özelliklere ve becerilere sahip 
yeni bir “Covid kuşağı”nın ortaya çıkması muhtemel gelişmelerden biri 
olacaktır. Y ve Z kuşaklarının baskın özelliği olan “benmerkezcilik”, 
biraz da yaşanılan zorun etkisiyle törpülenerek farklı bir yapıya dönü-
şecektir. Özellikle Z kuşağının baskın özelliği olan teknolojik donanım 
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ise değerini sürdürecektir. Eğitim alanında da Covid kuşağının özellik-
lerine göre yeni yapılanmalar muhtemel gelişmeler arasında olacaktır 
(Karakaş, 2020: 566-567).

Covid-19 ile aktif bir şekilde mücadele edilen günlerde dünya gene-
linde insanlar sosyal ilişkileri sürdürürken yeni teknolojik araçları kul-
lanmaya başlamışlardır. Örneğin, Türkiye’de ve diğer birçok ülkede üni-
versiteler teorik derslerini uzaktan erişim aracılığıyla vermeye ve dok-
torlar acil olmayan hasta muayenelerini telefon veya video konferanslar 
aracılığıyla yapmaya başlamışlardır (Taştan, 2020: 11). Ülke dış ticareti, 
turizm, ithalat ve ihracat gibi farklı ekonomik faktör ile değerlerin de 
artık işlemez hatta durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Bu konuda 
yapılan görsel medya sunumları, bilimsel araştırma ve çalışmalar duru-
mun ne denli vahim hale geldiğine işaret etmekte ve söylemektedir. Her 
gün bu sorunların giderek artış gösterdiğine vurgu yapılmakta, haber 
programlarında sunulmaktadır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR 

Tarih boyunca salgın hastalıklar dünya toplumları ve insanlık adına 
büyük sorun olmuştur. Yaşanan bu sorunlar başta bireyler olmak üzere 
birçok dünya ülkesi ile toplumlarını tehdit etmiş, başta fiziksel olmak 
üzere insan vücudunu ruh sağlığını tehdit altına almıştır. Bu yaşanan 
sorunlar nedeni ile çok sayıda insan yaşamını yitirmiş, birçok toplum 
ise yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır (Karataş, 2020: 541-573). 

Yapılan birçok çalışma verileri incelendiğinde, mikroorganizmala-
rın da insan gibi çağın koşullarını, modern ulaşım yollarını, her türlü 
ulaşım kanallarını ve fırsatları kullanarak kendilerine fayda yarattığı be-
lirtilmektedir. Bu durum şunu gösteriyor ki aslında virüslerde insanlar 
gibi akıllı, sistemli, stratejik ve ne yaptığını/yapacağını bilen organiz-
malar olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Kısaca insanoğlu ile bu mik-
roorganizmalar arasında süre gelen bir savaş ve mücadelenin yaşandığı 
gerçeğini unutmamak gerekiyor. Çünkü geçmişten günümüze kadar 
insanoğlunun bu mikroorganizmalar ile bir savaş içinde olduğunu söy-
leyebiliriz. Ve bu savaşın insanlık yaşadığı sürece de devam edeceğini 
bilmemiz gerekmektedir. 
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Geçmiş ve günümüzde yaşanan bu virüs süreçlerinde değişik stra-
tejiler, uygulamalar, yaptırımlar ve tedavi şekilleri uygulanmıştır. Or-
taya çıkan her virüs için ayrı ayrı teknikler, tedavi yöntemleri ve uygu-
lamaların gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Bu sürecin yoğun ve etkili 
olduğu süreç için uygulamalar ve yaptırımlar kamu eliyle hayatımıza 
girmektedir. Bu uygulamaların tamamına Pandemi süreci demekteyiz. 
Pandemi terimi eski Yunancadan türemiş bir kelimedir. Pan: Tüm, De-
mos: İnsanlar, şeklinde tanımlanmaktadır. Daha genel açılımı ise bir kıta 
ya da tüm dünya yüzeyini etkisi altına alan geniş ve yayılım hızı ile gücü 
olan hastalık, salgın vb. durumlar için kullanılan bir tanımlamadır (TTB, 
10 Temmuz 2020 Raporu)

Salgın hastalık ve virüslerin kendine özgü bir yayılım süreci olduğu, 
bu sürecin kendine özgü tipik farklı seyir şeklinin olduğu da ifade edi-
len bulgular arasındadır. Özellikle bu yayılımın hızı oldukça önemlidir. 
Sosyo-demografik özellikler virüslerin yayılım hızı ve etkinliği üzerinde 
önemli bir etki oluşturmaktadır. Yani virüsün etkili ya da etkisiz olması, 
yayılım hızının belirlenmesinde belirleyici bir faktör olduğu da belirti-
len ve saptanan bulgular arasındadır (TÜBA, 2020: 1-178).

Bulaşıcı hastalıkların kendine göre yayılım hızının olduğunu, bu-
laşma şekillerinin de değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. Her virüsün 
kendine özgü özellikleri olduğundan bunların bulaştığı insan üzerin-
deki etkisi de farklılık göstermektedir. Özellikle demografik özellikleri 
farklılık gösteren bireylerde etkisi ve yıkımı farklılık göstermekle birlik-
te, iyileşme ile bağışıklık kazanması sürecinde de farklılıklar bulunmak-
tadır (Tekin, 2007: 1-329). 

Yine bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak yapılmış yeni bir çalışmada 
“Hastalığın sağlıklı kişilere kısa sürede bulaşarak yayılması, akut ve şiddetli 
seyretmesi, kısa bir süre içinde hastalığa yakalananların ya ölüp ya da tama-
men iyileşmesi, hastalıktan kurtulanların uzun süreli veya yaşam boyu bağı-
şıklık geliştirmesi ve belirli bir oranda portörün bulunması, bulaşıcı hastalık 
döngüsünün tipik özelliğidir” (Parıldar, 2020: 19) şeklinde tanımlandığını 
görmekteyiz.  

Geçmişten günümüze kadar gelen ve halen etkisini gösteren bazı 
bulaşıcı virüsler bulunmaktadır. Bunlar birçok dünya ülkesini ve top-
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lumlarını hatta toplum bireylerini birçok yönden olumsuz etkilemekte-
dir. Bu virüslere baktığımızda beş başlık altında toplandığını söyleyebi-
liriz. 

