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ÖNSÖZ

Eğitim, sosyal ve beşeri bilimler birbirinden ayrılmayan disiplinler-
dir. İnsan, toplum ve diğer evrensel değerleri içinde barındıran eğitim, 
sosyal ve beşeri bilimlere  ait disiplinler hergün yeni bilimsel çalışmaları 
alana kazandırmaktadır. Gelişen teknoloji, değişen çevre ve dünya ya-
şantısı, bu alanda yeniliklerin gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Sosyal 
ve beşeri bilimler alanında yapılan çalışmalar birçok bilim dalının fayda-
lanmasına da ayrıca katkı sunmaktadır. Bu bilimsel çok bölümlü kitapta 
yayınlanan çalışmalarda birbirinden değerli farklı içerik ve konuda ala-
na katkı sağlayarak liretüre yenilik kazandırmıştır. 

On altı farklı bölümden oluşan kitabımızın bu alana gönül vermiş ve 
alanda uzman bilim insanlarına önemli fayda sağlayacağı kanısındayız. 
Katkı sunan yazarların emeğini önemsiyor, katkıları için teşekkür edi-
yor ve hem alana hem de insanlığa fayda getirmesini temenni ediyoruz.  

EDİTÖRLER KURULU
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COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI VE İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA 

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI 

Candan ALBAYRAK ZİNCİRLİOĞLU1

Öz: İş sağlığı ve güvenliği hakkı, temel bir insan hakkıdır. Günümüz-
de birçok uluslararası belgede, Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleş-
mesinde ve Avrupa Birliği mevzuatında kişilerin yaşamlarının korun-
ması, çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma 
hakları konusunda düzenlemeler yer almaktadır. Çalışmaktan kaçın-
ma hakkı, kanunda öngörülen belirli koşulların gerçekleşmesi halinde 
kullanılabilen bir haktır. Kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmedi-
ği takdirde işçinin çalışmaktan kaçınması durumu, işverene iş sözleş-
mesini haklı veya geçerli nedenle feshetme imkânı vermektedir. 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bazı istisnalar olmakla birlik-
te, kamu sektöründeki ve özel sektördeki tüm çalışanları kapsamına 
almıştır. İşverenler tarafından işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin önlemlerin alınmaması halinde çalışanlar, çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullanabilirler. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmayan bir 
işyerinde işçilerin belirli koşullarla çalışmaktan geçici bir süre kaçınma 
hakkı olduğu gibi iş sözleşmelerini haklı nedenle feshetme imkânı da 
vardır. Çalışmamızda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 
13 kapsamında çalışanların hangi durumlarda çalışmaktan kaçınma 
haklarının olduğu incelenmiş ve bu inceleme doğrultusunda ulusal ve 
uluslararası literatürde taramalar yapılarak kitap, dergi, makale, tez 
vb. kaynaklar ile elektronik ortamda yayınlanan kaynaklar toplanmış 
ve konu elde edilen kaynaklar çerçevesinde derlenmiştir. Konunun 
çok kapsamlı olması nedeniyle mevzuatımızdaki Kanun ve Yönetme-
likler üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş; uluslararası düzenlemelerin 

1 Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kocaeli/Türkiye, cndn_35@hotmail.com Orcid No: 
0000-0002-4730-8294
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ise sadece isimlerinin sayılması ile yetinilmiştir. Çalışmaktan kaçınma 
hakkını iş sağlığı ve güvenliği açısından incelediğimizde, işyerlerinde 
işverenler tarafından iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için 
çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak isteyen çalışanlar işini kay-
betme korkusuyla bu haklarını kullanma konusunda tereddüt yaşaya-
bileceklerdir. Ancak işçiyi koruyucu düzenlemelerin yasal dayanağı-
nın olması bu hakkın kullanım oranını da arttırmaktadır. Çalışanların 
çalıştıkları işyerlerinde karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu mesleki 
riskler, yani iş kazasına veya meslek hastalığına yol açabilecek tehli-
keler düşünüldüğünde çalışmaktan kaçınma hakkının kullanımının 
bize ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İşyerlerinde etkili bir 
şekilde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarını da önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca bir yılı aşkın 
bir süredir covid-19 salgını çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir. 
İşyerinde çalışanlar arasında covid-19 tespit edilmesi durumunda iş-
veren gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğundan bu durumun 
aksi çalışana çalışmaktan kaçınma hakkı verecektir. Çalışmamızda 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 13 kapsamında kamu 
sektöründe ve özel sektördeki çalışanların çalıştıkları işyerlerinde iş-
verenler tarafından iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi durumunda, çalışmaktan kaçınma hakları ince-
lenmiş; bu kapsamda ilk olarak çalışmaktan kaçınma hakkı kavramı 
ve bu hakkı kullanma koşulları incelenmiş, daha sonra çalışmaktan 
kaçınma hakkını kullanabilecek kişiler açıklanmış ve son olarak çalış-
maktan kaçınma hakkının hukuki sonuçları üzerinde durulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Covid-19, İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkı, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu, Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Ciddi ve Yakın 
Tehlike, Hukuki Sonuçlar

GİRİŞ

İş hukukunun temel amacı işverene karşı zayıf durumda olan işçi-
nin korunmasıdır. İşçinin korunması kavramı da işverenin işçiyi gözetme 
borcu içinde yer almaktadır. İşverenin işçiyi gözetme borcu geniş bir borç 
olup, bu borcun kapsamına işçinin sağlık ve güvenliğinin, şeref ve haysi-
yetinin, kişiliğinin, onurunun, yaşamının, ruh ve beden bütünlüğünün, 
ücretinin korunması girmektedir. İşverenin işçiyi koruma borcunun hu-
kuki dayanağı, Türk Borçlar Kanununun “İşçinin kişiliğinin korunması” ke-
nar başlıklı 417. maddesidir. Ulusal ve uluslararası düzenlemeler de insan 
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yaşamının korunması ile ilgili maddeler içermektedir. T.C. Anayasamız-
da2, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde3, Avru-
pa Birliği Temel Haklar Bildirgesinde4, Avrupa Sosyal Şartında5, Federal 
Almanya Cumhuriyeti Anayasasında6 kişilerin yaşamlarının korunması,  
çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakları hu-
susunda düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıca ülkemiz tarafından imza-
lanan İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 No’lu ILO 
Sözleşmesinin7 13. maddesine göre, “Sağlığı ve hayatı için ciddi ve yakında 
vaki olmasından korktuğu tehlike nedeniyle, haklı bir gerekçeyle, işinden uzakla-
şan bir işçi, işinden uzaklaşması nedeniyle olabilecek uygunsuz sonuçlara karşı 
ulusal koşullar ve uygulama uygun bir şekilde korunacaktır.” Bu hüküm ile 
çalışanlara işyerlerinde sağlığı ve hayatı için ciddi ve yakın tehlike bulun-
ması halinde çalışmaktan kaçınma hakkı tanınmıştır. 

TBK. m. 417/2 gereğince, “İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bu-
lundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme 
uymakla yükümlüdür”. Türk Borçlar Kanunu yanında işverenin iş sağ-
lığı ve güvenliği önlemlerini alma borcu, mevzuatımızda 2012 yılında 
yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu8 ile düzen-
lenmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 13/1’de iş-
yerlerinde ciddi ve yakın tehlikenin varlığı halinde, çalışanlara kanunda 
belirtilen koşullarda çalışmaktan kaçınma hakkı verilmektedir. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği9 m. 8/1’e göre de, “Çalışanlar sağlık 
ve güvenliklerinin etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, 
kurulun bulunmadığı yerlerde ise işverene bildirerek durumun tespit edilme-
sini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep edebilir”. Günümüzde iş kazası 
nedeniyle çok sayıda ölümlerin olması, işçilerin meslek hastalığına tu-

2 “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”. (Any. m. 
17/I)

3 “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır”. (m. 3)
4 “Herkes, fiziksel ve zihinsel bütünlüğüne saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir”. (m. 3)
5 “Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır”. (m. 3)
6 “Herkes, yaşam ve beden bütünlüğünün korunma hakkına sahiptir. Kişi özgürlüğüne 

dokunulamaz. Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir”. (m 2/2)
7 ILO kabul tarihi : 3 Haziran 1981; RG. 13.01.2004 T., 25345 S.; Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği 

Tarih: 22 Nisan 2005.
8 RG. 30.06.2012 T., 28339 S. 
9 RG. 29.12.2012 T., 28512 S. 
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tulması, iş göremez hale gelmesi gibi hususlar iş sağlığı ve güvenliği 
konusunun oldukça önemli olduğunu göstermektedir. 2019 Aralık ayın-
da Çin’in Vuhan kentinde başlayıp bütün dünyaya yayılan Covid-19 
(Koronavirüs) salgını, çalışma hayatını olumsuz şekilde etkilemeye de-
vam etmektedir. İşyerinde çalışanlar arasında covid-19 tespit edilmesi 
durumunda işveren gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. İşverenin 
işyerinde tespit edilen salgın hastalığa karşı gerekli önlemleri almaması 
çalışana çalışmaktan kaçınma hakkı verecektir.

Yargıtay Hukuk Dairesinin vermiş olduğu birçok kararda; işverenin 
insan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işçinin sağlıklı ve güvenli bir 
ortamda çalışması için işverenin gerekli her türlü önlemi alması gerek-
tiğini, bu konuda olanakların yetersizliği, iş gelenekleri, süregelen kötü 
alışkanlıklar gibi sebepleri ileri sürerek tedbir alma yükümlülüğünü or-
tadan kaldıramayacağına dair kararları bulunmaktadır10. 

Yargıtay’a göre, “İşverenin insan yaşamının kutsallığı çerçevesinde si-
gortalının sağlıklı ve güvenli bir ortamda iş görmesini sağlamakla yükümlü 
bulunduğu yönü tartışmasızdır. Yasalarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde açık-
ça gösterilememiş olsa dahi işverenin iş sağlığına ve güvenliğine ilişkin gerek-
li önlemleri almakla yükümlü bulunduğu yönü İş Kanunu’nun 73. Maddesi 
(Şimdi TBK. m. 417/2 ve İSGK. m. 4/1(a)) maddesinin açık buyruğudur”11. 
Yargıtay’ın bir başka kararına göre de, “İşçinin beden ve ruh sağlığının ko-
runmasında önemli olan yön, bu tedbirin alınmasının hakkaniyet ölçüleri içinde 
işverenden istenip istenemeyeceği değil, aklın, ilmin, fen ve tekniğin böyle bir 
tedbirin alınmasını gerekli görüp görmediği hususlarıdır”12.

Çalışmamızda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 13 kapsamında 
kamu sektöründe ve özel sektördeki çalışanların diğer ifadeyle; işçi, me-
mur ve diğer kamu görevlilerinin görev yaptıkları işyerlerinde işveren-
ler tarafından iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi durumunda, çalışmaktan kaçınma hakları incelenmiştir. 
Bu nedenle işçiye zamanında ücret ödenmemesi nedeniyle işçinin çalış-
maktan kaçınma hakkı çalışma konumuzun kapsamı dışında kaldığın-
dan incelenmemiştir.

10 Yarg. 10. HD., 18.11.1991 T., 1991/10815 E., 1991/9243 K.; Yarg. 9. HD., 09.11.2008 T., 1998/7518 
E., 2008/7851 K. (www.kazanci.com.tr; E.T. 12.07.2021).

11 Yarg. 10. HD., 18.11.1991 T., 1991/10815 E., 1991/9243 K. (www.kazanci.com.tr; E.T. 12.07.2021).
12 Yarg. 10. HD., 23.03.2010 T., 2010/17190 E., 2010//4177 K. (www.kazanci.com.tr; E.T. 

12.07.2021).
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1.ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI KAVRAMI

Çalışmaktan kaçınma hakkı; “işçinin, hayatı ve sağlığı için yakın ve 
ciddi bir tehlike13 sürdüğü müddetçe çalışmaktan kaçınması” olarak ta-
nımlanmaktadır (Aydınlı, 2005: 17; İnciroğlu, 2014: 812). Günümüzde 
iş kazası nedeniyle çok sayıda ölümlerin olması, işçilerin meslek hasta-
lığına yakalanması, iş göremez hale gelmesi gibi hususlar iş sağlığı ve 
güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ça-
lışmaktan kaçınma hakkı da, iş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya 
çıkmasını önlemeyi ve çalışanın kendisini korumayı amaçlayan bir yap-
tırımdır (Sümer, 2020: 183)14.

Çalışmaktan kaçınma hakkı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu m. 13’te düzenlenmiştir. İSGK., bazı istisnalar hariç, kamu ve özel 
sektördeki çalışanları diğer ifadeyle; işçi, memur ve diğer kamu görev-
lilerini kapsamına almaktadır. Söz konusu kanun, tüm çalışanları kap-
samına aldığından işçi-memur ayrımını ortadan kaldırmış ve çalışan 
kavramını getirmiştir. Bu nedenle çalışmaktan kaçınma hakkını hem bir 
iş sözleşmesine dayanarak çalışan işçiler hem de 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun “istihdam şekilleri” başlıklı 4. maddesinde, tanımı 
yapılan memurlar ve sözleşmeli personeller kullanabilecektir15. 

Örneğin, kamu işyerinde memur statüsünde ve şoför kadrosunda 
görevli birisinin kullandığı hizmet aracının periyodik bakımı işveren-
ce zamanında yaptırılmadıysa, çalışan iş görmekten kaçınabilecek yani 
çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecektir. Yine topraklama hattı 
bulunmayan kamu işyerinde memur statüsündeki görevli elektrik tek-
nisyeni defalarca talep etmesine rağmen gerekli önlemin alınmaması 
nedeniyle iş görmekten yani çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabile-
cektir. Çalışanın bu hakkını kullanması ve işverenin de karşı yaptırım 
uygulamak istemesi halinde, çalışanların öncelikle kendi özel kanunları 
dikkate alınacaktır (İnciroğlu, 2014: 813).

13 İSGK. m. 3/1(p) gereğince, “Tehlike: işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya 
işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder”.

14 Çalışmaktan kaçınma hakkının hukuki niteliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Sarıbay Öztürk, 
2015: 69-78.

15 Geçici personel ile ilgili madde yürürlükten kaldırılmıştır. (DMK. m. 4/c) Mülga: 20/11/2017 - 
KHK-696/17 md; Aynen kabul: 1/2/2018 - 7079/17 md. 
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2. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKINI KULLANMA 
KOŞULLARI

2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun veya İşverenin Kararına 
İstinaden Çalışmaktan Kaçınma Hakkını Kullanma Koşulları

2.1.1. Ciddi ve Yakın Bir Tehlikenin Bulunması

Çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilmesi için ilk ko-
şul, ciddi ve yakın bir tehlikenin bulunmasıdır. 

Tehlikenin ciddi olması, işçiler tarafından görülen işin normal riski-
nin üzerinde bir tehlike yaratmasıdır (Aydınlı, 2005: 18; Mollamahmu-
toğlu vd., 2014: 1376; Tiftik ve Adıgüzel, 2016: 343). Bir diğer ifadeyle, 
tehlikenin önemli ölçüde zarar verici nitelikte olmasıdır Sümer, 2020: 
184). Örneğin, demir çelik fabrikasında ateş kıvılcımlarının etrafa ya-
yılması işin niteliğinden kaynaklanır. Ancak aynı fabrikada hararet öl-
çümleri arızalanmış kazanların, işveren tarafından değiştirilmemesi, her 
zaman kazanların patlamasına neden olabilir. Buradaki hararet kazan-
ları bir tehlike taşısa da, kazanların denetimsizlikten dolayı patlaması, 
elbette olağanüstü bir tehlikeyi ortaya çıkarır (Aydınlı, 2005: 18). 

Tehlikenin yakın olması, tehlikenin henüz gerçekleşmemiş, ancak 
çok kısa bir süre içinde gerçekleşebilir olmasıdır (Aydınlı, 2005: 18; Mol-
lamahmutoğlu vd., 2014: 1377; Sümer, 2020: 184; Tiftik ve Adıgüzel, 
2016: 343). Örneğin; depremde kolonları büyük ölçüde zarar görmüş bir 
fabrikada, işçinin çalıştırılmaya devam ettirilmesi gibi. Örnek olayda, 
çatlamış kolonlar için önlem alınmadığı takdirde artçı veya bağımsız bir 
deprem ile kolonların yıkılması, işçinin hayatını ciddi anlamda tehlikeye 
sokar. Yine koruma sistemi bozuk olan bir makinanın, her an tehlike ya-
ratma potansiyelini taşıması gibi (Aydınlı, 2005: 18). Bir başka örnek; bir 
maden ocağında gaz seviyesinin yükselmesi durumunda tehlike hem 
ciddi hem de yakındır. Çünkü bu seviye az sonra meydana gelebilecek 
bir grizu patlamasının habercisi olabilir. Yine benzer bir örnek; bir inşaat 
asansörünün halatının zayıflamış olması halinde de ciddi ve yakın bir 
tehlike bulunmaktadır. Bir işyerinin elektrik tesisatının eskimesi bir yan-
gın tehlikesi oluşturabilecek olması nedeniyle ciddidir, ancak yakın bir 
tehlike değildir (Sümer, 2020: 184). Bir tekstil fabrikası işyerinin elektrik 
tesisatında zaman zaman meydana gelen kısa devrelerin varlığı, işve-
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rence bilinmesine rağmen ve bu haliyle çalışılmaya devam ediliyorsa, 
burada tehlike hem ciddidir hem de yakındır (İnciroğlu, 2014: 814).

İSGK., Tehlikenin hem ciddi hem de yakın olması koşulunu birlikte 
aradığı için ciddi ancak yakın olmayan bir tehlikede çalışan, çalışmak-
tan kaçınma hakkını kullanamayacaktır (Sümer, 2020: 184). Doktrinde, 
ciddi ve yakın tehlike ifadesi yerine ciddi veya yakın, yaşamsal veya acil 
ya da ciddi, yakın veya hayati ifadelerinin kullanılmasının daha uygun 
olacağı ileri sürülmüştür (Eyrenci vd., 2017: 407; Baycık, 2013/3: 117-
118; Mollamahmutoğlu vd., 2014: 1377; Çelik vd., 2019: 393)16. Örneğin, 
prömokonyoz veya slikoz gibi tozlarla ortaya çıkan ya da kurşuna ma-
ruziyet nedeniyle çalışanların sağlığı açısından ortaya çıkan tehlike ya-
şamsaldır ancak yakın değildir (Süzek, 2018: 914; Baycık, 2013/3: 117; 
Mollamahmuğlu vd., 2014: 1377; Sümer, 2020: 184). 

Covid-19 salgını da hızla yayılan bir hastalık olduğundan işyerinde 
bir kişide tespit edilmesi durumunda o işyerinde çalışan diğer kişile-
rin de covid-19 hastalığına yakalanma konusunda korkuya kapılmaları 
oldukça normaldir. Çünkü covid-19 virüsü nereden ve kimden bula-
şacağı tespit edilemeyen bir hastalıktır. Virüs ile temastan semptom-
ların oluşmasına kadar geçen sürenin 2 ile 27 gün sürdüğü hastalıkta, 
virüsün belirtiler ortaya çıkmadan önce de bulaşıcı olduğuna dair bazı 
kesin olmayan kanıtlar bulunmaktadır17. Hatta virüsün kuluçka döne-
minin mevcut tahminleri 2-10 gün arasında değişmektedir18. Covid-19 
salgını çalışanlar için işyerlerinde ciddi ve yakın bir tehlike kapsamında 
değerlendirilmelidir. Örneğin, bir işyerinde işverenin faaliyetine devam 
ettiği bir dönemde çalışanlardan birinin covid-19 salgın hastalığına ya-
kalandığını varsayalım. Bu hastalığın sağlık kuruluşları tarafından da 
tespit edildiği işveren ve çalışanlar tarafından öğrenildiğinde, aynı iş-
yerinde çalışanlardan kime ne zaman bulaştığının tespit edilemeyeceği 
bir durum söz konusu olacağından, bu salgın hastalık diğer çalışanlar 

16 Geniş bilgi için bkz. Sarıbay Öztürk, 2015: 65-68.
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-

7-2019--ncov.pdf (E.T. 12.07.2021); https://tr.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemisi#cite_
note-Hessen27Jan2020-13 (E.T. 12.07.2021); ayrıca bkz. https://www.elsevier.com/connect/
coronavirus-information-center (E.T. 12.07.2021); https://www.nejm.org/doi/10.1056/
NEJMc2001468 (E.T. 12.07.2021).