Şekil 1: Virüs 
Kaynak: 3

İspanyol Gribi 

1918 yılı mart ayında ilk olarak Amerikanın New Mexico eyaletinde 
tespit ve teşhis edilmiştir. Bu virüs dünyada 100 milyon insanın ölümü-
ne neden olmuştur. Yaşamını yitiren insan sayısına baktığımızda birinci 
dünya savaşında hayatını kaybeden insan sayısının nerede ise üç katına 
yakın bir insan ölümünün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu virüsün en 
fazla etkilediği kişi ve yaş grubuna baktığımızda genç nüfusu etkisi al-
tına aldığını, 20’li yaş ve bu yaş ortalaması bireylerde etkili olduğunu 
görmekteyiz. 

Ebola Virüsü

Bu virüs 1976 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyetinde ortaya 
çıkan ve 2013 yılında yeniden yükselişe geçerek birçok insanın zarar 

3	 	https://aiesec.org.tr/blog/5-virus-olayi/
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görmesine, hatta binlerce insanın ölmesine neden olan bir virüstür. Bu 
virüs konusunda yapılan çalışmalara baktığımızda çok kolay teşhis edi-
len ve tedavisi de kolay olmayan, ölüm riskinin oldukça yüksek oldu-
ğu tehlikeli bir bulaşıcı virüs olarak tarihe geçmiştir. Virüsün en etkili 
olarak kendini göstermesi, bulaştığı bireylerde yüksek ateş ve kanamalı 
bir seyir izlemesidir. Yapılan inceleme ve araştırma verilerine göre ilk 
teşhis ile görülen izlenimin grip şeklinde olmasıdır. Bu virüs dünya sağ-
lık örgütü tarafından 4 ncü risk grubu patojen olarak kabul edilmiştir. 
Virüs adını ise Afrika da bir nehirden almıştır. Farklı dünya ülkelerinde 
ve basınında FEARBOLA olarak da tanımlanmaktadır. Birçok virüste 
olduğu gibi bu virüsten korunmanın da en etkili ve koruyucu yöntem-
lerin başında hijyen, el temizliği ve yakın temastan uzak kalmak olarak 
belirtilmektedir. 

Sars Virüsü 

Hong Kong’da 2002 yılında ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından 11 Haziran 2009’da FAZ6 olarak kabul edilmiş ve vi-
rüs için alarm verilmiştir. Bu virüs sosyo-demografik özellikler dikkate 
alındığında yaş grubu, cinsiyet ve diğer farklı özellikler de dikkate alın-
dığında, her bireye bulaşma riski yüksek bir virüs türü olarak nitelen-
dirilmektedir. Virüsün insan vücuduna girdikten sonra 7 gün içerisinde 
kendini hissettirdiği, diğer virüslerde olduğu gibi yakın temas, hijyen 
olmayan koşullar ve hava yolu (Hapşırma ve Öksürük) ile bulaş riskinin 
yüksek olduğu saptanan bulgular arasındadır. Bu virüs ile ilgili henüz 
bir tedavi edici uygulama bulunmamaktadır. Yapılan bazı çalışmalara 
baktığımızda ise bu virüs ile şu anda etkinliğini devam ettiren korona 
virüs arasında bir yakın ilişki olduğu ifade edilen bilgiler arasında yer 
almaktadır. Bir önemli husus ise bu virüsün halen etkinliğini devam et-
tirdiği ve yaygın olduğu yönündeki bilgilerdir. 

AIDS (HIV)

Son yılların ve çağımızın en önemli sağlık sorunlarını başında gelme-
siyle birlikte bugüne değin yaklaşık 40 milyon insanın ölümüne neden 
olan, etkinliğini halen hızla devam ettiren, bir aşısı ya da tamamen orta-
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dan kalmasına fayda yaratacak bir önlemin olmadığı virüstür. Daha çok 
kişisel ilişkiler yolu ile özellikle cinsel yolla bulaştığı ifade edilen, farklı 
yollarla da bulaşabilen HIV virüsü, insanda bağışıklık sistemini etkisiz 
hale getirip, vücudun dışardan gelen risklere karşı savaşamaz hale gel-
mesine neden olmaktadır. Her ne kadar şuanda gelinen noktada tedavisi 
mümkün olsa da ciddi maliyetler oluşturmaktadır. Özellikle genç nüfus 
ve korunmasız cinsel ilişki yolu ile etkin olarak hayat bulan bu virüsün de 
tamamen ortadan kaldırılması halen mümkün olmamıştır. Fakat kişisel 
özen, dikkat, korunma, hijyen gibi birçok faktör bu virüsünde buluşması-
nı ve yayılmasını engelleyen faktörler arasında yer almaktadır.  

Rota Virüsü

Özellikle bebek ve çocuklar üzerinde etkili olan virüs türü olarak 
ifade edilmektedir. İlk olarak 2008 yılında ortaya çıkan bu virüs yiyecek, 
içecek diğer gıda ürünlerine karışan dışkı maddesi ile bulaşmakta oldu-
ğu yapılan çalışmalar ile saptanmıştır. Tespit edildiği an itibariyle bugü-
ne değin toplam 500 bin kişiye yakın insanın ölmesine neden olmuştur. 
Virüs kendini ishal yolu ile belli ettiği, bugüne kadar yapılan çalışma ve 
araştırmalarda virüsün etkisiz hale getirilmesine ilişkin 2 farklı tedavi 
yöntemi kullanıldığı yine yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır. 5 
yaş ve altındaki çocuk ve bebeklerde riskin oldukça yüksek olduğu ya-
pılan çalışmalarla saptanan gerçekler arasında yer almaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan ve sürekli olarak bu 
yayınların güncel hale getirilmesine ilişkinde projeler üretilmektedir. 
Yukarıda ilk beş sırada yer alan virüse yönelik verdiğimiz bilgiler dik-
kate alındığında temas ve hijyen koşullarının önemi ortaya çıkmaktadır. 
Bugün yaşadığımız COVID-19 virüs tehlikesinin özellikle yaygınlaşma-
sı, bulaşması ve bireyleri hatta toplumları etkisi altına almasındaki en 
önemli risklerin başında yine temas, hijyen, temizlik ve kişisel korunma 
faktörleri gelmektedir. Bu nedenle kişisel tercihler, bakım, hijyen, temas, 
temizlik ve kontrollü yaşam bu risklerin azalmasına ya da tamamen or-
tadan kalmasında önemli bir rol almaktadır. En başta kendi kişisel sağ-
lığımız, güvenliğimiz ve yaşam kalitemiz için kişisel tercihlerimizi daha 
etkin hale getirmek, bu tercihleri öncelikle kendi sağlık ve sağlık riskle-
rimizin ortadan kaldırmak adına etkinleştirmek zorunda olduğumuz bi-
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lincine sahip olmalıyız. Kamu adına yapılan çalışmalar, kısıtlamalar, uy-
gulamalar, politikalar ve diğer yaptırımlar maalesef risklerin tamamen 
ortadan kalkmasına yardım etmemekle birlikte sadece önleyici birer uy-
gulama olmakta, asıl risklerin ortadan kaldırılmasında kişisel tercih ile 
uygulamaların önemli olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 

COVID 19 ve SOSYAL HAYATA YANSIMALARI

Salgın hastalıklar, siyasî ve toplumsal hayata yön vermiş olgular-
dır. Ani ve büyük nüfus kayıplarına neden oldukları için gündelik hayat 
üzerindeki etkileri çok ciddi görülmekte ve pekçok üretimsel faaliyetle-
rin durmasına, ticarî hayatın zarara uğramasına ve (Yılmaz, 2007:23-35) 
taşıdığı riskler itibariyle toplumu ve gündelik yaşamı tehdit eden bir 
ortam oluşmasına neden olmaktadır (Karakaş, 2020: 552).

Değişen Alışveriş Alışkanlıkları

Think Aloud Research Company Covid-19’dan sonra sosyal yaşamın 
nasıl olacağını, bizi nelerin beklediğini ve halkın konu ile ilgili düşün-
celerini irdelediği araştırmada; yaşanan sıkıntılı dönem içerisinde Coro-
na’nın her bireyin hayatında farklı yansımalara neden olduğunu ancak 
insanı en çok korkutan şeyin belirsizlik olduğunu ve sürecin ne zaman 
biteceği ve bittikten sonra toplumu ve bireyleri nelerin beklediğinin bi-
linmediği ifade edilmektedir4 (Şekil2)

Şekil 2. Bireylerin Sosyal Algı ve Tutum Değişkenleri 
Kaynak4

4	 	https://pazarlamasyon.com/covid-19dan-sonra-sosyal-hayat-nasil-olacak/
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Salgın süreci bittiğinde bile bireylerin en çok hangi konularda top-
lumsal hayatta zorluk çekeceklerine dair yukarıdaki şekil sürecin etkile-
rini daha iyi anlamamıza fayda sağlamaktadır. (Şekil2)

Araştırmada katılımcıların %40’ı daha kontrollü ve ihtiyaç harici 
alışveriş yapmamaya özen gösterdiklerini ifade ederken, bu süreçte on-
line alışveriş ile tanışanların oranı ise %18’dir. Bu %18’lik grup, online ev 
alışverişinin sağladığı avantajlar ve olumlu deneyimler nedeniyle Coro-
nadan sonraki süreçte de online alışverişe devam etmeyi düşündükleri-
ni belirtmişlerdir. Ancak mahalli marketlerinden vazgeçmek istemeyen 
%20’lik bir grup da mevcuttur. Corona sürecinden sonra online satış si-
telerindeki fahiş fiyatların gündeme gelmesi nedeniyle tepki gösteren ve 
bu kanallara güveni düşen tüketiciler yine mahalle marketleri üzerinden 
alışverişlerine devam edeceklerini belirtmişlerdir. Tüketicilerin %70’i, 
Corona riskinin 3 ay içerisinde ortadan kalkacağına ve 6 ayın sonunda 
hayatın yeni bir rutin içerisinde devam edeceğine inanmakta iken, artık 
hayatın normal akışı içerisinde seyretmeyeceği fikrinde ve yaşamlarına 
kontrollü bir sosyallik getirmekten yana durmaktadırlar. Bunlar4;

	Kontrollü birliktelikler
	Sadeleşen hayatlar
	Farkındalığın yükselmesi
	Sevdiklerine, sağlıklarına ve kişisel duruşlarına daha fazla önem 

vermek
	Önceliklerini çekirdek ailelerinin konforu ve refahı üzerinden 

sürdürmek
	Doğa ile daha barışık yaşamak istemek

COVID 19 ve SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ 

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan COVID 19 virüs tehlikesi, hızla birçok 
dünya ülkesini etkisi altına almıştır. Bu yönde Dünya Sağlık Örgütü her 
ne kadar birtakım önlemlerin uygulanması ve alınması yönünde çalış-
malar yapmış olsa da bu çalışmaların yeterli olup olmadığı konusunda 
halen farklı yorumlar yapıldığını, görsel basından incelemekte ve izle-
mekteyiz. Birçok dünya ülkesinde etkili olmuş ve olmaya devam eden 
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bu virüs tehlikesine ilişkin medya ve görsel basında yer alan bilgiler, 
uygulamalar ve çalışmalar bu bölümde kısaca verilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 2. COVID 19 Sağlık Bakanlığı Verileri

SAYILARLA DURUM

 Total ve son 24 saatte yeni vaka sayıları

Küresel

 153.517 doğrulanmış (10.982 yeni)

  5.735 ölüm (343)

Çin

 81.048 doğrulanmış (27 yeni)

  3.204 ölüm (10 yeni) 

Çin Dışında

  72.469 doğrulanmış (10.955 yeni)

  143 ülke/bölge (9 yeni)

  2.531 Ölüm (333 yeni)

DSÖ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Çin                          : Çok Yüksek

Bölgesel düzeyde  : Çok Yüksek

Küresel düzeyde   : Çok Yüksek

Kaynak: 5

5	 	https://www.seyahatsagligi.gov.tr/site/HaberDetayi/2293
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Şekil 3: COVID 19 Dünya Yayılım Hızı ve Etkilediği Ülkeler 
Kaynak: 6

Yukarıdaki şekilde yer alan bilgiler 15 Mart 2020 tarihi itibariyle 
COVID 19 virüsünün dünya yayılımına ilişkin bilgileri göstermektedir. 
(Şekil3) Görüldüğü üzere şekildeki kırmızı renkle belirtilen bölgeler 
COVID 19 virüsünün ortaya çıkması ile dünyaya yayılmasının ne kadar 
hızlı ve etkili olduğunu göstermektedir. 