18 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-
7-2019--ncov.pdf (E.T. 12.07.2021).
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açısından ciddi ve yakın bir tehlike olacaktır (Pehlivan, 2020: 128-129). 
Burada kanaatimizce tartışılması gereken, bu tehlikenin önlenemez olup 
olmadığıdır. Kanaatimizce, bir işyerinde bir kişide covid-19 salgın has-
talığının tespit edilmesi durumunda o işyerinde alınacak önlemler, bu 
tehlikenin yani salgın hastalığın yayılmasını engelleyebilir. Salgın hasta-
lığın önlenmesi için işveren işyerinde düzenli aralıklarla dezenfekte işle-
mi yaptırmalıdır. Bunun yanında günlük iş yeri temizliğine olduğundan 
daha fazla özen gösterilmelidir. İş yerinde temizlikle görevli çalışanlara 
her zamankinden farklı virüsü yok edici hijyen ürünleri tedarik edil-
meli, bu ürünler kullanılarak düzenli aralıklarla temizliğin yapılması 
sağlanmalıdır (Ateş, 2020/2: 166). Hijyen çalışmaları özellikle ortak kul-
lanım alanlarında önem taşımaktadır. Virüsün insan temasının olduğu 
her ortamda hızla yayıldığı bilinmektedir. Bu nedenle ortak kullanılan 
servisler, cihazlar, kapı kolları, yemekhaneler, yatakhaneler, asansör-
ler, merdiven korkulukları, banyo, tuvalet gibi ortak kullanımın olduğu 
tüm alanlar titizlikle virüsle mücadeleye uygun olarak temizlenmelidir. 
Ayrıca iş yerinde el dezenfektanları kullanılmalı, girişlerde parmak izi 
okuma cihazı gibi elle temas edilen yüzeyler kullanılmamalı veya her 
kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. Bilim Kurulu’nun tavsiye-
lerine göre mümkünse özellikle tuvaletler ve iş yerinde bölüm ayırıcı 
kapılar sensörlü hale getirilmelidir. Bunun için kapıları değiştirme, yeni 
teçhizat getirme yükümlülüğü işverene aittir (Ateş, 2020/2: 167). Bu gibi 
önlemler işyerlerinde ciddi bir şekilde uygulandığında covid-19 salgın 
hastalığının işyerinde yayılması engellenebilir. Ancak covid-19 hastası 
olan ve henüz bu hastalığı tespit edilmemiş olan bir kişinin en basitin-
den su içmek için maskesini indirdiğinde anlık hapşırma, öksürme ya 
da konuşması virüsün ortama yayılıp bir başkasına bulaşmasına neden 
olabilecektir. İşyerinde aynı anda birden fazla kişide bu salgın hastalı-
ğın tespit edilmesi durumunda en iyi çözüm covid-19 hastalığının tespit 
edildiği işyerinin belirli bir süre kapalı tutulmasıdır. 

2.1.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna veya İşverene 
Başvurulması ve Tespit Yapılması

İSGK. m. 13/1 gereğince, “Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan 
çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak 
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durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini 
talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve du-
rumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak 
bildirilir”. Söz konusu hükümden anlaşıldığı üzere, çalışanlar bir işyerin-
de ciddi ve yakın tehlikenin mevcut olması halinde, varsa iş sağlığı ve 
güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde işverene ya da 
onun adına işi yürüten vekil veya temsilcisine bildirmesi ve kurulun ya 
da işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışanlar, 
ancak gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Diğer 
ifadeyle, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak isteyen çalışanlar, 
konunun teknik özellikler taşıması nedeniyle kendiliğinden buna karar 
veremeyecekler, işyerinde ciddi ve yakın bir tehlikenin varlığı konusun-
da iş sağlığı ve güvenliği kurulunun yazılı tespitini almaları gerekecek-
tir (İnciroğlu, 2014: 813; Narter, 2014: 169; Mollamahmutoğlu vd., 2014: 
1377). Bu durumda işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği kurulu acilen top-
lanarak, işverenin ise hemen kararını vermesi ve durumu bir tutanakla 
tespit ederek, kararın çalışanlar ve çalışan temsilcilerine yazılı olarak 
bildirmesi gerekir. Çalışanın, kurula veya işverene yaptığı başvuru üze-
rine alınan ve kendisine tebliğ edilen karar, çalışanın talebi yönündeyse 
gerekli tedbirler alınıncaya ve tehlike ortadan kalkıncaya kadar çalış-
maktan kaçınabilir (Narter, 2014: 169; Baloğlu, 2015: 309). 

İSGK. m. 13’ün dayanağı İşde Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerini 
İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Ta-
rih Ve 89/391/Eec Sayılı Konsey Direktifidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği m. 8/1’e göre de, 
“Çalışanlar sağlık ve güvenliklerinin etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve gü-
venliği kuruluna, kurulun bulunmadığı yerlerde ise işverene bildirerek duru-
mun tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep edebilir”.

İSGK.’nın “iş sağlığı ve güvenliği kurulu” başlıklı m. 22/1’ye göre, 
“Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işle-
rin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda 
bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına 
uygun kurul kararlarını uygular”. Aynı Kanuna dayanarak çıkarılan İş 
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Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik19 m. 8/1’de Ku-
rulun görev ve yetkileri sayılmıştır. Bu görev ve yetkilerden biri de m. 
8/1,ğ’ye göre, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü mad-
desinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak 
karar vermek” şeklinde düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin 9. maddesinin 
3. fıkrasına göre de,  “Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birin-
ci fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen topla-
nır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak teb-
liğ edilir”. Bunun yanında işçi bu konuda gerek iş sağlığı ve güvenliği 
kurulundan gerekse işverenden olumlu bir cevap alamazsa doktrinde 
bir görüş idareye ve yargıya başvurma hakkını kullanabileceğini belirt-
miş (İnciroğlu, 2014: 814); bir başka görüş işçinin iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerini almayan, bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
işverenine karşı yetkili mercilere şikayet veya ihbar yoluyla başvuru 
hakkı olduğunu belirtmiştir (Mollamahmutoğlu vd., 2014: 1374)20.

2.1.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmamış Olması

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmamış ise çalışan-
lar çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilirler. Talebi reddedilen işçi, 
tehlikenin mevcut olduğu kanaatini devam ettiriyor ise uygun çalışma 
şartları oluşturulmadığı gerekçesiyle İş K. m. 24 gereğince iş sözleşme-
sini haklı nedenle feshetme imkanına sahiptir (Narter, 2014: 169). Ancak 
işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler alınmış veya tehlikeli 
durum sona ermiş ise çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkını kullan-
ması mümkün olmayacaktır. Aksi durumda dürüstlük kuralına aykırı-
lık teşkil edecektir (Narter, 2014: 170).

İSGK. m. 13/2 gereğince, “Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönün-
de karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan 

19 RG. 18.01.2013 T., 28532 S.
20 İş Kanununun “Yetkili memurların ödevi” başlıklı 93. maddesine göre, “İş hayatını izleme, 

denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin 
işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak 
ve güçleştirmemekle ve resmi işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, 
işverenin ve işyerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri 
ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan 
yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini 
açıklamamakla yükümlüdürler”.
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kaçınabilir”. Ciddi ve yakın bir tehlike, işçinin hayat ve sağlığını tehdit 
ediyorsa, işçi iş görmekten yani çalışmaktan kaçınma hakkını, ancak 
bu tehlike devam ettiği sürece kullanabilir (Aydınlı, 2005: 18; İnciroğlu, 
2014: 815; Mollamahmutoğlu vd., 2014: 1382; Sümer, 2020: 186; Baycık, 
2013/3: 118; Sarıbay Öztürk, 2015: 142). Diğer ifadeyle, çalışmaktan ka-
çınma hakkı söz konusu önlemler alınıncaya kadar herhangi bir süre ile 
sınırlı değildir (Sümer, 2020: 185; Baloğlu, 2015: 310). Tehlikenin birden 
çok çalışanı ilgilendirmesi durumunda ise çalışanların topluca çalışmak-
tan kaçınma haklarını kullanması kanun dışı grev olarak nitelendirile-
mez (Baycık, 2013/3: 119; Baloğlu, 2015: 310). İşçi tehlikeli durum orta-
dan kalkmasına rağmen önlem alınmadığı için iş görmekten kaçınmaya 
devam ediyorsa, işçinin bu hakkını kötüye kullandığı söylenebilecektir 
(Mollamahmutoğlu vd., 2014: 1382). 

Ülkemiz tarafından imzalanan İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma 
Ortamına İlişkin 155 No’lu ILO Sözleşmesinin 13. maddesine göre, “Sağ-
lığı ve hayatı için ciddi ve yakında vaki olmasından korktuğu tehlike nedeniyle, 
haklı bir gerekçeyle, işinden uzaklaşan bir işçi, işinden uzaklaşması nedeniyle 
olabilecek uygunsuz sonuçlara karşı ulusal koşullar ve uygulama uygun bir 
şekilde korunacaktır.”. Aynı sözleşmenin 19. maddesine göre, “Bir İşçi, ha-
yatı ve sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğuna ve yakında vaki bulacağına 
haklı gerekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor eder 
ve işveren bu durumun giderilmesi için gerekli önlemi alıncaya kadar yaşam 
ve sağlık için ciddi tehlike oluşturmaya devam eden çalışma alanına işçilerin 
dönmesini isteyemez.”21. Görüldüğü gibi çalışanlara işyerlerinde sağlığı ve 
hayatı için ciddi ve yakın tehlike bulunması halinde çalışmaktan kaçın-
ma hakkı 155 sayılı ILO sözleşmesinde de güvence altına alınmıştır.

İşçi, işyerindeki covid-19 hastası işçilerin varlığını gerekçe göster-
mek suretiyle, iş görme edimini yerine getirmekten yani çalışmaktan ka-
çınma hakkına sadece önlem alınmayan işyerlerinde sahip olur. Ancak, 
işçinin söz konusu hakkını doğrudan kullanması, hukuken düşünülmez 
(Centel, 2020: 14). Covid-19 tehlikesiyle karşılaşan işçinin İSGK. m. 13/1 
ve m. 13/2 gereğince doğrudan işi bırakması söz konusu olmayıp; yasa-
da öngörülmüş süreci izlemesi ve ancak onun sonucunda gerekirse işi 

21 https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377299/lang--tr/index.
htm. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sarıbay Öztürk, 2015: 56-65. 
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bırakması, hukuken mümkündür (Centel, 2020: 14). Doktrindeki diğer 
görüşe göre, işyerinde covid-19 tehlikesi ile karşı karşıya kalan işçi, vi-
rüsle ilgili gerekli tedbirlerin alınması için varsa kurula yoksa işverene 
başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını 
isteyebilir ise de covid-19 virüsünün ne kadar çabuk bulaştığı ve yayıl-
dığı gerçeği karşısında, kanımızca, covid-19 ile ilgili ciddi ve yakın bir 
tehlike içerisinde olan işçi İSGK.m.13/1 yerine doğrudan İSGK.m.13/3’e 
göre işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli bir yere gidebilir 
(Yürekli, 2020/2:  41-42). İşçi, işyerinde Covid-19 hastalığına karşı önlem 
alınmasını talep etmesine rağmen gerekli önlemler alınmıyorsa iş söz-
leşmesini feshedebilir (Yürekli, 2020/2: 42).

2.1.4. İşin Durdurulmamış Olması

Çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilmesi için diğer 
koşul, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerinde işin durdurulmamış ol-
masıdır. Bu koşul, İSGK. m. 13/5’te, “Bu Kanunun 25 inci maddesine göre 
işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz”. Şek-
linde düzenlenen hükümden kaynaklanmaktadır. Bir işyerinde işin dur-
durulması İSGK. m. 25’te “işin durdurulması” başlığı altında düzenlen-
miştir. İSGK. m. 25/1’e göre, “İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem 
ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir 
husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği 
ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alı-
narak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur”. Bu durumda 
bir işyerinde idari yaptırım olarak işin durdurulması halinde, çalışanın 
İSGK. m. 13’e göre, çalışmaktan kaçınması veya iş sözleşmesini haklı ne-
denle feshetmesi mümkün olmayacaktır (İnciroğlu, 2014: 815; Mollamah-
mutoğlu vd., 2014: 1378; Akı, 2014: 10). Çünkü bir işyerinde işin durdu-
rulması genel mahiyette iş sağlığı ve güvenliği önlemi taşımakta; işçiler 
bakımından ciddi ve yakın tehlike oluşturan durumlar ortadan kalktığı 
için işçilerin bu nedenden doğan çalışmaktan kaçınma haklarının kullanıl-
masına gerek kalmadığını göstermektedir (Mollamahmutoğlu vd., 2014: 
1379). Bununla birlikte, bir işyerinde iş tamamen durdurulmuş veya işyeri 
kapatılmış ise, işçi çalışmadığında çalışmaktan kaçınması söz konusu ol-
mayacaktır (İnciroğlu, 2014: 815). İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair 
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Yönetmelik22 bu hususu düzenlemiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununa dayanılarak çıkarılan bu Yönetmelik’in “Ücret Ödemeleri” baş-
lıklı 13. maddesi gereğince,  “İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan 
çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere 
meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür”.

2.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna Başvuru Koşulu 
Aranmaksızın Çalışmaktan Kaçınma Hakkını Kullanma Koşulları

2.2.1. Ciddi ve Yakın Tehlikenin Önlenemez Olması

İSGK. m. 13/3 gereğince, “Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlene-
mez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işye-
rini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların 
bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz”.

İSGK. m. 13/1 ile m. 13/3 birlikte değerlendirildiğinde, çalışanın ilk 
kaçınma hakkı, kurulun veya işverenin çalışanı haklı bulmasına bağlı iken, 
ikinci kaçınma hakkı ise çalışan, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez ol-
duğunu kendi iradesiyle belirleyerek çalışmaktan kaçınmasıdır (İnciroğlu, 
2014: 814; Mollamahmutoğlu vd., 2014: 1377, 1379). Yani ikinci durumda 
çalışan kurula başvuru koşulu aranmaksızın çalışmaktan kaçınma hakkını 
kullanabilecektir23. Çalışanın kurula başvuru koşulu aranmaksızın çalış-
maktan kaçınma hakkını kullanabilmesi için, ciddi ve yakın tehlikenin önle-
nemez nitelikte olması gerekir. Önlenemezlik, işçinin içinde bulunduğu so-
mut koşullarda tehlikenin alınacak herhangi bir önlemle engellenemeyece-
ği şeklinde anlaşılmalıdır (Mollamahmutoğlu vd., 2014: 1379; Sümer, 2020: 
185). Örneğin, yeni silinen yerlerin kaygan olması ve çalışanlar için düşme 
tehlikesini yaratması önlenemez bir tehlike değildir. Ancak bir maden oca-
ğında zehirli gaz seviyesinin kabul edilebilir sınırların üzerine çıkması du-
rumunda önlenemez bir tehlikeden söz edilebilir (Sümer, 2020: 185). 

2.2.2. İşin Durdurulmamış Olması

İSGK. m. 25 gereğince, bir işyerinde işin durdurulması söz konu-
su olduğunda işçi kurula başvuru koşulu aranmaksızın24 çalışmaktan 

22 RG. 30.03.2013 T., 28603 S.
23 Doktrinde bu durum “İşçinin Re’sen Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” olarak ifade edilmiştir. 

(Mollamahmutoğlu vd., 2014: 1379; Narter, 2014: 170).
24 Doktrindeki bazı ifadelere göre re’sen (Mollamahmutoğlu vd., 2014: 1379; Narter, 2014: 170).
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kaçınma hakkını kullanamayacağından; işçinin çalışmaktan kaçınması 
halinde işçi iş görme borcunu ihlal etmiş olacak ve bu durum işverene 
iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkanı verecektir (Mollamahmu-
toğlu vd., 2014: 1380; İnciroğlu, 2014: 815) (İş K. m.18, m. 25/II, g, ı). 

Covid-19 salgın hastalığı, birçok işyerinin kapanmasına birçoğunun 
ise faaliyetlerinde önemli ölçüde azalmaya gitmesine neden olmuştur. 
Bu unsur bakımından çalışanın salgın hastalığının ciddi ve yakın aynı 
zamanda devam eden bir tehlike olduğu gerekçesiyle çalışmaktan ka-
çınma hakkını kullanabilmesi için işverenin işyerinde faaliyetine devam 
ediyor olması gerekir. İşveren işyerinde tam kapasite olmasa da faaliye-
tine devam ediyorsa, çalışan devam eden ciddi ve yakın bir tehlikenin 
varlığını gerekçe göstererek çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabile-
cektir (Pehlivan, 2020: 130).

3. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKINI KULLANABİLECEK 
OLAN ÇALIŞANLAR

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yö-
netmeliğin25  1. maddesine göre, “Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli 
süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerindeki 
diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır”. Bu hüküm değer-
lendirildiğinde, işyerinde işçilerin sağlığı ve güvenliği için yakın ve acil 
tehlike geçici iş ilişkisi ile çalışan yani ödünç işçi açısından da bulunduğu 
takdirde, ödünç işçi kanundaki (İSGK. m. 13) prosedüre uygun olarak ça-
lışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecektir (Aydınlı, 2005: 22; İnciroğlu, 
2014: 819; Sümer, 2020: 187; Sarıbay Öztürk, 2015: 131). 

İSGK. m. 13/4 gereğince, “Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile 
çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sa-
yılır”. Söz konusu hükümden de anlaşıldığı üzere, çalışmaktan kaçınma 
hakkı, işçiler dışında, kamu personellerine de tanınmıştır.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, alt işveren işçisinin iş görme borcu-
nu yerine getirdiği işyeri asıl işverenin işyerinin bir bölümüdür. Bir başka 
ifadeyle asıl işveren işçileri ile alt işveren işçileri aynı çatı altında birlikte 
mal ve hizmet üretmektedirler (İnciroğlu, 2014: 818). Bu kapsamda değer-
lendirildiğinde, asıl işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği yükümlü-

25 RG. 23.08.2013 T., 28744 S. 
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lüğünün ihlali halinde alt işverenin işçileri Kanunda belirtilen (İSGK. m. 
13) prosedüre uygun olarak asıl işverene karşı onun işyerinde çalışmak-
tan kaçınma haklarını kullanabileceklerdir (Aydınlı, 2005: 21-22; Sümer, 
2020: 187; İnciroğlu, 2014: 818-819). Örneğin bir tekstil fabrikasının iplik 
boyama işini üstlenen bir alt işveren çalışanı bu birimdeki kimyasal gaz sı-
zıntısının sağlığını bozacak ciddi ve yakın bir tehlike olduğu gerekçesiyle 
kanunda öngörülen yönteme uygun olarak çalışmaktan kaçınma hakkını 
kullanabilecektir. Çalışanın ilk olarak kendi alt işvereni tarafından oluş-
turulmuş kurula, eğer kendi alt işvereni tarafından oluşturulmuş kurul 
yoksa İSGK. m. 22/2 hükmüne göre26 oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği 
kuruluna başvuruda bulunması gerekir (Sümer, 2020: 187).

4. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ HUKUKİ 
SONUÇLARI

4.1. İşyerinde Tehlike Olmadığı Halde Çalışmaktan Kaçınma 
Durumu

İş Hukuku açısından işyerinde tehlike olmadığı halde işçinin çalışmak-
tan kaçınması durumunda işçi iş görme borcunu ihlal etmiş olacak ve bu 
durum işverene iş sözleşmesini haklı veya geçerli nedenle feshetme imkânı 
verecektir (Mollamahmutoğlu vd., 2014: 1380; İnciroğlu, 2014: 815). Ayrıca 
işçinin otuz günlük ücreti tutarıyla ödeyemeyecek derecede işyerini hasara 
ve kayba uğratması söz konusu olduğunda işveren bu zarara sebep olan 
çalışanlara zararları tazmin ettirebilecektir (İş K. m.18, m. 25/II, g, ı). Dola-
yısıyla işyerinde ciddi ve yakın bir tehlike bulunmadığı halde, çalışanların 
çalışmaktan kaçınmaları söz konusu olamayacağından; böyle bir durumda 
çalışmaktan kaçınan çalışanlar hukuka aykırı eylemin sonuçlarına katlan-
mak zorunda kalacaklardır (İnciroğlu, 2014: 815). Örneğin, ölümcül sonuç-
lara yol açan virüslerin bulunduğu bir ortamda çalışmak, acil ve hayati bir 
tehlikenin bulunduğunu gösterse de, gerekli önlemler alındığı sürece çalış-
maktan kaçınma hakkının gerekçesi olmayacaktır (Soyer, 2011: 683).  