6	 	https://www.seyahatsagligi.gov.tr/site/HaberDetayi/2293
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Tablo 3. Çin’deki Vilayetler, Bölgeler ve Şehirler Tarafından Bildirilen 

COVID-19 Akut Solunum Hastalığı Vakaları, 15 Mart 2020
 

Ey
al

et
/B

öl
ge

 /Ş
eh

ir

 
N

üf
us

Son 24 Saatte  Toplam

D
oğ

ru
la

nm
ış

 
V

ak
al

ar

Şü
ph

el
i V

ak
al

ar

Ö
lü

m
le

r

D
oğ

ru
la

nm
ış

 
V

ak
al

ar

Ö
lü

m
le

r

Hubei 5.917 4  1  10  67.794  3085

Guangdong 11.346 1  1  0  1.357  8

Henan 9.605 0  0  0  1.273  22

Zhejiang 5.737 4  2  0  1.231  1

Hunan 6.899 0  0  0  1.018  4

Anhui 6.324 0  0  0  990  6

Jiangxi 4.648 0  0  0  935  1

Jiangsu 8.051 0  1  0  631  0

Chongqing 3.102 0  0  0  576  6

Shandong 10.047 0  0  0  760  7

Sichuan 8.341 0  0  0  539  3

Heilongjiang 3.773 0  0  0  482  13

Beijing 2.154 5  9  0  442  8

Shanghai 2.424 3  24  0  353  3

Hebei 7.556 0  0  0  318  6

Fujian 3.941 0  0  0  296  1

Shaanxi 3.864 0  0  0  245  2

Guangxi 4.926 0  0  0  252  2

Yunnan 4.830 0  0  0  174  2

Hainan 934 0  0  0  168  6
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Guizhou 3.600 0  0  0  146  2

Shanxi 3.718 0  0  0  133  0

Tianjin 1.560 0  1  0  136  3

Liaoning 4.359 0  0  0  125  1

Gansu 2.637 3  0  0  132  2

Jilin 2.704 0  0  0  93  1

Xinjiang 2.487 0  0  0  76  3

Inner Mon-
golia

2.534 0  0  0  75  1

Ningxia 688 0  0  0  75  0

Hong Kong 
SAR

745 4  0  0  141  4

Taipei ve 
çevresi

2.359 3  0  0  53  1

Qinghai 603 0  0  0  18  0

Macao SAR 66 0  0  0  10  0

Xizang 344 0  0  0  1  0

Toplam 142.823 27  39  10  81.048  3.204
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Tablo 4. Laboratuvar Tarafından Doğrulanan COVID-19 Vakalarının 

Ve Ölümlerin Bildirildiği Ülkeler, Bölgeler Veya Alanlar, 15 Mart 2020
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Batı Pasifik Bölgesi

Güney Kore 8.162 (76) 75 (3) Yerel bulaşma 0

Japonya 780 (64) 22 (1) Yerel bulaşma 0

Avustralya 249 (52) 3 (0) Yerel bulaşma 0

Malezya 238 (41) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Singapur 212 (12) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Filipinler 111 (47) 6 (4) Yerel bulaşma 0

Vietnam 53 (5) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Brunei 40 (15) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Kamboçya 7 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1

Yeni Zelanda 6 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1

Moğolistan 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

5

Bölgeler **

Fransız Polinezyası 3 (2) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Avrupa Bölgesi

İtalya 21.157 (3.497) 1441 (173) Yerel bulaşma 0

İspanya 5.753 (1.522) 136 (16) Yerel bulaşma 0

Fransa 4.469 (829) 91 (12) Yerel bulaşma 0

Almanya 3.795 (733) 8 (2) Yerel bulaşma 0
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İsviçre 1.359 (234) 11 (5) Yerel bulaşma 0

Birleşik Krallık 1.144 (342) 21 (11) Yerel bulaşma 0

Hollanda 959 (155) 12 (2) Yerel bulaşma 0

İsveç 924 (149) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Norveç 907 (157) 1 (0) Yerel bulaşma 0

Danimarka 827 (26) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Avusturya 800 (296) 1 (0) Yerel bulaşma 0

Belçika 689 (90) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Yunanistan 228 (130) 2 (1) Yerel bulaşma 0

Çekya 214 (64) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Finlandiya 210 (101) 0 (0) Yerel bulaşma 0

İsrail 178 (78) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Slovenya 141 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1

İzlanda 138 (77) 0 (0) Yerel bulaşma 0

İrlanda 129 (39) 2 (1) Yerel bulaşma 0

Romanya 123 (59) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Portekiz 112 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1

Polonya 111 (47) 3 (2) Yerel bulaşma 0

San Marino 92 (26) 5 (3) Yerel bulaşma 0

Estonya 79 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1

Slovakya 44 (14) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Bulgaristan 43 (36) 2 (1) Yerel bulaşma 0

Sırbistan 41 (10) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Arnavutluk 38 (5) 1 (0) Yerel bulaşma 0

Lüksemburg 38 (0) 1 (0) Yerel bulaşma 1

Hırvatistan 37 (10) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Rusya 34 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

2
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Macaristan 32 (13) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Gürcistan 30 (5) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Letonya 30 (14) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Belarus 21 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1

Kıbrıs 21 (7) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Azerbaycan 19 (8) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Bosna Hersek 18 (7) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Kuzey Makedonya 13 (4) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Malta 12 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

2

Moldova 12 (4) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Litvanya 9 (3) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Ermenistan 8 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1

Kazakistan 6 (6) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

6

Türkiye 5 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Lihtenştayn 4 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

2

Ukrayna 3 (0) 1 (0) Yerel bulaşma 1

Andorra 2 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Monako 2 (0) 0 (0) Soruşturma 
altında

1

Vatikan 1 (0) 0 (0) Soruşturma 
altında

9
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Bölgeler **

Faroe Adası 9 (6) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Cebelitarık 1 (0) 0 (0) Soruşturma 
altında

11

Guernsey Adası 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

5

Jersey Adası 2 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

2

Güney Doğu Asya

Endonezya 117 (48) 4 (1) Yerel bulaşma 0

Hindistan 107 (25) 2 (0) Yerel bulaşma 0

Tayland 75 (0) 1 (0) Yerel bulaşma 2

Sri Lanka 11 (5) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Maldivler 10 (1) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Bangladeş 3 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 6

Butan 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

9

Nepal 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

51

Doğu Akdeniz Bölgesi

İran 12.729 (1.365) 608 (94) Yerel bulaşma 0

Katar 337 (75) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Bahreyn 211 (1) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Kuveyt 112 (12) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Suudi Arabistan 103 (41) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Mısır 93 (0) 2 (0) Yerel bulaşma 1

Irak 93 (0) 9 (0) Yerel bulaşma 1

Lübnan 93 (16) 3 (0) Yerel bulaşma 0
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Birleşik Arap Emir-
likleri

85 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 2

Pakistan 28 (7) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Umman 20 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Fas 18 (11) 1 (0) Yerel bulaşma 0

Tunus 16 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1

Afganistan 10 (3) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Ürdün 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

12

Sudan 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Bölgeler **

İşgal altındaki Filis-
tin bölgesi

38 (3) 0 (0) Yerel bulaşma 1

Amerika Bölgesi

Amerika Birleşik 
Devletleri

1.678 (0) 41 (0) Yerel bulaşma 1

Kanada 244 (68) 1 (0) Yerel bulaşma 0

Brezilya 121 (23) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Şili 61 (18) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Arjantin 45 (11) 2 (0) Yerel bulaşma 0

Peru 43 (15) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Meksika 41 (15) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Panama 27 (0) 1 (0) Yerel bulaşma 1

Kolombiya 24 (8) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Kosta Rika 23 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1

Ekvador 23 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1
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Jamaika 8 (1) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Guyana 1 (0) 1 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Paraguay 6 (0) 0 (0) Yerel bulaşma 1

Dominik Cumhu-
riyeti

5 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

5

Küba 4 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Bolivya 3 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

2

Porto Riko 3 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Honduras 2 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

3

Venezuela 2 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Antigua ve Barbuda 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Saint Vincent ve 
Grenadine Adaları

1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

2

Trinidad ve Tobago 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Bölgeler **

Fransız Ginesi 7 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

2

Martinik 10 (4) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Saint Martin 2 (0) 0 (0) Soruşturma 
altında

12

Saint Barthelemy 1 (0) 0 (0) Soruşturma 
altında

12
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Cayman Adaları 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Guadalupe 3 (2) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Curaçao 2 (2) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Afrika Bölgesi

Güney Afrika 38 (21) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Cezayir 37 (11) 3 (1) Yerel bulaşma 0

Senegal 21 (11) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Burkina Faso 3 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Kamerun 3 (1) 0 (0) Yerel bulaşma 0

Fildişi Sahilleri 3 (2) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti

2 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Gana 2 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Namibya 2 (2) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Nijerya 2 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

6

Orta Afrika Cumhu-
riyeti

1 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Kongo 1 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Ekvator Ginesi 1 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Esvatini 1 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0
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Etiyopya 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Gabon 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Gine 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Kenya 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

1

Moritanya 1 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Togo 1 (0) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

8

Bölgeler **

Reunion Adası 6 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Mayotte Adası 1 (1) 0 (0) Yalnızca impor-
te vaka

0

Tüm bölgeler için 
ara toplam

71.772 
(10.955)

2524 (333)   

Uluslararası Taşıt 
(Diamond Princess)

697 (0) 7 (0) Yerel bulaşma 1

Genel Toplam 72.469 
(10.955)

2531 (333)   

Kaynak: 7

7	 	https://www.seyahatsagligi.gov.tr/site/HaberDetayi/2293
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Şekil 4: 15 Mart 2020 Tarihine Kadar Tam Rapor Günleriyle, Çin Dışında Bildirilen, Doğru-
lanmış COVID-19 Vakalarının (N=72.469), Rapor Tarihine ve DSÖ Bölgesine Göre Epidemik 

Eğrisi  
Kaynak: 8

Yukarıdaki tablo ve grafiklerde yer alan bilgilerin tamamı T.C. Sağ-
lık Bakanlığı’nın resmi sitesinden temin edilmiştir. Bu verilere baktığı-
mızda son bir yıl içerisindeki mevcut olan vahim durumu açıkça gör-
mekteyiz. Aynı durum tüm dünya ülkeleri içinde geçerlidir. Özellikle 
AB içerisinde yer alan ülkelerde de durum oldukça iç acıdan görüntüye 
sahiptir. İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve diğer bazı AB ülkelerinin 
COVID 19 ile ilgili süreçleri çok ciddi seyreden sağlık sorunları ile sosyal 
hayatın artık durma noktasına geldiğini göstermektedir. 

8	 	https://www.seyahatsagligi.gov.tr/site/HaberDetayi/2293
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Grafik 1: COVID 19 Türkiye 14 Aralık 2020  
Kaynak: 

Grafik 2: Bazı Dünya Ülkeleri ve Türkiye Açısından Aralık 2020 Verileri  
Kaynak: 

Türkiye açısından genel olarak değerlendirdiğimizde ise 12-15 Ara-
lık tarihleri arasında toplam vaka sayısının 337.582 ölüm sayısının ise 
3.394 olduğu T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilmiştir. 
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COVİD19 PANDEMİSİ ve SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Sağlık çalışanlarının genel olarak yaptıkları işler; bir kişinin haya-
tının korunması, kurtarılması ve sürdürülebilmesi ile ilgili olduğu için 
bulundukları iş ortamı doğası itibariyle son derece streslidir. Bu durum 
düşünüldüğünde onların yaptıkları işler; psikolojik, sosyal, zihinsel ve 
iş ilişkileri açısından çok ağır sorumluluklar yüklemektedir (Yüncü ve 
Yılan, 2020:373-401).

İnsandan insana kolay bulaşan ve ölümcül bir hastalık olan koro-
navirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının hayatları da tehlike 
altındadır. Bu mücadelede birçok ülkenin yanı sıra ülkemizde de alı-
nan birçok önlemlere rağmen; sağlık çalışanlarının da hastalandığı ve 
yaşamlarını yitirdiklerini görmekteyiz (Yüncü ve Yılan, 2020: 373-401). 
COVID-19’un enfeksiyon spektrumunun geniş olması nedeniyle sağlık 
çalışanları arasında birçok vakada hastalık hafif belirtilerle seyrederken, 
ölümler de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar bildirilmiştir (Pala ve Me-
tintaş, 2020:156-68).

Bugüne kadar, sağlık çalışanlarında COVID-19’un sıklığı hakkında 
bilgi sağlayan sınırlı sayıda yayın ve ulusal durum raporu bulunmakta-
dır( Pala ve Metintaş, 2020:156-68. ) Dünyadaki durum ele alındığında; 
1 Temmuz 2020 tarihindeki bilanço; 64 ülkeden 1800 sağlık çalışanının 
vefat ettiği şeklinde olup, bu kayıpların yaş aralığı 20 ile 99 arasında da-
ğılım göstermektedir. Dünyada sağlık çalışanlarının COVID-19 pande-
misine bağlı ölümleri konusunda sistematik bir takip sistemi olmamak-
la birlikte Amnesty International’ın derlediği verilere göre 79 ülkede 
3000’den fazla sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybet-
tiği bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1000’den fazla sağlık 
çalışanı (260’dan fazla hemşire) COVID-19 nedeniyle hayatını kaybet-
miş, 90.000 sağlık çalışanı enfekte olmuştur. (Saatçi, 2020:153-166.)