26 “(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; a) Asıl işveren ve alt 
işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması 
konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş 
ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci 
atar. c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği 
ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. ç) Kurul oluşturması gerekmeyen 
asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak 
kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur”.
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İşyerinde ciddi ve yakın bir tehlike bulunmadığı halde, çalışanların 
objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak çalışmaktan kaçınmaları du-
rumunda işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır (İnci-
roğlu, 2014: 815).

4.2. İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İSGK. m. 13/4 gereğince, “İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine 
rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hüküm-
lerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir”. Bu hüküm ile sadece iş sözleşmesi 
ile çalışanlara sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı tanınmıştır. Bu 
itibarla, iş sözleşmesiyle çalışanlar, tabi oldukları kanunların (İş Kanunu, 
Türk Borçlar Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu) hükümlerine 
uygun şekilde fesih haklarını kullanmak zorundadır (Baycık, 2013/3: 120; 
Sümer, 2020: 188; Eyrenci vd., 2017: 408; Baloğlu, 2015: 310). Bu maddede 
yer alan düzenleme karşısında işçinin iş sözleşmesini feshedebilmesi, iş 
sağlığı ve güvenliği kuruluna başvuru ve işverenin kurul kararına rağ-
men gerekli tedbirleri almamasına bağlıdır (İnciroğlu, 2014: 816; Sümer, 
2020: 188; Süzek, 2018: 917; Sarıbay Öztürk, 2015: 199; Sevimli, 2013: 139)27. 

İSGK. m. 13/4 hükmü, sadece iş sözleşmesi ile çalışanlara sözleşme-
yi feshetme hakkı tanıdığından, işçi statüsü taşımayan kamu görevlileri, 
iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı gerekçesiyle çalışma ilişkile-
rini sona erdiremeyeceklerdir (Sümer, 2020: 189; Eyrenci vd., 2017: 408)28.

27 Karşı görüşte olan Baycık’a göre, “Ancak hemen belirtmek gerekir ki, işverenin iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerini almaması, aynı zamanda Türk Borçlar Kanununun 435. maddesinde düzenlenen haklı sebep, 
Deniz İş Kanununun 14/II-b bendinde düzenlenen kanuna, hizmet akdine ve iş şartlarına aykırılık, 
son olarak İş Kanununun 24/II-f bendinde düzenlenen çalışma şartlarının uygulanmaması anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle kanaatimiz, işçilerin 6331 sayılı Kanunun 13/1. maddesindeki prosedürü 
işletmeksizin de iş sözleşmesini anılan hükümler uyarınca haklı nedenle derhal feshedilebileceği 
yönündedir. Bu itibarla, işçilerin derhal fesih hakkının varlığının ciddi ve yakın bir tehlikenin 
mevcudiyetine veya Kanunun 13/1. maddesinde düzenlenen prosedürün işletilmesine bağlı olmadığı 
kabul edilmelidir”. (Baycık, 2013/3: 121).

28 Baycık’a göre, “Bu nedenle fesih hakkı, memurlar ile 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi 
kapsamında istihdam edilen personel tarafından kullanılamayacaktır. Kanunda memurlar ve diğer kamu 
görevlileri için fesih hakkı tanınmamasının sebebinin, memurlar ile 4/B ve 4/C’li personelin statüsünün 
özel hukuk sözleşmesine dayanmamasından kaynaklandığı açıktır. Zira bu kişiler, kanun veya idari 
sözleşmeyle girdikleri statü hukukundan ancak bu statü hukukunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde 
çıkabilmektedirler. Bu itibarla, anılan kişilerin çalışma ilişkilerini belirleyen statü hukukunda söz konusu 
çalışma ilişkisini iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sebebiyle sona erdirmeye yönelik 
bir düzenleme olmadığı sürece iş sözleşmesiyle çalışmayan kamu personelinin çalışma ilişkisini tek 
taraflı sona erdirmesi mümkün değildir. Ancak bu yönde bir hakkın kanun ve idari sözleşmelerle kamu 
görevlilerine de tanınması gerektiği düşüncesindeyim. Zira mevcut mevzuat karşısında, iş sözleşmesiyle 
çalışmayan kamu personeli ciddi ve yakın tehlikenin varlığı halinde sadece çalışmaktan kaçınabilecek, bu 
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İş Kanununa tabi çalışanların haklı nedenle derhal fesih hakkını 
kullanabilmeleri, iş sözleşmesinin konusu olan işin acil ve yakın tehlike 
oluşturarak, çalışanın yaşamı veya sağlığı için tehlike yaratması ve bu 
tehlikenin de işin niteliğinden kaynaklanmış bulunması koşuluna bağlı-
dır (Şen, 2012: 138; İnciroğlu, 2014: 817). 

Türk Borçlar Kanunu kapsamına giren işçiler, TBK m. 435 uyarın-
ca fesih sebebini yazılı olarak bildirerek sözleşmeyi derhal feshedebi-
lirler. İş Kanununa tabi çalışan işçiler, İş K. m. 24/I (a) hükmü uyarınca 
iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan 
bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması nedeniyle 
ya da İş K. m. 24/II (f)’de belirtilen çalışma şartlarının uygulanmaması 
nedenine dayanarak tehlike devam ettiği sürece veya tehlikenin sona er-
mesinden itibaren altı işgünü içerisinde iş sözleşmesini derhal feshede-
bilirler (Mollamahmutoğlu vd., 2014: 1384; Eyrenci vd., 2017: 408; Tiftik 
ve Adıgüzel, 2016: 345; Narter, 2014: 174).

İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü iş-
verenin yahut başka bir işçinin covid-19 hastalığına tutulması, İş K. m. 
24/1(a) gereğince, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkânı ve-
rir. Nitekim, covid-19 hastalığı, son derece bulaşıcı ve sağlık ile yaşam 
bakımından önemli bir hastalık niteliğindedir (Centel, 2020: 13).

Ancak, işverenin veya işyerinde çalışan işçilerden bazılarının co-
vid-19 hastalığına yakalanmış ya da testlerinin pozitif çıkmış olması, 
işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkânı vermez. Çünkü, İş K. 
m. 24/1(a) hükmünün uygulanması, işçinin bunlarla sürekli olarak ya-
kından ve doğrudan buluşup görüştüğü ortamların varlığına bağlıdır 
(Centel, 2020: 13).

4.3. Ücret ve Diğer Haklara Etkisi Bakımından Çalışmaktan 
Kaçınma Durumu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, İSGK. m. 13/2 gereğince, “Kurul veya 
işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli ted-
birler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir”. Ciddi ve yakın bir tehlike, 

dönemde hakları saklı tutulacaktır (m.13/2, 13/4)”. (Baycık, 2013/3: 119-120). Aynı yöndeki görüş 
için bkz. Narter, 2014: 173.
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işçinin hayat ve sağlığını tehdit ediyorsa, işçi iş görmekten yani çalış-
maktan kaçınma hakkını, ancak bu tehlike devam ettiği sürece kullana-
bilir (Aydınlı, 2005: 18; İnciroğlu, 2014: 815; Mollamahmutoğlu vd., 2014: 
1382; Sümer, 2020: 186; Baycık, 2013/3: 118; Çelik vd., 2019: 394). Diğer 
ifadeyle, çalışmaktan kaçınma hakkı söz konusu önlemler alınıncaya ka-
dar herhangi bir süre ile sınırlı değildir (Baycık, 2013/3: 118: Akı, 2014: 9; 
Çelik vd., 2019: 394; Eyrenci vd., 2017: 407; Narter, 2014: 172). Dolayısıy-
la çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan 
ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır (İSGK. m. 13/2). Yani 
çalışana ücreti veya maaşı ile bunların ekleri ödenmelidir. İşveren, çalı-
şanın çalışmaktan kaçındığı dönem için sosyal güvenlik primlerini de 
Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırmakla yükümlüdür (Baycık, 2013/3: 
117; Sümer, 2020: 186; Sarıbay Öztürk, 2015: 146; Çelik vd., 2019: 394; 
Narter, 2014: 169). Toplu Sözleşme29 veya Toplu İş Sözleşmesi ile çalışan 
kamu personeli çalışmaktan kaçındığı bu dönemde fiilen çalışmış sayılır 
(Akı, 2014: 9; Çelik vd., 2019: 394).

İşçinin çalışmaktan kaçındığı süre, kıdeme bağlı haklarında göz 
önüne alınmalıdır. Örneğin yıllık ücretli izin süresi, bildirim süresi bek-
lenirken, işçinin çalışmadığı süre kıdemine eklenmelidir. Ayrıca bu süre, 
kıdem tazminatı açısından da kıdem süresine dahil edilmelidir (Sümer, 
2020: 186). İş K. m. 66’da “çalışma süresinden sayılan haller” düzenlenmiş-
tir. Bu maddeye göre, işçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde 
bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş ge-
çirdiği sürelerin çalışma süresinden sayılacağı belirtilmiştir (m. 66/I(c)). 
İşçinin ciddi ve yakın tehlike nedeniyle çalışmaktan kaçınma hakkını 
kullanması da bu madde kapsamında değerlendirilecektir (Mollamah-
mutoğlu vd., 2014: 1383). 

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda, 
kurula veya işverene başvurmadan işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk 

29 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu “Toplu sözleşmenin 
kapsamı” başlıklı 28. maddesine göre; “Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını 
düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve 
göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla 
çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek 
ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar. Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak 
üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu 
görevlileri arasında ayrım yapılamaz. Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden 
iki mali yıl için geçerlidir”.
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ederek belirlenen güvenli yere giderler. Çalışanların bu hareketlerinden 
ötürü hakları kısıtlanamaz (İSGK. m. 13/3).

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışan, gerekli önlem-
ler alınıncaya kadar işverenin önerdiği benzer bir işi kabul etmek zorun-
dadır. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması nedeniyle çalış-
maktan kaçınan çalışana, işveren tehlikeden etkilenmeyecek başka bir 
birimde yaptığı işe uygun ve çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluş-
turmayacak bir iş verebilir. İşçinin böyle bir öneriyi reddetmesi, dürüst-
lük kuralına aykırı düşer ve şartlar oluşmuşsa, işverene iş sözleşmesini 
haklı nedenle feshetme imkanı sağlar (İş K. m. 25/II(h)) (Sümer, 2020: 
186-187; Soyer, 2011: 683; Sarıbay Öztürk, 2015: 142; Baycık, 2013/3: 
119). Ancak bu konuda doktrinde görüş farklılığı bulunmaktadır30. 

SONUÇ

Tüm zamanların en önemli konularından birini insan sağlığı ve in-
san sağlığının korunması oluşturmaktadır. Bu husus tüm toplumlar için 
büyük önem taşımaktadır. Yaşama hakkı, vazgeçilmez bir insan hakkı-
dır. Anayasamıza göre, “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma 
ve geliştirme hakkına sahiptir” (m. 17/1). 

İş sağlığı ve güvenliği hakkı da temel bir insan hakkıdır. Mevzu-
atımızda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcu, Türk Borçlar 
Kanunu yanında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzen-
lenmiştir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırı davra-
nan işveren birtakım yaptırımlarla karşılaşacaktır. Bu yaptırımların özel 
hukuka ilişkin olanlarından biri çalışanların çalışmaktan kaçınma hak-
kıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 13/1’de işyerlerinde 
ciddi ve yakın tehlikenin varlığı halinde, çalışanlara kanunda belirtilen 
koşullarda çalışmaktan kaçınma hakkı verilmiştir.

30 Baycık’a göre, “Çalışmaktan kaçınan kişiye işveren, tehlikesiz ve durumuna uygun bir iş teklif edebilir. 
Bu durumda çalışanın bu işi kabul etmesi sadakat borcunun bir gereğidir. Aksi halde işveren, sadakat 
borcuna aykırı davranan çalışana mevzuata uygun disiplin cezası verebilir. Bu itibarla işveren, işçinin 
iş sözleşmesini İK 25/II-e hükmüne dayanarak haklı nedenle derhal feshedebileceği gibi, memur hakkında 
657 sayılı Kanunun 125/D-n bendinde düzenlenen “verilen görevler ve emirleri kasten yapmamak” 
disiplin suçunu işlemesi nedeniyle idari soruşturma başlatabilir ve 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C 
maddesine göre istihdam edilen personele varsa idari sözleşmesinde ve/veya ilgili yönetmelikte belirtilen 
disiplin cezalarını uygulayabilir”. (Baycık, s. 119). Karşı görüşte olan Akyiğit’e göre, işveren işçiyi 
kendi işyerindeki başka bir bölümde veya başka bir işverenin yanında çalışmaya zorlayamaz. 
(Akyiğit, 2008: 2017).
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu sektörü ve özel sektör ayrımı 
yapmadan, bazı istisnalar olmakla birlikte, tüm çalışanları kapsamına 
almış; işçi-memur-sözleşmeli personel ayrımını ortadan kaldırarak ça-
lışan kavramını getirmiş, hatta çırak ve stajyerler de kanun kapsamına 
alınmıştır. 

İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkı, Türk İş Hukuku mevzuatında 2 
maddede düzenlenmiştir. Bunlardan ilki 4857 sayılı İş Kanununun 34/1. 
maddesi gereğince, “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir 
bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabi-
lir”. Diğeri ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13/1. maddesi gereğince, 
“Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulun-
madığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerek-
li tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir”.  Çalışan İSGK. m. 13 
kapsamında bu hakkını kullanabilmesi için çalışmaktan kaçınma talebi ile 
iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ya da işverene başvurması gerekmektedir. 
Ancak işyerinde mevcut olan tehlike, ciddi, yakın ve önlenemez ise çalışan 
bir başvuru yapmadan çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir.

İşçilerin işyerinde sağlığı ve güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike 
var ise geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerle birlikte, asıl işveren tarafın-
dan iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğünün ihlali halinde alt işverenin 
işçileri Kanunda belirtilen (İSGK. m. 13) prosedüre uygun olarak asıl 
işverene karşı onun işyerinde çalışmaktan kaçınma haklarını kullanabi-
leceklerdir. Bu hak kamu personellerine de tanınmıştır.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlar açısından ciddi 
ve yakın bir tehlike var ise ve işçilerin sağlığını ve hayatını tehdit edi-
yor ise bu tehlike devam ettiği sürece yani gereken tedbirler alınıncaya 
kadar çalışanlar, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabileceklerdir. Ka-
nunun çalışanlara böyle bir hak tanıması nedeniyle çalışanların sözleş-
meleri devam etmekte ve işverenin ücret ödeme yükümlülüğü de sona 
ermemekte; çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile ka-
nunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklı kalmaktadır.

Covid-19 salgın hastalığının yayılmaya devam ettiği bu dönemde 
işverenlerin işyerlerinde bu salgın hastalığa karşı iş sağlığı ve güven-
liğine yönelik gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü oldukça önemlidir. 
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İşveren covid-19 salgın hastalığına karşı işyerinde iş sağlığı ve güvenli-
ği önlemlerini almışsa ve bu salgın hastalığın ciddi ve yakın bir tehlike 
olma özelliğinin önüne geçmiş ise çalışan bu önlemleri dikkate alarak 
çalışmaya devam etmekle yükümlüdür. Aksi durum yani çalışanın işe 
gelmemesi, çalışmaktan kaçınması durumu işverene sözleşmeyi fesih 
imkânı verecektir (Pehlivan, 2020: 131). Ancak tam tersi olursa yani iş-
veren, bu salgın hastalığa karşı işyerinde gerekli önlemleri almazsa ve 
çalışanların çalışmaya devam etmesini talep ederse, çalışanlar ciddi ve 
yakın tehlike ortadan kalıncaya kadar yani önlemler alınıncaya kadar 
çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecektir. Ayrıca çalışanlar çalış-
madığı bu dönemde ücretini talep edebilecek, haklı nedenle fesih yolu-
na da gidebilecektir (Pehlivan, 2020: 135). 

Sosyal devletin amacı, herkese insan onuruna yaraşan asgari bir 
yaşam düzeyi sağlamaktır. Sosyal devlet, sosyal haklardan biri olan ve 
Anayasamızda yer alan sosyal güvenlik hakkını (m. 60, m. 61) vatandaş-
larına sağlar. Mevzuatımızda çalışanlara çalışmaktan kaçınma hakkı ve-
rilmesi ve bu süre içinde çalışanlara ücret ve diğer haklarının ödenmesi 
sosyal devlet ilkesinin bir sonucudur.
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İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

Çiğdem KOŞAR TAŞ1, Sibel ÖRK ÖZEL 2

Öz: Askeri harcamaların en önemli kamu harcamalarından biri olma-
sı sebebiyle, bu tür harcamaların ekonomik büyüme ile ilişkisi uzun 
yıllardır araştırılmakta olan bir konudur. Ulusal ve uluslararası alan 
yazınına bakıldığında savunma harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan çok sayıda çalışma yapıldı-
ğı görülmektedir. Ancak bu çalışmalar neticesinde askeri harcamalar 
ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin gücü ve yönü konusunda 
tam olarak bir görüş birliği sağlanamamıştır. Kuşkusuz bunun altında 
yatan birtakım nedenler mevcuttur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı 
Türkiye için askeri harcamalar ile ekonomik büyüme ilişkisini VAR 
analizi yardımıyla yeniden incelemektir. Bu amaçla çalışmada aske-
ri harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıladaki payına ve reel gayrisafi 
yurtiçi hasılaya ilişkin 1998-2019 dönemlerini kapsayan yıllık veriler 
kullanılmıştır. Askeri harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıladaki payı-
na ait veri Dünya Bankası’ndan (World Bank-WB) ve gayrisafi yurtiçi 
hasılaya ait veri ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik 
Veri Dağıtım Sistemi’nden (TCMB-EVDS) alınmıştır. Değişkenler ara-
sındaki uzun dönemli ilişkilerin belirlenebilmesi için öncelikli olarak 
duğanlık düzeylerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Modelde ele 
alınan serilerin durağanlık sınamasını yapmak ve durağan iseler han-
gi düzeyde durağan olduklarını belirlemek için genişletilmiş Dickey 
Fuller (Augmented Dickey Fuller-ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim 
kök testleri kullanılmıştır. ADF ve PP testi sonuçları incelendiğinde 
serilerin sadece sabit terimli model ve hem sabit terimli hem de trendli 
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model ele alındığında seviyede durağan olmadıkları gözlemlenmek-
tedir. Serilerin birinci farkları alındığında durağan oldukları saptan-
mıştır. Diğer bir ifade ile uygulanan birim kök testleri sonucunda seri-
lerin I(1) olduğuna karar verilmiştir. Değişkenlere ait serilerin birinci 
farklarında durağan oldukları belirlendikten sonra askeri harcamalar 
ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişkinin varlığının tes-
pit edilebilmesi amacıyla Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. 
En uygun gecikme uzunluğu 3 olarak belirlendikten sonra elde edilen 
Johansen eşbütünleşme analizi sonuçları incelendiğinde hem maksi-
mum özdeğer istatistiği hem de iz istatistiği bakımından 0,05 anlamlı-
lık düzeyinde askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasında uzun 
dönemli bir ilişkinin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. İktisadi de-
ğişkenler arasındaki kısa dönemli neden-sonuç ilişkisinin varlığı ise 
nedensellik analizi ile araştırılmaktadır. Bu amaçla çalışmada neden-
sellik testlerinden biri olan ve Granger (1969) tarafından önerilen ne-
densellik testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda askeri harcamalardan 
ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik tespit edilmemiştir. Ancak 
ekonomik büyümeden askeri harcamalara doğru tek yönlü bir neden-
selliğin olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya göre daha güçlü bir eko-
nomik yapının askeri harcamaları da teşvik etmesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Askeri Harcama, Ekonomik Büyüme, Türkiye, Bi-
rim Kök Testi, Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik Testi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Savunma harcamaları, bir devletin gücünün simgelerinden biri ola-
rak görülmekte ve pek çok ülkede devlet bütçesinin çok önemli bir par-
çasını oluşturmaktadır. Dünya politikasındaki gelişmeler doğrultusun-
da ülkeler, kendi güvenliklerinin ne derece tehdit edildiğini belirleyerek 
bu doğrultuda savunma harcamalarını artırma ya da azaltma eğilimi 
sergilemektedirler (Yağtu ve Sezgin, 2019: 1). Savunma hizmetleri dev-
let tarafından topluma sunulan en eski ve klasik hizmetler grubu içinde 
yer almaktadır. Savunma hizmetleri tam kamusal malların bir örneği-
ni oluşturmakta ve toplumdaki tüm bireyler tarafından birlikte ve eşit 
olarak kullanılmaktadır. Savunma harcamaları, savunma hizmetindeki 
sivil ve askeri personelle ilgili harcamalardan, savunma sektörü ili ilgili 
silah, ekipman gibi araç gereçlerin üretimine, satın alınmasına, bakım 
ve onarımına ait giderlerden, bina yapma gibi inşaat faaliyetlerinden ve 
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araştırma geliştirme harcamalarından oluşmaktadır. Ayrıca savunma 
sektörüne dolaylı olarak katkı sağlayan polis, milis, gümrük görevlileri, 
sivil savunma, sivil teşebbüsler ile ilgili yapılan harcamalar ve yaban-
cı askeri yardımlar da savunma harcamalarını oluşturmaktadır (Tüğen, 
1988: 286-287). 