COVID-19 pandemi döneminde kadın sağlık çalışanları ile yapılan 
bir çalışmada, sağlık çalışanlarının kaygıları aşağıdaki alt başlıklarda 
gruplandırılmıştır: (Saatçi E.2020:153-166.)
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1- Sağlık Sektörüne İlişkin Riskler
a- Kesici ve delici hastane ekipmanları ile yaralanma riskleri, 
b- Corona virüsünden korunma amacıyla kullandıkları maske, si-
perlik, gözlük, tulum gibi  malzemelerin el, yüz ve vücutta sebep 
olacağı yara ve tahribatlar 
c- Enfekte olmuş hastalardan kendilerine virüs bulaşma riski veya 
kendilerinde mevcut bulunan virüsü aile üyelerine ya da üçüncü 
kişilere bulaştırma riski 
d- Hastalar veya hasta yakınları tarafından şiddet olaylarına maruz 
kalma
2- Sosyal Mesafe ve İzolasyon
a- COVID-19 bulaşma riski nedeniyle çocuklarına yaklaşamamak, 
onlarla yakın temas halinde bulunamamak, hatta ev ortamında bile 
sürekli olarak koruyucu maske kullanmak zorunda kalmak 
b- Bu durumun çocuklarında olumsuz psikolojik etkiler oluşturma-
sı 
c- Aynı tehlike sebebiyle bakıma veya desteğe ihtiyaç duyan ana, 
baba ya da diğer aile büyükleriyle ilgilenememek
3- Ekonomik
a- Elde edilen maddi edimlerin hiçbir sağlık çalışanı açısından CO-

VID-19 ile mücadele için verilen emeğin ve katlanılan riskin karşılığı ol-
madığı

b- Söz konusu ödemelerin üç ay süreyle yapılmasına ilişkin karar-
dan memnuniyetsizlik

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan hekimler ve sağlık 
çalışanları için Covid-19 korku ve kaygısıyla baş etme rehberinde de bu 
dönemdeki artan sıkıntı hissinin nedenleri aşağıda sıralanmıştır.9

9	 	https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/213202011418-saglikcalisanibrosur.pdf	.2020
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Bakım taleplerinde artış ve zorunlu 
koşullar

Bu dönemde çok sayıda insan 
hastalık için başvururken, sağlık 
personeli yetersiz kalabilir. Sağlık 
çalışanları, kendisinin hastalanması, 
mevcut olan hastalıkları nedeniyle 
yüksek risk grubunda yer alması 
veya ailesindeki hastalanan kişilere 
bakmak zorunda kalması durumun-
da çalışamayabilir.

Sürekli enfeksiyon riski Hastalığa 
yakalanma

Hastalığa yakalanma, aileye, arka-
daşlara ve diğer çalışanlara bulaştır-
ma riski bulunabilir.

Ekipman zorlukları Ekipmanlar rahat olmayabilir, hare-
ket etmeyi ve iletişimi sınırlayabilir. 
Bazı ekipmanların faydası belirsiz 
olabilir. Artan ihtiyaç ve bazen ge-
reksiz kullanımın bir sonucu olarak 
yetersiz sayıda ekipman bulunabilir.

Tıbbi bakımın yanı sıra ruhsal des-
tek
sağlamak

Sağlık personeli için bu korkutucu 
hastalığa sahip hastaların hisset-
tikleri yoğun sıkıntıları yönetmek 
giderek zorlaşabilir.

Salgın ortamlarında ruhsal sıkıntı İhtiyacı olanlara yardım etmek he-
pimize iyi gelebilir. Ancak bu zorlu 
ortamda çalışanlar da korku, keder, 
hayal kırıklığı, suçluluk, uykusuzluk 
ve bitkinlik yaşayabilirler.

Sağlık çalışanlarında;
- Pandemiye neden olan patojenin özelliklerinin iyi anlaşılamamış 

olması,
- Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) giyme ve çıkarma konusunda 

farkındalıkların ve eğitimlerin yeterince güçlü olmaması,
- Enfeksiyonu önleme ve kontrol konusunda bilgi eksikliği yaşan-

ması, 
- Enfekte hastalara uzun süre maruz kalmaları nedeni ile enfeksiyon 

riskinde artış gözlenmektedir .
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Diğer yandan;
- KKE eksikliği,
- Pandemi kontrol müdahalelerinin başlamasından sonra sağlık ça-

lışanlarına yönelik sistematik uygulamalar ve eğitim programları için 
yeterli zaman olmaması, 

- Pandemi sürecinde, sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrolü açı-
sından izlenememesi,

- Uzun çalışma saatleri ve aşırı yorgunluk
- Ruhsal sıkıntılar, damgalanma,
- Fiziksel ve psikolojik şiddete bağlı olarak immün sistemde zayıfla-

ma gibi etmenler sağlık çalışanlarında enfeksiyona yatkınlığa neden ola-
bilen faktörler arasında yer alabilmektedir (Pala ve Metintaş, 2020:156-
68).

Toplumu, sosyo-ekonomik ve ruhsal yönden etkileyen pandemiler-
de, büyük ölçüde toplumsal ve iş sorumluluğu yüklenen sağlık ekiple-
rinin ruhsal sağlığı da bu durumdan etkilenmektedir. (İzci, 2020:335).
Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde verdiği hizmetlerde; virüsle 
mücadele ederken, aynı zamanda kendi sağlığını ve hayatını koruması 
gerektiği düşüncesi, onlarda stres oluşturabilir. Bu strese bağlı olarak 
çalışanda gerginlik, kaygı, huzursuzluk, uyku bozuklukları, depresif 
bozukluklar vb. davranışlarda artış görülebilmektedir (Yüncü ve diğ., 
2020:373-401).

Sağlık çalışanlarında; iş yükünün artması, yapılan işlerin fark edil-
memesi, beklentilerin karşılanmaması, meslektaşlarla ilişkilerde de-
ğişimler vb. tükenmişliğin göstergeleri arasında yer alır. Tükenmişliği 
azaltmak veya yok etmek için, alınacak önlemlerden bir tanesi de her bir 
sağlık çalışanının içinde bulundukları durum fark edilmeli ve buna göre 
çalışmalar yapılmalıdır. (Yüncü ve Yılan, 2020:373-401). Hastane veya 
sağlık kuruluşu çalışanlarının pandemiye ilişkin etkili koruyucu dona-
nımlarının sağlanması, salgın yoğunluğunun yüksek olduğu yerleşim ve 
bu yerleşimlerdeki sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hekim ve yardımcı 
sağlık perso neli ihtiyacının ivedilikle saptanarak işgücü planlama sının 
yapılması, sağlık personelinin dinlenme ihtiyacının planlanarak, sade ce 
bulaşma riski değil uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşacak diğer risk 
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faktörlerin kontrol altına alınması nı sağlayacak çalışma ve dinlenme or-
tamlarının oluş turularak çalışma saatlerinin yeniden planlanması, stres 
ve kaygı düzeylerinin azaltılmasına yönelik des tekleyici idari çalışmala-
rın yapılması gerekmektedir (Sakaoğlu ve diğ., 2020:1-9 ).

DSÖ, sağlık çalışanları arasında COVID-19 yayılımını azaltmak için 
aşağıdaki önerilerde bulunmuştur  (Saatçi, 2020:153-166).

•	 Sağlık çalışanlarının respiratuvar hastalıkların tanısı konusunda 
eğitimi

•	 Yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipmana (KKE) erişim
•	 Sağlık çalışanlarına psikolojik destek
•	 Rutin hastane sürveyans çalışması
•	 Her sağlık sisteminin boşlukları olabileceği gerçeğinin bilinmesi 
COVID-19 gibi gelecekte de olabilecek salgınlar için ülkelerin bu 

konuda hazırlıklı olmaları gereken konulardan biri de, ön saflarda çalı-
şan sağlık ekiplerinin fiziksel sağlıklarının yanı sıra, işlevsel bir hizmet 
verebilmeleri açısından ruhsal sağlıklarının korunabilmesi için gerekli 
koruyucu ve destekleyici ruhsal-toplumsal önlemleri almak gerekmek-
tedir (İzci, 2020:335)

COVID 19 ve EKONOMİK YANSIMALARI 

COVID-19 salgınının belki de en somut etkileri sosyoekonomik sta-
tü farklılaşmalarına bağlı olarak ekonomik alanda kendini göstermekte 
ve göstermeye de devam etmektedir. Bu süreç, ekonomik anlamda bü-
tün kesimleri etkilemektedir. Çünkü salgın, ekonomik açıdan bunalım 
ve sıkıntıyı da dünya ölçeğinde yaymaktadır. Bu yönüyle virüs aslında 
sağlık alanında olduğu kadar ekonomik olarak da bulaşıcı bir etki yarat-
maktadır (Karakaş, 2020: 563).

COVID 19 salgını nedeni ile başta Türkiye olmak üzere birçok dün-
ya ülkesi değişik tedbirler almaya ve uygulamaya başlamıştır. Özellik-
le bu tedbirlerin başında sosyal mesafenin korunması, kişisel hijyen ve 
sağlık tedbirleri gelmektedir.

Bunlara ek olarak farklı sektörlerdeki işletme ve toplum bireylerinin 
yoğun olduğu yerler kapatılmış ya da daha az bireyin etkin olabileceği 
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hale dönüştürülmüştür. Örneğin büyük alışveriş merkezlerinin belirli 
saatlerde açılması ve faaliyet göstermesi, kişisel bakım hizmeti veren ku-
aför, güzellik merkezleri vb. yerlerde kapatma veya yine belirli saatlerde 
hizmet vermesi yönündeki uygulanan tedbirleri sayabiliriz. 

Bu durum ve uygulamalar birçok sektörü durma noktasına getir-
miştir. Özellikle gıda ve tekstil satışı yapan işletmeler dışındaki sektör 
işletmeleri, ciddi ekonomik sorunlar yaşamaya ve yok olma noktasına 
gelmiştir. Bu uygulama ve yaptırımlar iş hayatını felç etmiş, birçok çalı-
şanın işinin son bulmasına ya da gelirinin azalmasına neden olmuştur. 
Bunların bazıları oldukça büyük sektörlerdir. Örneğin taşıma sektörü, 
turizm, otelcilik, eğlence merkezleri gibi alanları sayabiliriz. Bunların 
yanı sıra ithalat ve ihracat alanındaki azalma ve gelir kaybı da dikkatle 
izlenmesi ya da üzerinde durulması gereken faktörler arasındadır. 

Bir önemli husus ise döviz girdilerinin azalarak ekonomi üzerinde 
etkisini göstermesi yine döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve sürekli 
artış gösteren kurlar vatandaşın alım gücü üzerinde önemli ölçüde et-
kisini göstermiş, birçok dövize bağlı iş yapan işletme ile sektörün zarar 
etmesine ya da tamamen yok olmasına sebebiyet vermiştir. 

Bunun yanında kişisel hizmet veren spor salonları, güzellik merkez-
leri, cafeler ve restorantlar da ayrıca zarar gören ve ciddi anlamda eko-
nomik sarsılma yaşayan işletme türlerindedir. Bu işletmelerde günlük 
yevmiye tarzı çalışan kişilerin işlerine son verilmiş, saat türünde çalışma 
süreleri oluşturulmuş veya farklı çalışma koşulları oluşturularak kişisel 
gelir kaybının yükselmesine, birey ile ailelerin yaşam kalitesinin düş-
mesine ya da tamamen ortadan kalkmasına neden olmuştur. Aşağıdaki 
tablo ve grafiklerde bu durum çok net ifade edilmektedir. COVID 19 
nedeniyle bazı sektörlerin önemli ölçüde etkilendiği, durma noktasına 
geldiği ya da tamamen yok olma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Bu 
sektörleri; 

	Konaklama ve Otelcilik,
	Seyahat
	Tur Operatörleri, 
	Turizm, 
	Bazı Yiyecek ve İçecek Sektör İşletmeleri, 
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	Spor Faaliyeti Gösteren Kurumlar ve Kuruluşlar, 
	Eğlence Merkezleri, 
	Hava Yolu, Kara Yolu ve Deniz Yolu Taşımacılığı olarak sırala-

yabiliriz. 

Bunların dışında bu sektör içerisinde aktif çalışanlar, tedarikçiler, 
yan kuruluşlar ve diğerleri de bu sektörün aktörlerine bağlı olarak etki-
lenen diğer gruplardır. COVID 19 nedeniyle az etkilenen sektörlere bak-
tığımızda ise tekstil, perakendecilik, kozmetik, ayakkabı, hazır giyim, 
bebek ve çocuk ürünleri, sağlık ürünleri, marketçilik ve gıda sektörü 
diyebiliriz. Bu sektörler içerisinde özellikle internet ve dijital ortamda 
teknolojinin kullanılması ile sanal mağazacılık yaparak satış yapan sek-
törler bu süreç içerisinde çok etkilenmemiştir. Hatta bazı internet tekno-
lojisini kullanarak faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sektör temsilcile-
ri daha fazla kazanç sağlamış ve karlılıklarını artırmıştır. Bunlara bağlı 
olarak taşımacılık (KARGO) hizmeti veren firma ile temsilcilerinde iş 
yükünün artarak yoğunlaştığını da söyleyebiliriz. Aşağıdaki grafik 3’te 
bu durum daha net ifade edilmektedir. 