Benoit’in (1973, 1978) çalışmalarından bu yana az gelişmiş ülkeler 
için askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, çok sa-
yıda çalışmada üzerinde durulan önemli bir konu olmuştur. Benoit’in 
(1973, 1978) çalışmalarından elde edilen bulgular savunma harcamaları 
ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğu yönündedir ve bu ilişki 
savunma harcamalarından büyümeye doğrudur. Bu doğrultuda litera-
türde Benoit’in yaklaşımını eleştiren veya destekleyen çok sayıda ampi-
rik çalışma mevcuttur.

Askeri harcama ile ekonomik büyüme ilişkisini ele alan çalışmaların 
sonuçlarında farklılıkların bulunmasının nedenlerinden biri askeri har-
camaların ekonomik büyüme üzerindeki muhtemel etkilerinin ne yol-
la ortaya çıktığını ifaden eden ve üzerine fikir birliği sağlanmış tek bir 
büyüme teorisinin olmamasıdır (Topal, 2018: 176). Teorik olarak, askeri 
harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin yönü ile ilgi-
li kesin bir tahmin yoktur. Dolayısıyla savunma harcamaları, ekonomik 
büyümeyi çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Literatür incelendiğin-
de, temel olarak ekonomik büyümenin “talep” ve “arz” yönlü etkilerin-
den bahsedilmektedir. Arz etkileri, potansiyel çıktının belirleyicilerin-
den olan teknoloji ve üretim faktörleri aracılığıyla kendini göstermekte 
iken talep etkileri ise harcama düzeyi ve bileşimi aracılığıyla kendini 
göstermektedir. Neo-klasik modellerin kullanıldığı çalışmalarda savun-
ma harcamalarının ekonomik büyümeye olan etkilerinin arz yönüne 
(altyapının pozitif dışsallıkları, modernizasyon, teknolojik ikincil etki-
ler) odaklanılmakta iken Keynesyenler ise talep yönüne (ihracatın, eği-
timin, sağlık ile yatırımın dışlanması) odaklanılmaktadır. Bir yandan, 
savunma harcamaları, genellikle bir yatırımın “dışlanma” etkisi veya 
eşit miktarda sivil kaynak kullanımının yer değiştirmesi olarak adlandı-
rılan sebepler yoluyla büyümeyi geciktirebilir. Alternatif olarak, savun-
ma harcamaları, Keynesyen tip toplam talep etkileri yoluyla büyümeyi 
teşvik de edebilir. Daha yüksek askeri harcamaların yarattığı talepteki 
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artış, sermaye stokunun daha çok kullanılmasına, daha fazla istihdama, 
karlara ve buna bağlı olarak daha yüksek yatırıma yol açmakta ve bu da 
kısa vadeli çarpan etkileri yaratmaktadır (Dakurah vd., 2001: 652). 

Keynesyen ve Neo-klasik yaklaşımlarının haricinde askeri harcama 
ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ile ilgili öne sürülen iki model 
daha mevcuttur. Birincisi, askeri harcamaların yüksek oluşunun endüst-
riyel verimsizliğe sebebiyet verebileceğini ve askeri harcamalardan kar 
elde ederek oluşan güçlü grupların etkin lobiler oluşturabileceğini öne 
süren Kurumsal modeldir. İkincisi ise Marksist model olarak isimlendi-
rilmektedir. Marksist model, askeri harcamaların kapitalist gelişime kat-
kısının olduğunu ileri sürmekte ve ek olarak askeri endüstriyel yapının 
sınıf çatışmalarındaki önemini konu alan yaklaşımları da bulunmakta-
dır. (Akt., Korkmaz ve Bilgin, 2017: 292).

Konuya ilişkin yapılan ampirik analizlere bakıldığında, ekonomik 
büyüme ile askeri harcamalar arasındaki mevcut olabilecek nedensel 
ilişkiye yönelik oluşabilecek 3 muhtemel sonuç mevcuttur. Bunlardan 
ilki, askeri harcamalardan ekonomik büyümeye ya da ekonomik büyü-
meden askeri harcamalara giden tek yönlü bir nedensellik ilişkisidir. 
İkincisi askeri harcamalar ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü yani 
karşılıklı bir nedensellik ilişkisidir. Üçüncüsü ise ele alınan değişkenler 
arasında bir nedensellik ilişkisinin olmamasıdır (Akt., Korkmaz ve Bil-
gin, 2017: 293).

OECD ülkeleri için yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular, as-
keri harcamaların sermaye oluşumu üzerinde önemli ölçüde olumsuz 
bir etkiye sahip olduğunu ve sonuç olarak “spin-off” etkilerine izin ve-
rildiğinde bile büyüme oranlarını önemli ölçüde azalttığını göstermek-
tedir. Az gelişmiş ülkeler için yapılan analizler ise bunun tam tersini 
göstermekte ve askeri harcamalar ile büyüme oranı arasındaki ilişkinin 
pozitif olduğunu ortaya koymaktadır (Deger ve Smith, 1983: 335). 

Yukarıda da bahsedildiği üzere literatürdeki ampirik çalışmalar-
da tam olarak bir görüş birliği sağlanamaması ve kuramsal temelde 
de farklı bakış açılarına sahip olunması nedeniyle bu çalışmada aske-
ri harcamalar ile ekonomik büyüme ilişkisinin, veri setinin günümüze 
dek uzatılmasıyla, tekrar ele alınması gerektiği düşünülmektedir. Bu 
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doğrultuda çalışmanın amacı Türkiye için askeri harcamaların gayrisafi 
yurtiçi hasıladaki payına ve reel gayrisafi yurtiçi hasılaya ilişkin 1998-
2019 dönemlerini kapsayan yıllık veriler kullanılarak askeri harcamalar 
ile ekonomik büyüme ilişkisini VAR analizi yardımıyla incelemektir. 

Türkiye için 1998-2019 dönemine ilişkin veriler kullanılarak askeri 
harcamalar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırıldığı bu ça-
lışmanın giriş kısmında kuramsal çerçeve ortaya konulduktan sonra bi-
rinci bölümünde savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkinin teorik ve ampirik olarak incelendiği çalışmaların oluşturduğu 
literatür özetine yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde araştır-
mada kullanılan veri seti ve kurulan ekonometrik model tanıtılmıştır. 
Üçüncü bölümde ise Türkiye için askeri harcamalar ile ekonomik büyü-
me ilişkisi VAR analizi yardımıyla incelenmiştir. Bu kapsamda uygula-
nan ekonometrik yöntemin varsayımları ve aşamaları kısaca anlatılarak 
yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Araş-
tırmanın son bölümü olan sonuç kısmında ise elde edilen bulgular doğ-
rultusunda genel bir değerlendirme yapılmış olup çalışmanın bulguları 
literatürle karşılaştırılmıştır.

LİTERATÜR

Çalışmanın giriş bölümünde, askeri harcama ile ekonomik büyü-
me ilişkisini inceleyen çalışmaların, Benoit’in (1973, 1978) çalışmasına 
kadar uzandığı belirtilmiş idi. Gelişmekte olan ülkeler için askeri har-
camaların ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini ortaya koyan 
bu çalışmanın ardından literatürde tek bir ülke ya da ülkeler grubunun 
ele alındığı ve buna bağlı olarak zaman serileri veya panel veri anali-
zi gibi ekonometrik yöntemlerin uygulandığı pek çok ampirik çalışma 
yer almaktadır. Yine giriş bölümünde belirtildiği üzere literatürdeki bu 
çalışmaların sonuçları birtakım farklılıklar göstermektedir. Buna göre 
araştırmaların sonuçları belirli gruplar altında toplanabilir. Söz konusu 
çalışmaların belirli bir kısmı Neo-klasik yaklaşımı desteklerken bir kıs-
mı ise Keynesyen yaklaşımı desteklemektedir. Bunlara ek olarak başka 
bir kısım ise askeri harcama ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında 
önemli bir ilişkinin olmadığını savunmaktadır. Ayrıca nedensellik ana-
lizinin yapıldığı çalışmaların sonuçları askeri harcamalardan ekonomik 
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büyümeye (Sezgin, 2000; Candar, 2003; Karagöl ve Palaz, 2004; Özsoy, 
2008; Topal, 2018; Çevik ve Bektaş, 2019)  ya da ekonomik büyümeden 
askeri harcamalara doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisini (Chang vd., 
2001; Kalyoncu ve Yücel, 2006; Yılancı ve Özcan, 2010; Anwar vd., 2012; 
Taş vd., 2013; Gökmenoglu vd., 2015; Furuoka vd., 2016; Desli vd., 2017; 
Yağtu ve Sezgin, 2019, Su vd., 2020), askeri harcamalar ile ekonomik bü-
yüme arasında çift yönlü yani karşılıklı bir nedensellik ilişkisini (Chang 
vd., 2001; Dakurah vd., 2001; Malizard, 2010; Uçan vd., 2016; Korkmaz 
ve Bilgin, 2017; Karakaya ve Sahinoglu, 2020) ya da değişkenler arasında 
herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermektedir (Chowd-
hury, 1991; Kollias, 1997; Sekmen ve Sarıbaş, 2007; Görkem ve Işık, 2008; 
Heo, 2010; Durgun ve Timur, 2017; Köse vd, 2019; Özer, 2020). Literatü-
rün oldukça geniş kapsamlı olması nedeni ile yukarıda belirtilen yak-
laşımlar doğrultusunda sözü geçen çalışmalardan sadece farklı zaman 
dilimlerini kapsayan ve Türkiye için zaman serileri analizi uygulanarak 
ortaya konulan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

Görkem ve Işık (2008) yaptıkları çalışmada, Türkiye ekonomisine ait 
1968-2006 dönemi için ekonomik büyüme ile savunma harcamaları ara-
sındaki ilişkiyi incelemiştir. VAR modeli kullanılarak nedensellik ilişki-
sinin Granger nedensellik analizi ile araştırıldığı çalışmada anılan yıllar 
için ülkemiz ekonomisinde savunma harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşıl-
mıştır.

Özsoy (2008) Türkiye’nin 1933-2004 dönemini kapsayan yıllık veri-
leri için savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 
varlığını araştırmıştır. Granger nedensellik sonuçları, savunma harca-
maları ile ekonomik büyüme arasında kısa dönemli nedensellik olduğu-
nu göstermiştir. 

Gökmenoglu vd. (2015) 1988-2013 periyodunu kapsayan yıllık ve-
riler kullanarak Türkiye’de askeri harcamalar ve ekonomik büyüme 
arasında uzun dönemli ilişkileri ortaya koymak amacıyla Johansen eş-
bütünleşme ve kısa dönemli ilişkileri ortaya koymak amacıyla Gran-
ger nedensellik testlerini uygulamışlardır. Çalışmanın sonuçları uzun 
dönemde askeri harcamalar ile ekonomik büyümenin eşbütünleşik ol-
duğunu göstermiştir. Granger nedensellik testi sonuçları ise ekonomik 
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büyümeden askeri harcamalara tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu 
ancak askeri harcamalardan ekonomik büyümeye doğru bir nedenselli-
ğin olmadığı ortaya koymuştur. 

Korkmaz ve Bilgin (2017) çalışmalarında 1961-2015 dönemi için as-
keri harcamalar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığını Tür-
kiye için araştırmışlardır. Bu doğrultuda çalışmada Johansen-Juselius 
eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizlerini uygulamışlardır. Bu 
sonuçlara göre, ele alınan değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Çetinkaya vd. (2017) Türkiye için 1960–2014 yıllarına ait kamu har-
camaları ve ekonomik büyüme ilişkisini ARDL sınır testi ile analiz et-
mişlerdir. Çalışmada askeri harcamalar için yapılan kamu harcamaları 
ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ayrıca test edilmiştir. Türkiye 
ekonomisinde kısa dönemde ele alınan iki değişken arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki görülmemiş ancak bu ilişkinin uzun dönemde 
anlamlı ve pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Durgun ve Timur (2017) ülkemiz ekonomisi özelinde iki ayrı iktisa-
di görüş (Neo-Klasik Yaklaşım ve Askeri Keynesci Yaklaşım) bağlamın-
da, 1970-2015 yılları için savunma harcamalarını ve reel gayrisafi yur-
tiçi hasıla (GSYİH) rakamlarını Granger nedensellik analizi yardımıyla 
açıklamışlardır. Çalışmının bulgularına göre Türkiye için savunma har-
camaları-ekonomik büyüme arasında uzun dönemli eşbütünleşme ve 
herhangi bir nedensellik saptanmamıştır.

Topal (2018) çalışmasında, Türkiye’de askeri harcamalar ve ekono-
mik büyüme arasındaki ilişkiyi yapısal kırılmaları dikkate alarak ve al-
mayarak eşbütünleşme ve nedensellik çerçevesinde ele almıştır. Bu doğ-
rultuda analizlerde 1960-2016 dönemine ait yıllık askeri harcama ile kişi 
başına milli gelir verilerini kullanmıştır. Yapılan standart eşbütünleşme 
testi sonuçları askeri harcamaların uzun dönemde kişi başı milli geliri 
ters yönde yönde etkilediğini göstermektedir. Çoklu yapısal kırılma içe-
ren eşbütünleşme testinden elde edilen bulgular ise askeri harcamalar 
ve kişi başına milli gelir arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olmadığını göstermektedir. Ek olarak yapılan zamanla değişen neden-
sellik analizi sonuçları politik ve ekonomik gelişmeler sebebiyle 70’lerin 
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ortalarından itibaren Türkiye ekonomisinde askeri harcama ile ekono-
mik büyüme ilişkisinin yok olduğunu göstermektedir.

Çevik ve Bektaş (2019) çalışmalarında, savunma harcamaları ve eko-
nomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1968-2017 yılları Türkiye verileri için 
analiz etmişlerdir. Analizde ele alınan iki değişken arasındaki hem uzun 
hem kısa dönemli nedensellik ilişkisi Breitung ve Candelon’un (2006) 
geliştirdiği frekans alanında nedensellik testi kullanılarak araştırılmıştır. 
Analiz sonucunda Türkiye ekonomisi için savunma harcamalarından 
ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuş-
tur.

Köse vd. (2019) Türkiye için savunma harcamaları ile ekonomik bü-
yüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 2000-2016 yılları arasının ince-
lendiği çalışmada Toda ve Yamamoto nedensellik testi, Engle Granger 
eşbütünleşme testi ile Hacker ve Hatemi-J nedensellik testi uygulanmış-
tır. Engle Granger eşbütünleşme testi sonucunda savunma harcamaları 
ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi ol-
duğu sonucuna varılmıştır. Yapılan tüm testlerin sonucunda savunma 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında nedenselliğin söz konusu 
olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Yağtu ve Sezgin (2019) 1980-2016 döneminde Türkiye ekonomisinde 
savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini Gran-
ger nedensellik testi ile analiz etmiştir. Çalışmanın sonucunda Türki-
ye’de savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 
kısa dönemde ekonomik büyümeden savunma harcamalarına doğru 
olduğu saptanmıştır.

Karakaya ve Sahinoglu (2020) çalışmalarında Türkiye’de savunma 
harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu 
kapsamda, 1984-2016 periyodunu kapsayan yıllık veriler kullanılmış ve 
savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ve bu iliş-
kinin yönü, ARDL Sınır ve Johansen eşbütünleşme testleri ile analiz edil-
miştir. Johansen testinin sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi için anılan 
değişkenler arasında uzun dönemli negatif yönlü bir ilişki vardır. ARDL 
sınır testinden elde edilen sonuçlar ise hem uzun hem kısa dönemde sa-
vunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkisinin 
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olduğuna işaret etmektedir. Diğer yandan Granger nedensellik testinin 
sonuçları ise savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasında çift 
yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Özer (2020) yapmış olduğu çalışmada Türkiye için 1960-2017 döne-
mini ele alarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasında-
ki ilişkiyi Fourier yaklaşımı ile analiz etmiştir. Değişkenler arasındaki 
uzun dönemli ilişkiyi incelemek amacıyla Fourier ADL eşbütünleşme 
testi uygulanmış ve anılan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki 
olmadığı saptanmıştır. Daha sonra nedenselliği araştırmak amacıyla To-
da-Yamamoto nedensellik testi uygulanmış ve bu testin sonucuna göre 
değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı saptan-
mıştır. 

VERİ SETİ ve MODEL

Çalışmanın amacı Türkiye için askeri harcamaların ekonomik bü-
yüme üzerine etkisini incelemektir. Bu amaçla çalışmada askeri harca-
maların GSYİH’deki payına ve reel GSYİH’ye ilişkin veriler kullanılmış-
tır. Araştırma 1998-2019 dönemlerini kapsamakta olup yıllık verilerden 
oluşmaktadır. Askeri harcamaların GSYİH’deki payına ait veri Dünya 
Bankası’ndan (World Bank-WB) ve GSYİH’ye ait veri ise Türkiye Cum-
huriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (TCM-
B-EVDS) alınmıştır. Çalışmada reel GSYİH verisinin doğal logaritması 
alınarak modelde kullanılmıştır.

Tablo 1. Analizde Kullanılan Değişkenlere İlişkin Açıklayıcı Bilgiler

Değişken Kısaltma Açıklama Veri Kaynağı Dönem

Reel GSYİH LNGSYİH Sabit fiyat-
lar, harcama 
yöntemi ile 
(Türk Lirası)

TCMB-EVDS 1998-2019

Askeri Har-
camaların GSY-
İH’deki Payı

ASKHAR Yüzde Dünya Ban-
kası

1998-2019
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Askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test et-
mek amacıyla kullanılacak model literatürle paralel şekilde

                                     (1)

olarak tercih edilmiştir. Bu model

                                 (2)

eşitliği ile ifade edilebilmektedir. Bu modelde kullanılan değişken-
lere ilişkin ampirik analizler EViews 7 paket programı kullanılarak ya-
pılmıştır.

EKONOMETRİK YÖNTEM ve AMPİRİK BULGULAR

Değişkenler arasında mevcut olabilecek uzun dönemli ilişkilerin be-
lirlenebilmesi için öncelikli olarak duğanlık düzeylerinin tespit edilmesi 
gerekmektedir. Durağanlık zaman serilerinde oldukça önemli bir kav-
ramdır. Serilerin durağan olması modelde yer alan değişkenler arasında 
ekonometrik olarak anlamlı ilişkilerin elde edilmesine olanak tanımak-
tadır (Tarı, 2010: 374). Durağan olmayan seriler kullanılarak yapılan eko-
nometrik analizlerde düzmece regresyon sorunu da ortaya çıkmaktadır 
(Granger ve Newbold, 1974). Genel olarak durağanlık, ortalamanın ve 
varyansın zaman içinde sabit kaldığı ve iki dönem arasındaki ortak var-
yansın sadece iki dönem arasındaki uzaklığa dayandığı olasılıksal bir 
süreç olarak ifade edilmektedir (Gujarati, 2006). Serilerin durağanlığı-
nın tespit edilmesinde kullanılabilecek birtakım testler olmakla birlikte 
grafikleri incelenerek de sergiledikleri görünümlerle ilgili önsel bilgiler 
elde edilebilmektedir (Bozkurt, 2007: 31). Şekil 1 ve Şekil 2’de analizde 
kullanılan değişkenler ile ilgili grafiklere yer verilmiştir.
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Şekil 1. Doğal Logaritması Alınmış Reel GSYİH, 1998-2019

Şekil 2. Askeri Harcamaların GSYİH’deki Payı, 1998-2019
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Şekil 1’de yer alan reel GSYİH grafiğinde zaman içinde düzensiz bir 
artış söz konusu iken Şekil 2’de askeri harcamaların GSYİH’deki payının 
zaman içinde düzensiz bir şekilde azaldığı görülmektedir. Serilerin ge-
nel görünümlerine bakıldığında durağan olmadıkları düşünülmektedir. 
Grafiklere bakılmasının ardından elde edilen önsel bilgiyi pekiştirmek 
ve durağanlıkla ilgili net bir karara varabilmek amacıyla birim kök test-
lerinden faydalanmak gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada kullanılan 
serilerin durağan olup olmadıklarını ve hangi düzeyde durağan olduk-
larını belirlemek amacıyla genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dic-
key Fuller- ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılmış-
tır. Dickey-Fuller (1981) hatalar arasında korelasyon olması durumunu 
göz önünde bulundurarak, bu problemin üstesinden gelmek amacıyla 
bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin eşitliğin sağ tarafında yer al-
dığı bir test önermişlerdir.

                                                                 (3)

Eşitliği ADF testinin modelidir (Bozkurt, 2007: 39). Burada,   de-
ğişkenin birinci farkını, t trend değişkenini,  değişkenin birinci far-
kının gecikmeli değerlerini, m ise gecikme uzunluğunu göstermektedir. 
Eşitlik (3) ile ifade edilen model sabit terim ve trend içermektedir. Ancak 
model sabitli, trendsiz; sabitsiz, trendli ve sabitsiz, trendsiz olarak da 
kurulabilmektedir. 

Philips (1987) ve Philips-Perron (1988), hata terimleri arasında oto-
korelasyon olabileceğini göz önünde bulundurarak bir birim kök testi 
geliştirmişlerdir. Değişkenlerin durağanlığı hakkında daha kesin bilgi-
lere ulaşabilmek amacıyla bu çalışmada, ADF testi ile birlikte PP testi de 
uygulanmıştır. Seriler üzerinde trendin etkisini daha çok göz önünde 
bulunduran ve Phillips-Perron (1988) tarafından önerilen birim kök tes-
tinde ise kullanılan model aşağıdaki gibidir:

                                                                   (4)  



Çiğdem KOŞAR TAŞ, Sibel ÖRK ÖZEL

37

Burada T, gözlem sayısını temsil etmektedir. ADF ve PP testleri için 
sıfır hipotezi ve alternatif hipotez

Birim kök vardır (seri durağan değildir)
Birim kök yoktur (seri durağandır)

şeklindedir (Bozkurt, 2007: 35).
Kurulan bu hipotezlerin testi için yapılan analiz sonucunda elde edi-

len olasılık değeri 0,05’ten küçük ise  hipotezi kabul edilemez, buna 
göre serinin durağan olduğu sonucuna ulaşılır ve birim kök olmadığına 
karar verilir. Olasılık değerinin 0,05’ten büyük olması durumunda ise 

 hipotezi kabul edilir, bu durumda serinin durağan olmadığı sonucu-
na ulaşılır ve birim kök olduğuna karar verilir.

Bu doğrultuda analizde kullanılan serilere ilişkin birim kök testleri-
ne ilişkin sonuçlara Tablo 2’de yer verilmiştir.                                   

Tablo 2. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler

Sabit Terim Sabit Terim ve Trend

ADF PP ADF PP

t-ist Olas.
Değ.

t-ist Olas.
Değ.

t-ist Olas.
Değ.

t-ist Olas.
Değ.

Değ. Düzey 
Değerleri

LNGSYİH 0,230
(0)

0,967 0,232
(1)

0,968 -2,724
(1)

0,237 -3,232
(0)

0,105

ASKHAR -1,182
(0)

0,661 -1,241
(1)

0,636 -0,707
(0)

0,958 -0,919
(1)

0,934

Değ. Birinci 
Farkları

∆LNGSYİH -4,531
(0)

0,002 -4,536
(2)

0,002 -4,291
(0)

0,015 -4,292
(1)

0,015

∆ASKHAR -4,337
(0)

0,003 -4,337
(0)

0,003 -5,269
(0)

0,002 -6,751
(5)

0,000

Not: En uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde ADF testi için 
Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) kullanılmış ve parantez içinde gösterilmiştir. PP 
testinde bant aralığı ise Newey–West yöntemi ile tespit edilmiştir.

ADF ve PP testi sonuçları incelendiğinde serilerin sadece sabit te-
rimli model ve hem sabit terimli hem de trendli model ele alındığında 
seviyede durağan olmadıkları gözlemlenmektedir. Serilerin birinci fark-
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ları alındığında (I(1)) durağan oldukları saptanmıştır (Olasılık Değerle-
ri < 0,05). Değişkenlere ait serilerin I(1) olduklarının tespit edilmesinin 
akabinde değişkenlerin aralarındaki uzun dönemli ilişkilerin tespit edi-
lebilmesi amacıyla Johansen eşbütünleşme uygulanacaktır. Bu teste ge-
çilmeden önce uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi ve temel var-
sayımların sağlanıp sağlanmadığı incelenmesi gerekmektedir. VAR mo-
delinde en uygun gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriterini ve Schwarz 
Bilgi Kriterini en düşük yapan gecikme uzunluğu olarak belirlenmiştir. 
Buna göre optimal gecikme uzunluğu 3 olarak seçilmiştir. Varsayımlara 
ilişkin sonuçlar Şekil 3 ve Tablo 3-5’te verilmiştir. 

 
Şekil 3. AR Karakteristik Polinomunun Ters Köklerinin Birim  

Çemberdeki Konumu

Şekil 3’te üç gecikmeli modelin karakteristik ters kökleri yer almak-
tadır. Ters köklerin tamamının birim çemberin içinde yer aldığı görül-
mektedir. Bu nedenle bu varsayımın sağlandığı ifade edilebilmektedir. 
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Tablo 3. Otokorelasyon LM Testi Sonuçları

Gecikmeler LM-İstatistiği Olasılık Değeri

1 1,712516 0,7884

2 3,489426 0,4795

3 5,350363 0,2532

Tablo 3’te otokorelasyon testi sonuçları yer almaktadır. Olasılık de-
ğerleri 0,05’ten büyük olduğu için modelde otokorelasyonun olmadığı 
görülmektedir. 

Tablo 4. Değişen Varyans Testi Sonuçları

Ki-Kare İstatistiği Serbestlik Derecesi Olasılık Değeri

31,89890 36 0,6641

Tablo 4’te yer alan değişen varyans testi sonuçlarına göre model-
de değişen varyans sorununun olmadığı saptanmıştır (Olasılık Değeri 
> 0,05).

Tablo 5. Jarque-Bera Normallik Testi Sonuçları

Bileşen Jarque-Bera Serbestlik Dere-
cesi

Olasılık Değeri

1 6,966022 2 0,0307

2 1,622571 2 0,4443

Ortak 13,65852 9   0,1350*

Tablo 5’te yer alan Jarque-Bera Normallik testi sonuçlarına göre mo-
delde yer alan değişkenlerin normal dağılımdan geldiği görülmektedir 
(0,1350 > 0,05).
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Durağan olmayan serilerin durağanlığını sağlamak amacıyla birinci 
ya da daha yüksek dereceden farklar alınmaktadır. Ancak bu durum 
değişkenlerin önceki dönemlerde maruz kaldıkları kalıcı şokların etki-
sini yok etmekle birlikte bu şoklar haricinde mevcut olabilecek uzun 
dönemli ilişkilerin de yok olmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı 
fark durağan seriler arasında bulunan bir regresyon ise uzun dönem-
deki bilgilerin ortadan kalkmasına neden olacak ve uzun dönemli bir 
denge ilişkisi veremeyecektir. Eşbütünleşme analizi seriler durağan ol-
masa bile durağan doğrusal bir kombinasyonun mevcut olabileceğini 
öne sürmektedir. Bu da serilerin etkilendiği kalıcı dışsal şoklara rağmen 
değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkisinin mevcut olduğu-
nu ifade etmektedir. Eğer durağan olmayan iki seri aynı derecede en-
tegrelerse iki seri arasında bir eşbütünleşme söz konusu olabilmekte ve 
bu durumda değişkenler arasındaki regresyon yanıltıcı olmamaktadır 
(Tarı, 2010: 415). Bu nedenle yapılan analizlerin ardından değişkenler 
arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırma aşamasına geçilmiştir.  Bu 
amaçla Johansen eşbütünleşme analizi yapılmıştır. 

Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) tarafından önerilen 
Johansen eşbütünleşme testi aynı dereceden durağan olan serilerde uy-
gulanabilmektedir. Johansen eşbütünleşme testi, Dickey-Fuller yönte-
minin genelleştirilmiş bir gösterimi olup VAR modelini kullanmakta ve 
değişkenleri 

                                                                                          (5)
eşitliği ile geçmiş dönem değerleri ile ifade etmektedir. Burada , 

geçmiş değerleri ile ifade edilen  boyutlu vektör ve ,  boyut-
lu parametre matrisidir. Bu yöntemde eşbütünleşme ilişkisinin varlığını 
tespit etmek amacıyla eşitlik (6) ve eşitlik (7) ile ifade edilen iki test öne-
rilmiştir:

                                                                                   (6)
                                                                       (7)

Burada , karakteristik kökler veya özdeğerler ve , gözlem sayısı-
dır. Eşitlik (6) ile ifade edilen testte iz testi genel bir alternatife karşı sıfır 
hipotezini “en çok ’ye eşit kointegre vektör vardır” olarak ifade eder-
ken maksimum özdeğer testi ise “  kadar kointegre vektör vardır” sıfır 
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hipotezine karşın “  +1 kadar kointegre vektör vardır” karşıt hipotezi-
ni test etmektedir. Testler sonucunda elde edilen  ve  istatistik 
değerlerinin karşılaştırılacağı kritik değerler Johansen ve Juselius (1990) 
tarafından oluşturulmuştur (Bozkurt, 2007: 116-118).

Bu doğrultuda Tablo 6’da Johansen testi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 6. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları

Hipotez Özdeğer İz İsta-
tistiği

%5 
Kritik 
Değeri

Olasılık 
Değeri

Maks. 
Özdeğer 
İst.

%5 
Kritik 
Değeri

Olasılık 
Değeri

r = 0 0,551063 13,78154 15,49471 0,0891 13,61485 14,26460 0,0631

r ≤ 1 0,009757 0,166688 3,841466 0,6831 0,166688 3,841466 0,6831

Tablo 6’da yer alan sonuçlar incelendiğinde hem maksimum özde-
ğer istatistiği hem de iz istatistiği bakımından 0,05 anlamlılık düzeyinde 
askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir iliş-
kinin var olmadığı görülmektedir. 

İktisadi değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisi ise nedensellik 
analizi ile araştırılmaktadır. Bu amaçla çalışmada nedensellik testlerin-
den biri olan ve Granger (1969) tarafından önerilen nedensellik testi uy-
gulanmıştır.

Granger nedensellik testi eşitlik (8) ve (9) ile gösterilmektedir.
                                                                 (8) 
                                                                    (9)

Burada  gecikme uzunluğunu göstermektedir. X’ten Y’ye nedensel-
lik için sıfır hipotezi  şeklinde olup X’ten Y’ye nedenselliğin 
olmadığını ifade ederken karşıt hipotez ise  şeklinde olup 
X’ten Y’ye nedenselliğin olduğunu ifade etmektedir. Y’den X’e neden-
sellik için ise sıfır hipotezi  şeklindedir ve Y’den X’e neden-
selliğin olmadığını göstermektedir. Alternatif hipotez ise  
şeklinde olup Y’den X’e nedenselliğin olduğunu ifade etmektedir. Gran-
ger nedensellik testinde test istatistiğinin hesaplanmasında F değeri kul-
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lanılır. F tablosundan kritik değer belirlenerek karar aşaması uygulanır. 
Eğer hesaplanan F değeri tablodan bulunan F değerinden küçükse ya da 
p > α ise Granger nedensellik testi sonucunda nedenselliğin olmadığına 
dair hipotez kabul edilir. Eğer hesaplanan F değeri tablodan bulunan F 
değerinden büyükse ya da p < α ise Granger nedensellik testi sonucunda 
ya tek yönlü (X’ten Y’ye veya Y’den X’e) nedensellik ve/veya çift yönlü 
nedensellik bulunabilir (Tarı, 2010: 437-439).

Tablo 7’de Granger nedensellik testi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 7. Nedensellik Testi Sonuçları

Nedenselliğin 
Yönü

 Test  
İstatistiği

Olasılık Değeri Sonuç

DASKHAR → 
DLNGSYİH

1,565286 0,6673 DASKHAR  
DLNGSYİH

DLNGSYİH → 
DASKHAR

6,807051 0,0783* DLNGSYİH → 
DASKHAR

* %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.

Tablo 7’deki sonuçlar incelendiğinde askeri harcamalardan ekono-
mik büyümeye giden bir nedensellik tespit edilmemiştir. Ancak ekono-
mik büyümeden askeri harcamalara giden tek yönlü bir nedenselliğin 
olduğu görülmektedir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışmanın amacı Türkiye için askeri harcamaların ekonomik büyü-
me üzerine etkisini incelemektir. Bu amaçla çalışmada askeri harcama-
ların GSYİH’deki payına ve reel GSYİH’ye ilişkin 1998-2019 dönemlerini 
kapsayan yıllık veriler kullanılmıştır. Kullanılan modelde reel GSYİH 
verisinin doğal logaritması alınmıştır. Analizde öncelikle, kullanılan se-
rilerin durağan olup olmadıklarını ve hangi düzeyde durağan oldukla-
rını belirlemek için ADF birim kök testi ile PP birim kök testi kullanıl-
mıştır. ADF ve PP testi sonuçlarına bakıldığında serilerin sadece sabit 



Çiğdem KOŞAR TAŞ, Sibel ÖRK ÖZEL

43

terimli model ve hem sabit terimli hem de trendli model ele alındığında 
seviyede durağan olmadıkları görülmektedir. Serilerin birinci farkları 
alındığında durağan oldukları tespit edilmiştir. Durağan olmayan iki se-
rinin aynı derecede entegre olduğu tespit edildikten sonra, daha sonraki 
aşamada değişkenlerin aralarındaki uzun dönemli ilişkilerin tespit edi-
lebilmesi için Johansen eşbütünleşme testinin uygulanabilmesi amacıyla 
önce uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi ve temel varsayımların 
sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi gerekmektedir. VAR modelinde 
optimal gecikme uzunluğu Akaike ve Schwarz Bilgi Kriterlerini en dü-
şük yapan gecikme uzunluğu olarak belirlenmiş ve 3 olarak seçilmiştir. 
Ayrıca yapılan analizler sonucunda temel varsayımların sağlandığı da 
tespit edilmiş ve Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. 

Ulaşılan sonuçlar incelendiğinde hem maksimum özdeğer istatistiği 
hem de iz istatistiği bakımından askeri harcamalar ve ekonomik büyü-
me arasında uzun dönemli bir ilişkinin söz konusu olmadığı belirlen-
miştir. Uzun dönemli bir ilişkinin olmadığının belirlenmesinin ardından 
kullanılan değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisinin mevcut olup ol-
madığı ise Granger (1969) tarafından önerilen nedensellik testi ile araş-
tırılmıştır. Granger nedensellik testinin sonuçları incelendiğinde askeri 
harcamalardan ekonomik büyümeye doğru nedensellik olmadığı tespit 
edilmiştir. Ancak ekonomik büyümeden askeri harcamalara doğru ise 
tek yönlü bir nedensellik saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgu-
lar literatürde olan çalışmalarla da örtüşmektedir. 

Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre askeri harcama-
lar ekonomik büyümeyi etkilememekte ancak ekonomik büyüme aske-
ri harcamaları etkilemektedir. Bu sonuçtan hareketle ülkemiz ne kadar 
büyürse askeri harcamaların da o kadar artacağı ancak ekonomik büyü-
meyi artırmak için farklı alanlardaki harcamaların artırılması gerekliliği 
ifade edilebilmektedir.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ERKEN MATEMATİK 
UYGULAMALARI VE ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ 

OLAN ÖĞRENCİLER

İlknur ANLI1,   Ebru ÜNAY2

Öz: Erken matematik, günlük yaşamla doğrudan ilişkili olup, çocukla-
rın yaşantılarında edinebileceği örüntüleme, eşleme, sınıflama, grup-
lama, sayma, ölçme, karşılaştırma gibi somut kavramlardan oluşmak-
tadır. Bu becerilerin erken dönemde kazanılması çocukların ilköğretim 
ve sonrasında başarılı olmasına destek niteliğindedir. Bilindiği üzere 
zihinsel gelişimin en büyük kısmı erken yaşlarda gerçekleşmektedir. 
Buna dayanarak matematik becerilerinin ilkokula başlamadan çok 
önce; içgüdüsel olarak sorular sorma, nesneleri inceleme, merak etme 
yoluyla gelişim gösterdiği söylenebilir. Çocuklar konuşmayı öğrenme-
lerinden itibaren sayılar ve şekiller vasıtasıyla matematiğin temel bece-
rilerini de kazanmaktadır. İlerleyen yaşlarda matematiğe karşı olum-
lu tutum geliştirmek için erken dönemde çocuklar bu konuda teşvik 
edilmelidir. Yaşantı yoluyla ve gömülü öğretim desteğiyle öğrencilere 
matematik becerilerine yönelik aşinalık kazandırılmalıdır. Öğretmen-
ler, çocuklar matematiğin soyut kavramlarını anlamadan önce somut-
laştırarak öğretimi kolaylaştırmalıdırlar. Bu özel eğitim gereksinimi 
olan öğrenciler için oldukça önemlidir. Okul öncesi yaş grubunda er-
ken matematik becerilerinin kazandırılması, özel gereksinimli öğren-
ciler, onların ebeveynleri ve öğretmenleri için büyük bir adımdır. Her 
kavramı, tanımı somutlaştırarak, sade ve yalın halde öğretmek özel 
eğitimin açısından önemlidir. Tüm alanlarda olduğu gibi, matematik 
becerilerinin öğretiminde de basitten karmaşığa, kolaydan zora ilkesi 
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uygulanmalıdır. Araştırma kapsamında erken matematik becerileri-
nin gelişimi, bu gelişimin öğretmenler tarafından nasıl destekleneceği, 
sınıfta öğretim ortamında nasıl uyarlamalar yapılabileceğine yönelik 
bilgiler ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili 
alan yazın araştırılmıştır. Öncelikle okul öncesi dönemde erken ma-
tematik becerilerinin öğretimine dair olan araştırmalar incelenmiştir. 
Bu kapsamda ulaşılan kaynakların birçok ortak özelliği vardır. Küçük 
yaş grubundaki çocuklarda matematik öğretiminin olabildiğince do-
ğal yollarla, çocukların yaş ve algı düzeyine uygun etkinliklerle ger-
çekleştirilmesi gerektiği hemfikir olunan bir bilgidir. Ardından özel 
eğitim alanında erken matematik becerilerinin öğretimine yönelik bir 
alanyazın taraması yapılmıştır. Ancak bulunan çalışmaların sayısı ol-
dukça sınırlıdır. Buna rağmen özel eğitimde matematik etkinlikleri-
nin öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun olarak sadeleştirme ve 
basitleştirme yöntemiyle öğretiminin etkili olacağı genel bir kanıdır. 
Çalışmada ayrıca Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 
oluşturulan Okul Öncesi Eğitim Programı, Okul Öncesi Özel Eğitim 
Öğretim Programı ve Özel Eğitim Destek Eğitim Programları incele-
nerek, erken matematik modülleri bağlamında açıklanmıştır. Ortak ve 
farklı yönleri karşılaştırılarak bir analiz yapılmıştır. Sonuç olarak özel 
eğitimde erken matematik becerilerinin öğretimine dair araştırmalar 
bakımından Türkçe literatür eksikliğine vurgu yapılarak, bu alanda 
yapılacak çalışmaların özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci, öğretmenler 
ve veliler açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Erken Matematik Becerileri, Özel Eğitim, Okul Ön-
cesi, Matematik Kavramları

GİRİŞ

Yaşamın ilk altı yılını içine alan; çocukların fiziksel, psikolojik ve 
bedensel gelişimlerinin en hızlı olduğu dönem, erken çocukluk döne-
midir. Tüm gelişim alanlarında oldukça hızlı ilerlemeler söz konusu 
olduğundan, bu dönemde edinilen becerilerin ileriki yaşları etkileye-
ceği söylenebilir (Bütün-Ayhan ve Aral, 2007; Kandır ve Koçak-Tümer, 
2013). Bloom’un ifade ettiği gibi, zihinsel gelişimin önemli bir kısmı 
erken çocukluk döneminde gerçekleşmektedir (Dursun, 2009). Bu bil-
giden yola çıkarak insan gelişiminde küçük yaşların kritik öneme sa-
hip olduğu, bu dönemde gelişimin desteklenmesinin, çocuklara eğitici 
etkinliklerle fırsatlar sunulmasının oldukça önemli olduğu söylenebilir. 
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Okul öncesi eğitim kurumları; kişilik gelişiminin oluştuğu erken 
çocukluk döneminde, çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini sağlıklı 
bir şekilde tamamlamasını ve onları hayata hazırlamayı amaçlamaktadır 
(Kandır, 2001). Erken müdahalenin amacı ise; fiziksel, bilişsel, duygusal, 
biyolojik ve çevresel olarak dezavantajlı grupta olan küçük yaşlardaki 
çocukların kısıtlı imkanlarını en aza indirmektir (Erdil, 2010). Türki-
ye’de özel gereksinimli çocuklara 573 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name (1997) ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği3 kapsamında hizmet 
sunulmaktadır. Bu yönetmelikte 0-36 ay aralığındaki özel eğitime ihtiyaç 
duyan çocuklara “Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Hizmetleri” 
kapsamında destek sağlanacağı belirtilmektedir. Bu hizmetler ise aile-
nin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi şeklinde sağlanmaktadır. 37-
72 ay aralığındaki özel gereksinimli küçük çocuklar ise “Okul Öncesi 
Dönemde Özel Eğitim Hizmetleri” nin kapsamına girmektedir. İlgili 
yönetmelikte bu yaş aralığındaki özel gereksinimli çocukların zorunlu 
olarak okul öncesi eğitimi almaları gerektiği belirtilmektedir (Kılıçkaya 
ve Zelyurt, 2015).