Grafik 3: Sektörlere Göre Toplam Katma Değerlerdeki Değişim ve Oranlar  
Kaynak: 10

10	 	https://sarkac.org/2020/03/covid-19-tedbirlerinin-ekonomik-etkileri-ve-politika-onerileri/
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Yukarıda COVID 19 nedeni ile etkilenen sektörler hakkında bilgi ve-
rilmiştir. (Grafik3) Aşağıdaki grafik 4 ve 5’te ise bu sektörler içerisinde 
yer alan ve çalışan istihdamının üzerinde oluşan sorunlar görülmekte-
dir. Sektörlere bağlı olarak bu sektör içerisinde çalışan birey sayısı ol-
dukça fazladır. Ülke ekonomisine katkısı ve sağladığı katma değer de 
oldukça yüksektir. Bu durum grafik 6’da COVID 19 öncesini gösterir-
ken, grafik 7’de ise COVID 19 ile başlayan işsizlik sorunu görmekteyiz. 
Eylül ayında BLOOMBERG HT tarafından yapılan bir habere göre işsiz-
lik oranını EYLÜL 2020 tarihinde %12’7 olarak haber etmiştir. Bu oran 
ülke açısından oldukça ciddi bir rakamdır. 

Yine bir gazete tarafından yapılan habere baktığımızda “Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK), eylül dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım 
dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu. Eylül 2019 ile Eylül 
2020 arasında 15 yaş üstü çalışma çağındaki nüfus 1 milyon 159 bin artarken, 
istihdam 733 bin azaldı. Böyle olmasına rağmen TÜİK’in dar tanımlı işsiz sa-
yısı ve işsizlik oranındaki düşüş, işi olmamasına rağmen TÜİK tarafından işsiz 
sayılmayan nüfustaki artış sayesindeki gerçekleştiği” ifade edilmektedir.11 
Aynı gazetenin yaptığı habere göre verdiği verilere ait olan grafik ise 
aşağıda grafik 8’de gösterilmektedir. 

Grafik 4: COVID 19 Tedbirleri ve İstihdam Etkisi (2020)  
Kaynak: 12

11	 	https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-issizlik-rakamlari-aciklandi-31-6161287/
12	 	https://sarkac.org/2020/03/covid-19-tedbirlerinin-ekonomik-etkileri-ve-politika-onerileri/
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Grafik 5: İşsiz Sayıları (Ocak 2019-Ocak 2020) (Bin)  
Kaynak: 13

Grafik 6: İşsiz Sayıları COVID 19 Etkisi

Kaynak: 14

13	 	 http://disk.org.tr/2020/04/nisan-2020-issizlik-ve-istihdam-raporu-pandemi-oncesinde-issizlikte-vahim-
tablo/

14	 	https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-issizlik-rakamlari-aciklandi-31-6161287/
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Grafik 7: Resmi Olarak Görünmeyen İşsiz Sayısı  

Kaynak: 15

15	 	https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-issizlik-rakamlari-aciklandi-31-6161287/
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Grafik 8: COVID 19 Sürecinde Sektörlere Yönelik Katma Değer Etkisi ve Oranları   
Kaynak: 16

16	 	https://sarkac.org/2020/03/covid-19-tedbirlerinin-ekonomik-etkileri-ve-politika-onerileri/
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Grafik 9: COVID 19 Tedbirleri Nedeni İle Etkilenen Sektörler ve Oranları  
Kaynak: 17

17	 	https://sarkac.org/2020/03/covid-19-tedbirlerinin-ekonomik-etkileri-ve-politika-onerileri/
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Yukarıdaki 9 ve 10 nolu grafiklere baktığımızda da durum COVID 
19 tedbirleri sürecinde ülke adına çokta olumlu bir sonuç getirmediği-
ni göstermekte ve durumun önemini ortaya koymaktadır. Özellikle son 
aylarda yaşanan olumsuzluklar artık önlenemez bir durum haline gel-
miştir. 

Ekonomik olarak yaşanan bu sorunlarla birlikte birde bazı sektör-
lerin zorunlu olarak yaşadığı olumsuzluklar bulunmaktadır. Bunla-
rın başında sağlık sektörü ve çalışanları gelmektedir. Özellikle birçok 
sağlık çalışanı pandemi sürecinde tehdit altında önlemlerin ve teknik 
ekipmanların yetersizliği ya da farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çı-
kan sorunlar nedeniyle olumsuzluk yaşamıştır. Bu nedenle birçok sağlık 
çalışanı virüsten etkilenerek hayatını kaybetmiştir. Aynı şekilde eğitim 
sektörünün durumu da hiçte iç açısı değildir. Uzaktan eğitim teknoloji-
lerinin tam olarak bilinmemesi, etkin olarak kullanılamaması, teknolojik 
alt yapının yetersizliği ve daha birçok konudaki yetersizlikler nedeniyle 
birçok eğitim alan ve eğitim verenlerin sorun yaşadığı bilinen bir ger-
çektir. Bu sorunlar giderek artış göstermekle birlikte ülke yönetimi ve 
uygulanan politikalarında yetersiz kaldığını açıkça söyleyebiliriz. 

SONUÇ 

Sonuç olarak; Dünya genelinde etkisini her alanda hissettiren sal-
gın Türkiye’de de etkisini göstermiştir. Kamusal hizmetlerden üretim 
alanlarına ayrıca bireylerin kişisel ve sosyal hayatlarına kadar önemli 
değişikler olmuştur. Salgın sürecinin dünyada ve Türrkiye’deki etkile-
rinin de nasıl bir seyir göstereceği tam olarak bilinmemektedir. Bu sü-
recin kamu otoritesi tarafından alınacak tedbirlerle ve kişisel tedbirlerle 
en kısa sürede atlatılması, bireylerin sosyal hayatlarına dönüşlerini de 
hızlandıracaktır. Buna rağmen sosyal yaşantıların eskisi gibi olamaya-
cağı düşünceside yaygındır. Sürecin belirsizliği ve etkileri göz önünde 
bulundurularak, hastalığın etkisinin azalması ya da ortadan kalkması 
durumunda bile tekrarlanacağı unutulmamalı ve gerekli önlemler ve 
düzenlemeler yapılarak bireylerin sosyal hayatlarında ki değişimin en 
aza indirilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde yalnızlığa sürüklenmiş bi-
reyler, toplumsal kuralların değişime uğradığı yaşam tarzının toplumlar 
üzerinde derin ve farklı etkiler bıraktığı günler kaçınılmaz olacaktır.    
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