Erken Matematik Becerilerinin Gelişimi

Çocuklar hayata geldikleri ilk andan itibaren dünyayı tanıma amacı 
taşımaktadırlar. Bu amaçla içgüdüsel olarak nesneleri karıştırma, sorular 
sorma yoluyla keşfetmektedirler. Çocukların matematik ile ilgili beceril-
eri ilkokula başlama yaşından daha önce gelişim gösterir. İlkokula önce-
ki yaşantılarına dayanan matematiksel keşifler ile başlangıç yaparlar 
(Akman, 2002). Sayı sayma, şekil, zaman, mekan ve ölçüm kavramları, 
okul öncesinde matematik becerilerinin temellerini oluşturmaktadır (Çi-
men-Erdoğan ve Baran, 2003). Matematik öğrenimi, günlük yaşamdan 
edinilen somut tecrübeler vasıtasıyla gerçekleşir (Akman, 2002; Hacısa-
lihoğlu-Karadeniz, 2014). Okul öncesinde betimleme, örüntü oluşturma, 
karşılaştırma, eşleme, sınıflama, sıralama gibi alanlarda kazanılan bec-
eriler, gelecekte matematiği anlamlandırmalarına yardımcı olmaktadır 
(Akman, 2002).

3 https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/09101900_ozel_egitim_hizmetleri_
yonetmeligi_07072018.pdf (E.T. 22.06.2021)
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Matematik, okul öncesi yaşlarda sayı ilişkilerinin gelişimi için 
önemlidir. Çocuklar, kendilerinin ve kardeşlerinin yaşı, ailelerinin tele-
fon numarası, oyuncaklarından aynı olanların sayısı, boyu ve kilosunun 
değeri, saatin gösterimi, para kullanımı ve yarısını paylaştığı elmanın if-
ade edilişiyle matematiksel terimlerle tanışmış olmaktadırlar (Çimen-Er-
doğan ve Baran, 2003). Bu nedenle çocuklara ilkokula başlamadan önce 
rakamları tanıma, renkleri ve şekilleri ayırt etme, gruplama, nesneleri 
arttırıp eksiltme gibi temel matematiksel becerileri kazandırmak önem-
lidir (Polat-Unutkan, 2007).

 Çocukların konuşmayı öğrenmeleri ile birlikte sayı sözcüklerini de 
kullandıkları bilinmektedir. Çocuklar iki yaş düzeyinde “iki” sözcüğünü 
birden çok olan nesne öbekleri için kullanmaya başlamaktadırlar. Bunun 
yanı sıra iki buçuk yaş düzeyinde “üç” sözcüğü, üç yaş düzeyinde ise 
“dört” sözcüğünü nesne grupları için kullanmaktadırlar (Çimen-Er-
doğan ve Baran, 2003). Üç yaş düzeyinde ise model olma yolu ile çocuk-
ların üçe kadar ezbere sayabildikleri söylenebilir. Dört yaş itibariyle sayı 
kavramları netleşmeye başlar, sayıların ifade ettiği nicel değeri anlam-
landırabilirler. Artık aynı olan ve olmayan nesneleri ayrıştırıp birleştire-
bilirler. Beş yaş düzeyinde ise 10’a kadar sayabilir, sayıları rakamlar 
ile ifade edebilirler. Altı yaş düzeyinde ise sıra sayılarını öğrenebilirl-
er. Nesneleri uzunluk ve büyüklük özelliklerine göre sıralayabilirler. 
Sıralanmış nesnelerin en başındakini, en sonundakini, baştan beşinciyi 
ya da sondan ikinci gibi ifadeleri algılayıp, yanıtlayabilirler (Çimen-Er-
doğan ve Baran, 2003).  

Matematik kavramlarının zihinsel süreçlerde gelişimi belli aşama-
ları takip etmektedir. Sınıflama, gruplama, eşleme ve ilişkilendirmeyi 
içine alan sayı öncesi dönem, bu aşamaların ilkidir. Bu dönemde 
çocuklar sayıları tekrarlayarak ezberler ve parmaklarını kullanarak if-
ade ederler. Ardından basit arttırma ve eksiltme işlemlerini nesnelerle 
gerçekleştirebilirler. Bu, işlemlere giriş aşamasıdır. Sonrasında sayısal 
gerçekler adımı gelmektedir ki, dört işlem bu aşamada öğrenilir. 

 Matematik becerileri soyut düşünmeye bağlı olarak gelişmektedir 
(Polat-Unutkan, 2007). Bu sebeple erken yaşlardan itibaren öğrencilere 
matematik becerilerinin kazandırılması önemlidir. Matematik alanında-
ki kavramlar oldukça çeşitlilik göstermektedir. Sayılar, rakamlar, dört 
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işlem, azlık-çokluk gibi temel kavramlar öncelikle akla gelmekle birlikte; 
ağırlık, hacim, uzunluk kavramları ile şekiller de çocukların gelişimler-
ine bağlı olarak zaman içerisinde edinilen matematiksel kavramlardır. 
Matematik becerileri de, semboller ile düşünme, işlemleri algılama ve 
matematiksel bellek gücünü içerir. Yıldız (2002)’a göre, matematik bir 
süreklilik eğilimidir. Örneğin basit bir toplama, yani arttırma işlemi yap-
abilmek için, öncelikle sayıları tanımlamak, ne şekilde ve nasıl kullanıla-
caklarını bilmek gerekir. Matematiğin tüm alanlarını anlayabilmenin te-
melinde problem çözme becerisi gelmektedir (Akman, 2002). Çocuklar 
bir problem ile karşılaştıklarında bunu pek çok yoldan çözmeyi keşfed-
erler. Bu sayede mantıksal düşünme yetenekleri gelişmektedir.

Çocuklarda matematiğe karşı oluşacak tutumun olumlu veya olum-
suz yönde olması okul öncesi dönemde öğretmenlerin matematiğe ver-
dikleri önem ve çocukları desteklemesine göre belirlenmektedir. İler-
leyen yaşlarda matematiğe önyargılı yaklaşımların olmaması için erken 
dönemde, küçük yaş çocuklarının hem okul hem de ev ortamında yaşantı 
yoluyla, keşfederek ve merak ederek matematiği öğrenmesi mutlaka 
desteklenmelidir. Görülen heyecanın artarak devam etmesi, keyifle yeni 
öğrenmelere destek olması, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesi 
çocuğa sunulan geniş olanaklar sayesinde sağlanabilir. Öğrencilere evde 
ve eğitim kurumunda çeşitli uyarıcılar sunulmalıdır. Okul öncesi eği-
tim kurumlarında sınıfta çocuklar için matematik köşesinin bulunması, 
öğrencilerin merak duygusunu besleyecek materyallerin etrafta bulun-
ması, gerçek nesneler yardımıyla öğrenmeyi desteklemektedir.    

Clements ve Sarama (2007), okul öncesinde matematik eğitimine 
son yıllarda ilginin arttığını belirterek; bu ilgi artışının Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) matematiğin önemi konusunda farkındalığın art-
mış olmasından kaynaklandığını ifade etmiştir. ABD’de devlet tarafın-
dan karşılanan okul öncesi programlarının çoğunun matematik becerile-
rinde başarısızlık yaşayan, risk grubunda ve düşük gelirli olan çocuklara 
yönelik gerçekleştiği; bu sayede eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının 
hedeflendiği belirtilmektedir (Clements ve Sarama, 2007). 
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Erken Matematik Becerileri

Alanyazına bakıldığında; Akman (2002)’a göre okul öncesi dönem-
de yürütülmesi gereken matematik programı bazı alt basamaklardan 
oluşmalıdır. Problem çözme, iletişim kurma, bağlantı ve örüntü oluştur-
ma, tahmin yürütme, sayı bilgisi, geometrik ve mekansal kavramlar, 
ölçme ve olasılık sözü edilen basamaklardır. Uyanık ve Kandır (2010), 
erken dönemde matematik kazanımlarını benzer bir şekilde; problem 
çözme, zaman, sayı, para kavramları, ölçme, geometrik şekiller ve işlem 
becerileri olarak gruplamışlardır. Kandır ve Tümer (2013) ise; sayı say-
ma, ölçme, şekil, zaman ve mekan kavramlarını okul öncesi dönemde 
matematik becerileri olarak sıralamışlardır. Bunların yanı sıra çocuklara 
okul öncesi dönemde sınıflama, eşleme, karşılaştırma ve sıralama bec-
erilerinin matematik ön hazırlığı açısından kazandırılıp bu becerilerin 
edinimi sonucunda sırasıyla sayı, basit toplama ve çıkarma, geometri, 
ölçme ve grafik ile ilgili çalışmaların yapılması tavsiye edilmektedir 
(Durmuşoğlu, 2013).

Wolfgang vd. (2003) boylamsal olarak yürüttükleri araştırmada okul 
öncesi dönemde bulunan bir grup çocuğa çeşitli matematik etkinlikleri 
uygulamışlar, ardından aynı çocukların ilköğretim ve ortaöğretim yıl-
larındaki matematiğe yönelik başarılarını takip etmişlerdir. Çalışmanın 
sonuçlarına göre okul öncesi dönemde matematik eğitimi alan çocuk-
ların ilerleyen yaşlarda matematikte başarılı oldukları gözlemlenmiştir. 
Bu çalışma erken çocukluk döneminde çocukların desteklenmesinin, ile-
ride başarılı olmasına katkı sağladığını göstermesi açısından önemlidir.

Greenes vd. (2004) tarafından oluşturulan “Big Math for Little Kids” 
adlı program 4ve 5 yaşındaki çocuklar için oldukça kapsamlı bir şekil-
de hazırlanmıştır. Bu programda matematik kazanımları altı bölümden 
oluşmaktadır: a. Sayılar, b. Şekiller, c. Ölçüm ve İşlemler, d. Desenler ve 
Mantık, e. Mekansal Kavramlar, f. Hikayeler. Avcı ve Dere (2003) ise, 
erken dönem matematik becerilerini yedi alt başlıkta incelemiştir. Önce-
likle “matematiksel düşünce” ye değinilerek, çocukların matematik dili-
ni kullanması için teşvik edici rolü üstlendiğine vurgu yapılmıştır. İkinci 
olarak “şekiller”, ardından “sayı” başlığı altında ritmik sayma, sayıları 
tanıma gibi becerilerin gelişimine destek olduğu açıklanmıştır. “İşlem-
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ler” başlığı altında ilk kez toplama ve çıkarma işlemlerine değinilmiştir. 
Sonra sırasıyla “ölçüm”, “mekanda konum” ve “basit veri toplama ve 
değerlendirme” başlıklarına yer verilmiştir (Avcı ve Dere, 2003).

Erken Matematik Becerilerinin Öğretiminde Öğrenme Ortamı

Okul öncesi yaş grubundaki çocuklar hareketli oyunlardan, duyula-
ra hitap eden uyaranlardan, nesneleri sınıflama ve kümeleme yapmak-
tan ve farklı materyaller yardımıyla yeni bilgiler öğrenmekten çok keyif 
alırlar. Bu sebeple erken dönem öğrenmelerine destek olmak adına do-
ğal ortamda gerçek nesnelerle keşifler yapmalarına fırsat sunulmalıdır. 
Sınıf ortamı bireysel ve toplu etkinliklere imkân tanıyacak şekilde dü-
zenlenmelidir. Matematiksel beceriler için ise özel çalışma alanı oluştu-
rulmalıdır. Bu alanda yeni beceriler öğrenme ve öğrendikleri becerilerin 
kalıcılığını sağlama için bolca materyal bulunmalıdır. Sayma becerileri 
için nesneler, oyuncaklar, farklı büyüklükteki küpler, ağırlık ve zaman 
kavramları için ihtiyaç olabilecek materyaller bu alanda mevcut olmalı-
dır (Dinçer ve Ulutaş, 1999).

Okul öncesi dönemde kazandırılması hedeflenen tüm beceri ve ye-
terliliklerde olduğu gibi, erken matematik becerileri için de öğretmenler 
tarafından uyulması gereken bir takım ilkeler vardır:

•	 Çocukların matematikle ilgili olmaları, merak duyguları destek-
lenmelidir,

•	 Öncelikle matematiksel gelişim düzeyi belirlenerek uygun etkin-
likler planlanmalıdır,

•	 Çocukların gelişimsel düzeyine uygun tüm kazanımlar program-
da dengeli bir biçimde yer alacak şekilde planlanmalıdır,

•	 Çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır,

•	 Kalıcı öğrenmelerin desteklenmesi için çocukların aktif rol alaca-
ğı öğretim yöntemleri tercih edilmelidir,

•	 Öğretimde kullanılacak materyaller çocukların beş duyu organı-
na hitap edecek, gerçek ve eğitici özellikte olmalıdır,
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•	 Süreç içerisinde matematik becerileri düzenli aralıklarla değer-
lendirilmeli; bu değerlendirmelerin sonuçlarından yola çıkarak 
sonraki planlamalar şekillenmelidir,

•	 Düzenlemeler çocukları motive edecek şekilde sunulmalıdır,
•	 Mümkün olduğunca aile katılımıyla öğretim gerçekleştirilmeli-

dir,
•	 Çocuklara uygun model olunması için olumlu matematiksel ta-

vır sergilenmelidir (Frakes ve Kline, 2000; Güven, 2000).

Erken Dönem Matematik Eğitiminde Kullanılan Etkinlikler

Okul öncesi eğitim kurumlarında matematik eğitimleri farklı etkin-
likler yoluyla sunulmaktadır. Müzik, oyun, masa etkinlikleri şeklinde 
olabileceği gibi rutin etkinlikler içinde ve dil etkinlikleri vasıtasıyla da 
eğitim gerçekleşebilmektedir (Çimen-Erdoğan ve Baran, 2003). Ancak 
etkinlikler planlanmadan önce, amaçları iyi belirlemek gerekir. Akman, 
Yükselen ve Uyanık (2000)’a göre matematiksel etkinliklerin düzenlen-
mesindeki amaçlar şöyle sıralanmaktadır: 

1. Matematiksel yeteneği geliştirmek (sayılar, kümeler ve sıra sayı-
larını kullanma)

2. Tam sayı bilgisini geliştirmek (nesne kümelerini birleştirme, kar-
şılaştırma, kümeleri bölme)

3. Parça-bütün ilişkisini anlamlandırmak (yarım ve tam ifadelerini 
öğrenme)

4. Ölçme becerilerini kullanmak (sınıflama, önce ve sonra kavram-
larını ayırt etme, parayı tanıma, saat ve dakikayı kullanma)

5. Geometri becerilerini geliştirmek (basit örüntüleri tamamlama, 
üç boyutlu şekilleri tanıma, nesneleri büyüklüklerine göre sınıf-
lama)

6. Olasılık yeteneklerini geliştirmek (basit grafikleri anlamak).
Bu amaçlar doğrultusunda matematik eğitimi doğal etkinlikler için-

de, doğa ve fen çalışmaları ile oyun, müzik, masa etkinlikleri gibi bir-
çok çalışma ile birlikte verilebilmektedir (Akman, Yükselen, ve Uyanık, 
2000). 
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Doğal Etkinlikler

Dışarı çıkmak için hazırlanma, yemek yeme, temizlik yapma gibi 
günlük hayatta karşılaşılan durumlarda matematik etkinliklerine yer 
vermek mümkündür (Çimen-Erdoğan ve Baran, 2003). Örneğin, çocuk-
tan masa hazırlarken ortamdaki kişi sayısı kadar bardak ve tabak koy-
ması istenebilir. Oyuncaklarını toplayan çocukların her birinin üçer tane 
oyuncak almasını isteyip, aynı zamanda sayma becerilerinin gelişimi 
desteklenebilir. Oyuncaklar arasından en büyük ve en küçük olanları 
bulmaları konusunda motive edilebilir, gruplar halinde yarışmalı oyun 
aktivitesi haline getirilebilir. Çocuklar eşyaları dolaplara yerleştirdiği sı-
rada aşağı, yukarı, arkası, önü, altı, üstü, ileri, geri gibi terimler kullanı-
larak mekânsal kavramlar ile ilgili gelişimleri desteklenebilir. 

Müzikli Etkinlikler

Şarkılı ve müzikli etkinlikler çocuklar için ilgi çekici olmasının yanı 
sıra matematik becerilerini geliştirme konusunda da olanak tanımakta-
dır. Çocukların matematiksel düşünmelerini ve matematik terimlerini 
günlük hayatta kullanmalarına destek olur (Çimen-Erdoğan ve Baran, 
2003). Parmak oyunları ve ritim egzersizleri temel düzey matematik 
öğretimi için oldukça uygundur. Zor görünen sayı, şekil, zaman kav-
ramları ritim ve müzik yoluyla kolaylıkla öğretilebilir. Aynı zamanda 
düşük-yüksek sesler, hızlı-yavaş ritimler sayesinde karşılaştırma etkin-
likleri gerçekleştirilebilir. 

Küçük yaş çocuklarının dil gelişimini sağlamak için yapılan etkin-
likler, aslında pek çok temel düzey matematik kavramını da içermekte-
dir. Bu sayede çocuklar; şiirler, tekerlemeler, parmak oyunları, hikâyeler 
vasıtasıyla matematik kazanımlarına hazır bulundurulur.

Oyun Etkinlikleri

Oyun aktivitelerinin çocuklara öğrettiği en önemli iki duygu, merak 
ve farklı düşünme becerisidir (Henniger, 1987). Oyun sırasında çocuğun 
ilgisi, dikkati kendiliğinden ortaya çıkar ve bu, temel matematik kaza-
nımlarının edinilmesi için çocuğa fırsat sunar. Örneğin, legolarla oyna-
yan bir çocuk üst üste kaç tane parça koyarsa kendi boyunda bir kule 
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yapacağını merak eder. Bunu denerken kendi yaratıcılığını geliştirir. 
Kulenin yıkılmasıyla gerçekleşen probleme de kendi çabasıyla çözüm 
üretir. Sonunda bu oyundan elde ettiği özgüven ile farklı durum ve or-
tamlarda kendini geliştirebilir.

Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Erken Matematik 
Becerileri

Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim hem normal gelişim 
gösteren hem de özel gereksinimi olan öğrenciler için tüm gelişim alan-
larını desteklemesi açısından önemlidir. Özel eğitime ihtiyacı olan bi-
rey 2006 yılında yayımlanan Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşmede “diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam 
ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süre-
li fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişiler” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Türkiye’de özel gereksinimi olan çocuklar 
için okul öncesi eğitim 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunu gereği 
zorunludur. 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 7. maddesinde 
tanısı konan ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara okul öncesi eğitimin 
zorunlu olduğu ve bu çocuklara verilmesi gereken özel eğitimin özel 
eğitim okullarıyla diğer okul öncesi kurumlarda verilmesi gerektiği be-
lirtilmiştir. Özel Eğitim Hizmetleri’nin 11. Maddesinde de “36 ayını ta-
mamlayan özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. 
Çocukların gelişimi ve özellikleri dikkate alınarak okul öncesi dönemde eğitim 
süresi uzatılabilir” ifadesi yer almaktadır. Yasal düzenlemelere rağmen 
Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistikleri incelendiğinde özel 
gereksinimi olan öğrencilerin okul öncesi eğitim ortamlarına yerleşme 
oranlarının hala çok düşük olduğu görülmektedir. 2020-2021 örgün eği-
tim istatistiklerine göre özel gereksinimli öğrencilerin sadece %1.17’si-
nin okulöncesi kurumlarda eğitim aldığı görülmektedir. Son beş yıllık 
örgün eğitim istatistiklerine göre okul öncesinde özel gereksinimi olan 
öğrenci sayıları Grafik 1’de gösterilmiştir.



OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ERKEN MATEMATİK UYGULAMALARI VE ÖZEL EĞİTİM 
GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER

58

Grafik 1. Örgün Eğitim İstatistiklerine Göre Okul Öncesi Eğitim  
Ortamlarındaki Özel Gereksinimi Olan Öğrenci Sayıları 4, 5, 6, 7, 8

Okul öncesi dönemde özel gereksinimi olan öğrencilere kazandı-
rılması hedeflenen becerilerden biri de erken matematik becerileridir. 
Öğrenciler bu dönemde erken matematik becerilerini öğrenirken bazı 
güçlükler yaşamaktadır. Özel gereksinimli çocukların erken matema-
tik becerilerini öğrenirken güçlük yaşamalarının en büyük sebebi öğ-
renme özelliklerine göre çeşitlendirilmiş öğretimin uygulanmamasıdır. 
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara matematik öğretiminde bilimsel 
dayanaklı yöntemler uygulanması önemlidir. Matematik öğretiminde 
öncelikle somut-soyut ilkesi benimsenmelidir. Yani sayma, sıralama, 
sınıflama, örüntü oluşturma becerileri önce gerçek nesneler üzerinden 
somut bir yolla öğretilmeli, gösterilmelidir. Sonra resim ve çizgi gibi iki 

4 https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=270 (E.T. 15.12.2021)
5 https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=327 (E.T. 15.12.2021)
6 https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=361  (E.T. 15.12.2021)
7 https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=396  (E.T. 15.12.2021)
8 https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=424  (E.T. 15.12.2021)
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boyutlu şekillerle öğretim yapılmalıdır. Son olarak, önceki adımlarda 
bağımsız başarı elde eden çocuklarla semboller üzerinden soyut öğretim 
gerçekleştirilmelidir. Bu işlem her öğrenci için bireysel öğrenme özellik-
lerine göre uyarlanıp, zenginleştirilmelidir.

Özel gereksinimli öğrencilerde matematik becerilerinin öğretiminde 
bir diğer etkili yol ise, çeşitli uyaranlardan yararlanmaktır. Müzikli et-
kinlikler, sayma becerileri öncelikli olmak üzere, her türlü sınıflama, sı-
ralama ve matematik kavramlarının öğretimini eğlenceli hale getirmek-
tedir. Önemli olan doğal yollardan, çocuğun seviyesine inerek onunla 
vakit geçirmektir. Örneğin okulun bahçesinde birlikte toplanan taşların 
sayılması, birleştirilerek üçgen-kare-daire şekillerinin oluşturulması, 
renklerine göre gruplandırılması sırasında öğrenciler oyun oynarken 
farkında olmadan temel matematik becerilerini zihinlerinde somutlaş-
tırabileceklerdir. . 

 Matematikle ilgili kavram ve becerileri sadece matematik etkinlikle-
rinde değil, tüm gelişim etkinlikleriyle birlikte kazandırılabilir. Örneğin 
bir gezi, bir aile ziyareti, bir alışveriş, bir yemek saati uygulamasında 
özel gereksinimli öğrencilere problem çözme, sayılar, para kavramları, 
zaman içeren terimler ya da ölçme, işlem ve geometrik kavramlar gömü-
lü olarak, yaşantı yoluyla öğretilebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğren-
cilerin yeterli bireysel destek ve öğrencinin bireysel özelliklerine göre 
seçilmiş doğru öğretim yöntemleri ile matematik becerilerini edindiği, 
normal gelişim gösteren akranları ile aralarında farkı azalttığı aşağıdaki 
çalışmalarla da desteklenmektedir. 

Aldemir ve Gürsel (2014), yaptıkları bir araştırmada gelişimsel ye-
tersizliğe sahip okul öncesi dönem çocuklarına küçük grup öğretim dü-
zenlemesiyle, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi kullanarak erken 
matematik becerilerini çalışmışlardır. Öğrencilerden birine “geometrik 
şekiller içinden farklı olanı gösterme, en az olanı gösterme ve sonun-
cu olanı gösterme” becerileri sunulmuştur. İkinci öğrenciye “şişman, 
kalın ve eski olanı gösterme” becerileri sunulmuştur. Üçüncü öğrenciye 
“dolu, yarım ve dışında olanları gösterme” becerileri sunulmuştur. Son 
ve dördüncü öğrenciye ise “müzik aletlerini, +,- sembollerini ve 2-3-4 
rakamlarını gösterme” becerileri çalışılmıştır. Araştırmada çocukların 
gözleyerek öğrenme ile becerileri yüksek doğruluk düze yinde edind-
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ikleri gözlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre gelişimsel yetersizlik 
gösteren dört çocuğa, farklı becerilerin öğretiminde başarılı olunduğu 
ve kullanılan sabit bekleme süreli öğretim yönteminin etkili olduğu 
söylenebilir. 

Hawkins-Lear ve Grisham-Brown (2019), okul öncesi dönemdeki 
dört öğrenci ile gömülü öğretim ve sabit bekleme süreli öğretim yön-
temiyle erken matematik becerilerinin öğretimini hedeflemişlerdir. 
Çalışmanın önemli bir bulgusu şudur ki; okul öncesi eğitim yaygın-
laştıkça, yoğun eğitime ihtiyacı olan özel gereksinimli çocuklar için 
becerileri öğretirken sistematik bir müdahale yöntemi ve program kul-
lanımının gerekliliği anlaşılmıştır. Matematik eğitimi için gömülü öğre-
tim ve sabit bekleme süreli öğretimin etkili olduğu ortaya konmaktadır. 

Mononen vd. (2014) tarafından yapılan bir derleme çalışmasın-
da erken çocukluk döneminde risk grubunda olan çocukların matem-
atik becerileri üzerine çalışılan 19 araştırma incelenmiştir. Çalışmaya 
deney ve kontrol gruplu araştırma makaleleri dahil edilmiştir. Özel 
gereksinimli öğrencilere okul öncesinde erken matematik becerilerinin 
başarı düzeyini arttırmak için izlenecek temel uygulamaları şu şekilde 
sıralamışlardır: 1) Temel eğitime ek olarak belirli matematiksel becerile-
rde hedef davranışlar oluşturmak. 2) Bir öğretmen, stajyer veya matem-
atik araştırmacısı tarafından küçük grup veya grup dışı bireysel öğretim 
uygulaması gerçekleştirmek. 3) Öğretim yönteminin etkililiğini belirle-
mek için ilerlemeyi düzenli olarak takip etmek. Araştırmacılar, öğret-
menlerin matematik becerilerini uygun şekilde teşvik etmek için öğretim 
yöntemlerinin yanı sıra bir çocuğun karşılaşabileceği sorunlar hakkında 
da bilgi sahibi olmasının gerekliliğini dile getirmişlerdir. Araştırmaya 
göre ek müdahale yöntemlerinin neredeyse yarısı özel gereksinimli 
çocukların tipik gelişim gösteren akranları ile aralarındaki performans 
farkını azaltmakta veya kapatmaktadır. Özel gereksinimli çocuklar 
dikkate değer bir ilerleme kaydederek yaşıtlarıyla aralarındaki farkı 
azaltmış olmalarına karşın çeşitli çalışmalar hala akranlarının gerisinde 
kaldıklarını göstermiştir. Kanıta dayalı müdahaleler, ilerlemenin sık 
takip edilmesi sayesinde özel gereksinimli çocukların matematik öğren-
iminin nasıl desteklenmesi gerektiğine rehberlik etmektedir. Çalışmaya 
göre, ilkokula başlamadan sayı becerilerini edinmenin matematik becer-
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ilerini kazanmada etkili olduğudur. Bunun okul çağında ek matematik 
desteği ihtiyacını azalttığı söylenebilir.

Erken Matematik Becerileri Kapsamında MEB Okul Öncesi 
Eğitim, Okul Öncesi Özel Eğitim ve Özel Eğitim Destek Eğitim 
Programlarının İncelenmesi

Türkiye’de erken dönemde tanı almış özel eğitim gereksinimi olan 
öğrenciler yetersizliklerinin türü ve derecesine göre en az kısıtlayıcı eği-
tim ortamı ilkesi göz önüne alınarak farklı okul öncesi eğitim kurumları-
na yerleştirilmektedirler. Öğrencilerin yerleştirilebileceği eğitim ortam-
ları Şekil 1’de sunulmuştur. 

Şekil 1. Özel Eğitim Gereksinimi Olan Okulöncesi Öğrencilerin  
Yerleştirildikleri Eğitim Ortamları

Şekil 1 incelendiğinde özel eğitim gereksinimi olan okulöncesi öğ-
rencilerinin bağımsız anaokulu, anasınıfı, anaokulları bünyesinde bulu-
nan özel eğitim sınıfları ve özel eğitim anaokullarına yerleştirildikleri 
görülmektedir. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yerleştiril-
dikleri okul öncesi eğitim kurumuna göre MEB Okul Öncesi Eğitim veya 
Okul Öncesi Özel Eğitim programı uygulanmaktadır. Ayrıca ek deste-
ğe gereksinim duyan öğrenciler için 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. maddesi gereği destek hizmet-
ler sunulmaktadır. Destek eğitim hizmeti Özel Eğitim Hizmetleri Yö-
netmeliğinde (2018a)   “özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları 
doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okuldaki diğer perso-



OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ERKEN MATEMATİK UYGULAMALARI VE ÖZEL EĞİTİM 
GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER

62

nele uzman personel ve gerekli araç-gereçlerle sunulan danışmanlık hizmeti” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Destek eğitim hizmetinden yararlanan öğ-
renciler için ise okullarındaki öğretim programının yanı sıra MEB tara-
fından hazırlanan destek eğitim programları kullanılmaktadır. Aşağıda 
okulöncesi dönemde özel gereksinimi olan bireyler için kullanılan bu üç 
program açıklanmıştır.

Türkiye’de okul öncesi eğitim çalışmalarına bakıldığında, özel ger-
eksinimli bireylerin sözel olarak da olsa ilk defa yer aldığı program 2002 
Okul Öncesi Eğitim Programı’dır. Ancak bu programda yalnızca, özel 
gereksinimli çocuklar için gerekli sınıf içi uyaranların öğretmen tarafın-
dan düzenleneceği ve aile katılımı hususunda bilgilendirme yapılacağı 
ifade edilmiş, içerikle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 2006 
yılında hazırlanan okul öncesi eğitim programında kaynaştırma eğitimi-
nin önemine dikkat çekilmiştir. Bu programla birlikte okul öncesinde ilk 
defa kaynaştırma eğitimine dair adımlar atılmıştır. Kaynaştırma eğiti-
minin hem özel gereksinimli hem de tipik gelişim gösteren öğrenciler 
için önemine dair açıklamalar yer almaktadır. Bunlara ek olarak uygu-
lamanın nasıl gerçekleşeceğine, eğitim ortamında nasıl düzenlemeler 
yapılacağına dair öğretmenlere kaynak olacak bilgiler yer almaktadır. 
2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda ise özel gereksinimli öğrenciler 
için günlük akış içerisinde uygulanabilecek uyarlama örnekleri bulun-
maktadır. Ayrıca özel eğitim öğrencilerine ayrı bir yer verilmiştir. Pro-
gramda özel gereksinimli bireyler sekiz gruba ayrılmış ve her grup için 
önemli olan noktalar ayrı ayrı belirtilmiştir (Kılıçkaya ve Zelyurt, 2015).

Okul Öncesi Eğitim Programında matematik eğitimi kapsamında 
çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemek, matematiğe motivasyon 
geliştirmek, önceki öğrenmeleriyle yeni bilgiler arasında köprü kurmak, 
matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır9. 

Okul öncesi kurumlarında uygulanacak matematik etkinliklerinin 
çocukların günlük yaşamda karşılaşacakları örneklerle problem çözme-
yi, akıl yürütmeyi, örüntüleri fark etmeyi, destekleyecek nitelikte olması 
gerektiğinin önemine vurgu yapılmıştır. Programa göre erken matema-
tik etkinlikleri ilişki kurma, eşleme-gruplama, örüntü oluşturma, sıra-

9 https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf (E.T. 11.05.2021)
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lama, sayma, toplama-çıkarma, geometrik sembolleri tanıma ve grafik 
hazırlama çalışmalarından oluşmaktadır. Okul Öncesi Eğitim Programı 
kazanım ve göstergeleri içermektedir. Çocukların gelişim özellikleri yaş 
gruplarına göre ele alınırken; kazanım ve göstergeler bir bütün olarak 
ortaya konmuştur. Program kazanımları detaylı bir şekilde incelendi-
ğinde matematik ile ilgili kazanımların nesneleri saymaktan; özellikleri-
ne göre eşleştirme, gruplama, karşılaştırma, sıralama yapmaktan; mekân 
ve konumla ilgili yönergeleri yerine getirmekten; nesneleri ölçmekten; 
örüntü oluşturmaktan; parça-bütün ve neden-sonuç ilişkisi kurmaktan; 
zamanla ilgili kavramları açıklamaktan; geometrik şekilleri tanımaktan 
ve nesnelerle basit grafik hazırlamaktan oluştuğu görülmektedir.

Programda ayrıca, etkinliklerin mümkün olduğunca gerçek nesne-
ler kullanılarak gerçekleştirilmesi, ardından sembollerle çalışmaya de-
vam edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Etkinliklerde toplam on nes-
neden fazla sayıda nesne bulundurulmamasına dikkat edilmesi öneril-
mektedir. Son olarak aktivitelerde çocukların doğal ölçme çalışmalarına 
fırsat sunulması, özellikle ayak, kalem, kitap gibi standart olmayan ölçü 
birimleriyle ölçüm yapmaları istenmektedir. 

Okul Öncesi Eğitim Programı özel gereksinimli öğrencileri dikkate 
alarak, bireysel farklılıklar doğrultusunda tüm çocuklara eşit fırsatlar 
oluşturmayı hedeflemektedir. Program özel gereksinimli öğrencisi olan 
öğretmenlerden, öğrenciye özel uyarlamalar yapmalarını beklemek-
tedir. Uyarlamaların öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programı 
(BEP) doğrultusunda, çocuğu bütün eğitim sürecine kaynaştırmak yo-
luyla planlanması gerektiği açıklanmaktadır. Ayrıca öğrencinin gereksi-
nim türüne göre, hangi etkinlik yönteminde, hangi materyallerde uyar-
lamaya gidileceği ve dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili detaylı 
açıklamaları ek olarak içermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılında yayınladığı Okul Öncesi Özel 
Eğitim Öğretim Programı bireysel farklılıkları merkeze alarak öğrenci 
ve aile temelinde uygulamaları içermektedir. Program ayrıca öğrenci-
nin gelişimini devamlı takip ederek amaçların belli bir sırayla seçilmesi, 
çalışma uygulamalarının yapılması, okulda öğretmen evde de ebeveyn 
tarafından desteklenmesini içermektedir. Programın içeriği süreç tasa-
rımı yaklaşımı benimsenerek hazırlanmıştır. Süreç içerisinde yaparak 
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ve yaşayarak öğrenmenin hedeflendiği, bilgi ve süreci birlikte merkeze 
alan, tüm becerilerin ortak yöntem ve stratejilerle öğretilmesini tavsiye 
eden bir yaklaşıma sahiptir. 

Program 37-78 ay aralığındaki özel eğitim gereksinimi olan çocuklar 
için, yedi temel gelişim alanı ile ilişkili öğretim programlarından oluş-
maktadır. Bu yaş grubundaki çocukların özellikleri de göz önünde bu-
lundurularak her bir gelişim alanı kendi içinde alt gelişim alanları ile 
şekillendirilmiştir. Sözü geçen yedi temel gelişim alanı şunlardır:

1. Bilişsel Gelişim Alanı
2. Alıcı Dil Gelişim Alanı
3. İfade Edici Dil Gelişim Alanı
4. Kaba Motor Gelişim Alanı
5. İnce Motor Gelişim Alanı
6. Sosyal-Duygusal Gelişim Alanı
7. Uyumsal Beceriler Gelişim Alanı
Matematikle ilgili alt gelişim alanları bilişsel gelişim alanının için-

de yer almaktadır. Erken matematik becerileri ile ilgili sembolik temsil, 
sayı kavramları ve nicelik, sayı ilişkileri ve işlemler, geometri ve uzam-
sal algı, örüntüler ve sınıflama, ölçme ve karşılaştırma öğrenme alanları 
yer almaktadır.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tara-
fından 2021 yılında yayınlanan Destek Eğitim Programları ise yedi engel 
türüne sahip bireyler için ayrı başlıklar altında detaylandırılmıştır. Bu 
programlarda destek eğitimin amacı “yaş sınırı olmadan bireyleri yaşamla-
rını bağımsız sürdürmelerinde, gelişim alanlarında, akademik becerilerde des-
teklemek ve ihtiyaç duyanların rehabilitasyonu için hem ailelere hem de bireyle-
re hizmet sunmak” olarak belirtilmiştir10.

Yedi alana yönelik hazırlanan destek eğitim programlarının beşinde 
“erken matematik modülü” bulunmakta, içerik olarak da ortak özellik 
göstermektedir. Sözü geçen beş program; Otizm Spektrum Bozukluğu, 
Görme Yetersizliği, İşitme Yetersizliği, Öğrenme Güçlüğü ve Zihin Ye-

10 https://orgm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=1659 (E.T. 22.06.2021)
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tersizliği Olan Bireyler için hazırlanan destek eğitim programlarıdır. 
Destek Eğitim Programlarına göre erken matematik modülünün amacı, 
yetersizliğe sahip bireylerin ilkokula başlamadan önce temel matematik 
becerilerini kazanmalarını sağlamak, ileri matematik becerilerine olan 
hazırbulunuşluk düzeylerini arttırarak başarılı olmalarını sağlamaktır 
(MEB, 2021b). 

Programa göre erken matematik becerileri modülü, nesne nitelikleri 
ve ölçmeye hazırlık, uzamsal ilişkiler, sayılar, parça-bütün ilişkisi, erken 
toplama ve çıkarma, geometri, ölçme, veri olmak üzere sekiz bölümden 
oluşmaktadır. Nesne nitelikleri ve ölçmeye hazırlık bölümünde; nesne-
leri eşleme, gruplama, karşılaştırma ve sıralama davranışlarını içeren 
alt amaçlar ve açıklamalar bulunmaktadır. Uzamsal ilişkiler bölümün-
de nesnelerin mekândaki konumunu söylemeye ve sıralamaya ilişkin 
davranış açıklamaları yer almaktadır. Sayılar bölümünde ritmik sayma, 
rakamları okuma ve yazma, sayı sembollerini tanıma, nesne öbeklerini 
sayıca karşılaştırmayı içeren hedefler ve öğretimsel açıklamalar mev-
cuttur. Parça-bütün ilişkisi kurma, erken toplama ve çıkarma işlemleri 
yapma, geometrik şekilleri tanıma davranışları hedeflenmektedir. Ölç-
me bölümünde uzunluk, ağırlık gibi standart olmayan ölçme araçları ve 
zaman bildiren kavramlar kullanarak ölçüm yapma hedef davranışları 
yer almaktadır. Veri bölümünde ise basit tabloları okuma ve oluşturma 
davranışları hedeflenmektedir. 

Destek eğitim programlarında hedef davranışlar için öğretimsel 
açıklamalarda tablolara, sembol pekiştireçlere, gerçek nesneler ve nesne 
resimlerine, ritim içeren uyarlamalara ve materyallere mutlaka yer veril-
mesi gerektiği vurgulanmaktadır.
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Şekil 2. Okul Öncesi Öğretim Programlarında Yer Alan Erken Matematik 
ile İlgili Öğrenme Alanları

Okul Öncesi Eğitim Programı, Okul Öncesi Özel Eğitim Öğretim 
Programı ve Özel Eğitim Destek Eğitim Programları erken matematik 
becerileri bağlamında karşılaştırıldığında kazanımlar ve alt amaçların 
birbiriyle örtüştüğü görülmektedir (bkz. Şekil 2). Programların tümün-
de matematik becerilerinin öğretiminde öncelikle gerçek nesnelerle ve 
doğal öğrenme ortamında gerçekleşmesinin önemi ifade edilmekte-
dir. Okul Öncesi Özel Eğitim Öğretim Programı ve Özel Eğitim Destek 
Eğitim Programlarında öğretme-öğrenme sürecine yönelik yararlanı-
labilecek yöntem, teknik ve stratejilere yer verilmektedir. Bu noktada 
uygulayıcılar ve öğretmenler için yol gösterici nitelikte olduğu söyle-
nebilir. Okul Öncesi Eğitim Programı ise keşfederek öğrenmeye öncelik 
vermekte, çocukların yaratıcılığının gelişimini ön planda tutmaktadır. 
Programdaki temalar amaç değil; öğrenme için araçtır. Program, öğren-
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menin kalıcılığını sağlamada aile eğitimi ve katılımına önem vermek-
tedir. Kazanımların uygulanması sürecinde öğretmenlere rehber olacak 
etkinlik örnekleriyle açıklamalara yer verilmiştir. 

SONUÇ

Bu çalışma kapsamında okul öncesi dönemde erken matematik uy-
gulamaları özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler açısından ele alın-
mıştır. Okul öncesi eğitimin ilerleyen yaşlarda başarı düzeyini etkilediği 
ortaya konulmak amaçlanmıştır. Özellikle özel gereksinimli öğrenciler-
de erken tanı ve erken müdahalenin onların toplumsal yaşamda kabul 
edilebilirliği ve uyum sağlaması açısından önemi büyüktür. Matematik 
becerilerine başlangıç olan erken matematik kazanımlarının öğretimi il-
kokul ve takip eden kademelerde temel bilgi birikimini arttırmakta ve 
öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Erken matematik becerilerinin, gelişi-
min başlamasıyla eş güdümlü olarak kazanıldığı bilinmektedir. 

Türkiye’de özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yerleştiril-
dikleri okul öncesi eğitim kurumuna göre MEB Okul Öncesi Eğitim veya 
Okul Öncesi Özel Eğitim programı uygulanmakta ayrıca ek desteğe ihti-
yacı olduğu belirlenen öğrenciler için MEB tarafından hazırlanan destek 
eğitim programları kullanılmaktadır. Her üç program erken matematik 
becerileri bağlamında karşılaştırıldığında kazanımlar ve alt amaçların 
birbiriyle örtüştüğü görülmektedir.    

Yapılan çalışma sonucunda özel eğitimde erken matematik bec-
erilerinin öğretimine yönelik araştırmalara ihtiyaç olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Özellikle Türkçe literatürde ilgili konuda kaynakların sınırlı 
olduğu görülmektedir. Sayı sayma, matematiksel düşünme ve grafiksel 
becerilerin özel eğitim öğrencilerinin öğretiminde kullanılan yöntem ve 
tekniklerle çalışılması ve bu çalışmaların sonuçlarının alanyazına ka-
zandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Erken yaş grubunda 
çocukların zamanının çoğunu evde geçirdikleri göz önünde bulundu-
rulursa, eğitimin ailede şekilleneceği gerçeği karşımıza çıkmaktadır. 
Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenle kaydedilen ilerlemenin 
yanı sıra çocuklar için ebeveynlerin de birer öğretmen olabileceği un-
utulmamalıdır. Ailelere, matematik becerilerinin öğretimi konusunda 
planlanacak bir aile eğitimi programı özel gereksinimli öğrenciler için 
uzun vadede katkı sağlayacaktır.
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DOĞU AKDENİZ’DEKİ DOĞALGAZ KEŞİFLERİNİN 
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Erol KAPLUHAN1

Öz: Dünyanın, ispatlanmış en büyük hidrokarbon yataklarını bölge-
sinde barındıran Ortadoğu ve enerji tüketiminde küresel anlamda 
ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir köprü ve ge-
çiş güzergâhı oluşturan Doğu Akdeniz Bölgesi, son yıllarda keşfedi-
len hidrokarbon rezervleri ile gündemin ön sıralarında yer almıştır. 
Türkiye, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülkedir. Tarihi 
geçmişinden devraldığı miras ve uluslararası hukuktan kaynaklanan 
hakları bulunmaktadır. Doğu Akdeniz’i, uluslararası enerji sektörü ve 
jeopolitiğin odak noktalarından biri haline getirmiştir. Doğu Akdeniz 
havzasındaki enerji tablosunu olduğu gibi bölgesel dinamikleri de 
değiştirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz’deki enerji 
kaynaklarının paylaşılmasına yönelik işbirliği ihtiyacını da gündeme 
getirmiştir. Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji kaynaklarının çıkartıl-
ması ve işletilmesi bölgesel ve küresel açıdan sunduğu birçok fırsatla-
rın yanısıra bir takım sorun ve riskleri de bünyesinde barındırmakta-
dır. Özellikle hidrokarbon rezervleri açısından zengin olan Doğu Ak-
deniz Bölgesi hegemon güçlerin çekim alanına girmiş bulunmaktadır. 
Uzun bir süre Osmanlıların egemenliğinde kalan Kıbrıs Adası, tarihi, 
kültürel ve coğrafi bakımdan Türkiye’nin bir parçası durumundadır. 
Kıbrıs’ın 1878’de İngilizlerin kontrolüne geçmesinden sonra Rumlar, 
Enosis hayali ile çeşitli girişimlerde bulunmuş ve 1950’li yıllardan iti-
baren Kıbrıs’ta çok kanlı olaylar gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 1974’teki 
askeri müdahalesi ile Kıbrıs ikiye bölünmüş ve adanın kuzeyinde ba-
ğımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurulmuştur. Türki-

1 Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, ekapluhan@
mehmetakif.edu.tr, Orcid No: 0000-0002-2500-1259
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ye’nin müdahalesi ile fiilen ve hukuken iki toplumlu ve iki devletli bir 
yapı ortaya çıkarken Rumların yaşadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(-
GKRY)’nin 2004 yılında Ada’nın tamamını temsilen AB’ye üye yapıl-
masıyla yeni bir sürece girilmiştir. Doğu Akdeniz’de yakın zamanda 
keşfedilen hidrokarbon kaynakları, bu kaynakların kıyıdaş devletler 
tarafından hakça paylaşım sorunlarını da beraberinde getirmiştir. 
Öyle ki, bu paylaşım mücadelesi doğrudan deniz alanlarının sınırlan-
dırılması hukuku ile ilintilidir. Uluslararası bir uyuşmazlığa konu teş-
kil eden Kıbrıs meselesi ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 2004 yılında Annan Planı ile çözüme 
kavuşturulamayınca, tabiatıyla Doğu Akdeniz’deki sorunun da ayrıl-
maz bir parçası haline gelmiştir. Enerji ihtiyacını tetikleyen en temel 
tarihsel gelişme olan sanayi devriminden bu yana enerjinin her zaman 
çatışmaya yol açan yapısı günümüzde de devam etmektedir. Türkiye 
gibi ithal fosil enerji kaynaklarına bağımlı ülkelerde enerji güvenli-
ğinin çatışmalara müsait yapısı daha çok hissedilmektedir. Enerjinin 
böylesi yüksek bir değer taşıdığı, enerji güvenliğinin ise devletler için 
kilit konumda bulunduğu bir ortamda Türkiye’nin de parçası olduğu 
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervleri ve bunların Türkiye enerji 
güvenliğine etkileri çalışmamızın temelini oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Sorunu, Doğu Akdeniz Enerji Kaynakları, 
Hidrokarbon, Enerji Güvenliği, Bölgesel İstikrar

GİRİŞ

Dünya haritasına baktığımızda Doğu Akdeniz ve Ortadoğu, Dünya 
anakarasının merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu geniş alan, aynı 
zamanda jeopolitik olarak da Dünya’nın ortası olarak bilinmektedir. Ni-
tekim birçok kaynakta Akdeniz’in Dünya’nın merkezi olduğu savunul-
maktadır (Yıldız, 2008: 21).

Doğu Akdeniz, Avrupa’nın en alt kısımlarına kadar uzanmaktadır. 
Batı’ya enerji ve hammadde sağlamak için kritik öneme sahip olan Hint 
Okyanusu, Atlantik Okyanusu ve Karadeniz’den gelen büyük arterler 
bu “kavşağı” karşılamaktadır. Akdeniz, tüm Avrupa, Kuzey Afrika, 
Orta Doğu ve ötesinin jeostratejik ortamının merkezinde yer almakta-
dır. Doğu Akdeniz her zaman küresel güçlerin odağında yer almıştır 
(Balkal, 2009: 3).
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Enerji ile ilgili endişelerden biri özellikle düşük gelirli ülkeler için 
fiyatların yüksek ve istikrarsız olmasıdır. Fiyatlardaki eğilim çeşitli fak-
törlere göre değişmektedir. Bazı ülkelerde üretim fiyatları son on yılda 
iki katına çıkmıştır. Bu artış, malzeme, cihaz ve hizmet fiyatlarındaki ar-
tışla ilgilidir. Bu fiyatlar petrol ve arama fiyatlarını doğrudan etkilemek-
tedir. Ulaşılması kolay rezervler azaldıkça üretim fiyatı da yükselmeye 
devam etmektedir. Ulaşılması zor kaynakların keşfi ve çıkarılması daha 
karmaşık bir prosedürdür. Bazen hidrokarbon rezervlerinin keşfedilme-
si, çıkarılması ve piyasalara tedarik edilmesi için yeni bir altyapı gerekt-
mektedir. Ancak tüm bu çabalara rağmen çıkarılacak kaynakların değeri 
yapılan yatırımdan daha az olabilmektedir.

Enerji güvenliği kavramı, enerji ihraç eden ve ithal eden ülkeler açı-
sından farklı yorumlanmaktadır: Buna göre, enerji kaynakları açısından 
zengin ülkeler için önemli faktör talep çeşitliliğidir. Ancak enerji ithal 
eden ülkeler açısından önemli nokta enerji kaynaklarının arz çeşitlili-
ğidir. Yani enerji güvenliği, enerji kaynaklarını kontrol etmek, düşük 
maliyetli kaynaklar elde etmek, enerji kaynaklarında çeşitlilik sağlamak, 
sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde kaynak temin etmek anlamına gel-
mektedir (Karagöl ve Kaya, 2014: 14). Çoğu sanayileşmiş ülkenin enerji 
güvenliği sorunu yenilenmemiş altyapı ve ithalata bağlı olsa da, geliş-
mekte olan ekonomilerin yüksek enerji ihtiyacı ve buna bağlı talebin hız-
la artması gibi faktörlerden oluşmaktadır. Enerji sisteminin güvenilirli-
ği hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin odak noktasıdır 
(Cherp, 2012: 339).

Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte güvenlik kavramı 
daha yaygın bir şekilde kullanılmaya devam etmiştir. Güvenliğin bile-
şenlerinden biri olan ve uluslararası ilişkilerde çok önemli bir yere sahip 
olan enerji güvenliği, petrol krizinden sonra literatüre dâhil edilmiştir. 
Enerji güvenliği, enerjinin sürdürülebilirliği ve enerji arzının sürekli ve 
kesintisiz olarak gerçekleştirilmesi gibi önemli noktaları içermektedir. 
Ayrıca enerji kaynaklarının taşınması konusu, enerjinin kesintisiz ve so-
runsuz aktarımı için en önemli noktalardan biridir.

Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının kavşak noktası olan Doğu Ak-
deniz bölgesi ilk çağlardan beri önemli göç ve ticaret yollarını bünyesin-
de ihtiva etmiştir. Konumu nedeniyle Akdeniz, dünya deniz ticaretinde 
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önemli bir yere sahiptir. Dünya deniz ticaretinin 1/3’ü (Yaycı, 2012: 7), 
Akdeniz üzerinde gerçekleşmesine rağmen, Akdeniz Dünya denizleri-
nin sadece % 1’ini oluşturmaktadır.

Sanayi Devrimi’nden sonra Doğu Akdeniz, dünyanın en zengin 
enerji rezervlerine sahip olan Orta Doğu ve Kafkasya’ya coğrafi yakınlı-
ğı nedeniyle önemli bir enerji koridoru haline gelmiştir. Uzun zamandır 
bölgenin kıyı ötesi alanlarında varlığı tartışılan hidrokarbon rezervleri-
nin varlığının kanıtlanması ise bölgeye enerji merkezi olma potansiyeli 
kazandırmıştır. Bölgenin açık deniz bölgelerinde uzun süredir tartışılan 
hidrokarbon rezervlerinin varlığını kanıtlamak, bölgeye bir enerji mer-
kezi olma potansiyeli kazandırmıştır. Bölgenin sahip olduğu nitelikler 
nedeniyle, keşfedilen rezervlerin çıkarılarak küresel pazarlara ihracatın-
da karşılaşılan çeşitli dezavantajların yanı sıra sağladığı veya sağlayaca-
ğı avantajlar ve çeşitli fırsatlar bulunmaktadır.

Son yıllardaki sismik keşifler, Doğu akdeniz’deki hidrokarbon po-
tansiyelinin çok büyük olduğunu göstermektedir. Şu an dikkatler, Kıbrıs 
ve İsrail, Lübnan, Hamasruled Gazze ve savaşın harap ettiği Suriye’nin 
deniz ekonomik bölgelerini bir arada bulunduran alan olan Levant Hav-
zası’na odaklanmıştır. 2010’lu yıllara kadar Doğu Akdeniz’de Kıbrıs ve 
İsrail açıklarında önemli miktarda doğal gaz yatağı keşfedilmiştir. Bu 
bölgeden çıkarılan doğal gazın iki ülkenin kendi enerji talebini karşıla-
yabileceği ve Avrupa ve Doğu Asya’ya gönderilerek bölge ülkelerine 
gelir sağlayabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, yeni keşfedilen 
hidrokarbon kaynakları da ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Levant 
havzası son zamanlarda hem küresel hem de bölgesel güçlerin odak 
noktası haline gelmiştir. Levant havzasındaki hidrokarbon kaynakları, 
ülkeler arasında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)2 anlaşmazlığı gibi 
bir dizi önemli sorun yaratmıştır.

Hidrokarbon kaynaklarının yakın zamanda keşfedilmesi, bu soru-
nun deniz sınırlarına yayılmasına yol açmıştır. Somut bir sonuç elde edi-
lemese de, taraflar tartışmalı bölgede hala keşif yapmakdadırlar. Türki-
ye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve GKRY arasında deniz 

2 Münhasır Ekonomik Bölge: Bir kıyı devletinin karasuları esas çizgisinden başlayarak 200 mile 
kadar varan ve karasuları dışında kalan su tabakası ile deniz yatağı ve onun toprak altında bu 
kıyı devletine münhasır haklar ve yetkiler tanınan denizalanıdır (Pazarcı, 2015: 286).
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yetki alanları konusunda anlaşmazlık daha ortaya çıkmıştır. Türkiye ve 
KKTC, Kıbrıs adası kıyılarında keşif ve ruhsat anlaşması imzaladıkları-
nı açıklamıştır. Türkiye’nin açısındanbu anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin bölgedeki kaynakların sömürmeye yönelik tek taraflı ça-
baların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji kaynaklarının çıkarılması ve iş-
letilmesi, hem bölgesel hem de küresel birçok fırsatın yanı sıra bir dizi 
sorun ve riskide barındırmaktadır. Özellikle hidrokarbon rezervleri ba-
kımından zengin olan Doğu Akdeniz Bölgesi, hegemonik güçlerin dik-
katini çekmiştir. Hegemon ülkeler bölgeyi kendi çıkarları doğrultusun-
da yönetmeyi hedeflemektedirler. Günümüzün dinamik koşullarında; 
Doğu Akdeniz’in bölgesel denklemi yenilenmekte, bölgenin istikrarsız 
özelliği enerji bağlamında önem kazanırken, bölgesel ve küresel aktörler 
bu süreçteki konumlarını yeniden değerlendirmektedir.

Türkiye, yakın zamanda enerji merkezi olma yolunda ilerleme kay-
detmiş uygun bir stratejik konuma sahiptir. Turco-İsrail enerji işbirliğin-
deki ilerleme, ikili siyasi ilişkilere sıçrama potansiyeline sahiptir. Yani 
Türkiye, İsrail kaynakları için Avrupa’ya giden en kısa ve uygulanabilir 
ekonomik rota olma potansiyeli açısından en iyi seçenek olma avantajı-
na sahiptir.

Doğu Akdeniz’in Türkiye için yaşamsal olmasının dört ana nedeni 
vardır. Öncelikle Türkiye dev bir enerji ithalatçısı ülkedir ve enerji ihti-
yacını karşılamak için Rusya ve İran gibi diğer ülkelere bağımlıdır. An-
kara’nın hidrokarbon ithalatı 2018 yılında 45 milyar dolara ulaştı ki bu 
da TL’nin geçen yıla göre zayıflamasıyla bütçe üzerinde ciddi bir baskı 
oluşturmuştur. Bu nedenle dış pazarlara bağımlılığı azaltmak için Tür-
kiye’nin kendi doğal kaynaklarını keşfetmesi büyük önem taşımakta-
dır. Diğer ülkeler tarafından kanıtlanmış büyük rezervleriyle Doğu Ak-
deniz, Türkiye’nin petrol ve doğalgaz kaynaklarını keşfetmesi için hayati 
bir alandır. Bu kaynakların Türkiye tarafından keşfedilmesi, Ankara’nın 
gelecekteki kalkınma planlarına önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye 
ekonomisi büyümeye devam ederken enerji ihtiyacı da artacaktır. Bu 
nedenle Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol kaynakları Türkiye’nin 
artan nüfusu ve enerji talepleri için hayati önem taşımaktadır.
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İkinci neden, Türkiye’nin Doğu’dan Batı’ya enerji transferinde 
önemli bir merkez olma arzusudur. Bu sektörde tamamlanan bir dizi 
projeyle Türkiye, Orta Doğu ve Asya pazarlarından Avrupa’ya hidro-
karbon kaynakları için önemli bir geçiş yolu olarak hizmet vermekte-
dir. Çoğu analist, Türkiye’nin petrol ve gaz kaynaklarını Doğu Akde-
niz’den Avrupa pazarlarına taşımak için en iyi seçenek olduğunu sa-
vunmaktadır. Ancak Mısır, İsrail ve Yunanistan gibi jeopolitik rakipler 
Türkiye’nin bu sektördeki rolünü baltalamaya çalışmaktadır. Bu neden-
le, enerji kaynaklarının Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya taşınmasında 
Ankara’nın en büyük aktörü olmayı hedeflemektedir. Bu tür gelişmeler 
Türkiye’nin jeostratejik önemini artırırken, Türkiye ekonomisinin büyü-
mesine de katkı sağlayacaktır.

Doğu Akdeniz’in Türkiye için önemli olmasının bir diğer nedeni de 
bölgesel siyasi rakipleriyle ilgilidir. Türkiye’nin Ortadoğu’daki politi-
kaları, bölgedeki iki önemli aktör olan İsrail ve Mısır ile karşı karşıya 
getirmektedir. Her iki ülke de çeşitli politika alanlarında Türkiye ile re-
kabet halindedir. Doğu Akdeniz, Türkiye ve bölgesel rakiplerinin farklı 
stratejik hesaplamalara sahip olduğu sahalar arasındadır. Mısır ve İsrail, 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ittifaklar ve resmi ku-
rumlar kurarak Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik geliş-
melerden izole etmeye çalışmaktadır. Bu faaliyetlere cevaben, Türkiye, 
meydan okurcasına Doğu Akdeniz güç mücadelesine katılma çabalarını 
sürdürmektedir. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki enerji politikasında olan 
kararlılığını vurgularken bölgesel rakiplerini diplomatik olarak eleştir-
mekte ve bölgede aktif olarak arama ve askeri faaliyetlerde bulunmak-
tadır.

Levant Havzasındaki hidrokarbon keşifleri, Batı’ya Doğu Akdeniz 
bölgesi için daha iyi ve daha güvenli bir gelecek yaratmak için benzersiz 
bir stratejik fırsat sunmaktadır. Bu enerji potansiyelinin keşfedilerek ve 
parasa güce dönüştürülmeye devam edilmesi, bölge demokrasilerinin 
ekonomilerini ve ulusal ekonomik güçlerini ve ortak güvenliklerini ar-
tırmak amacıyla birbirleriyle işbirliği içinde yeni fırsatlar yaratacaktır.

Doğu Akdeniz’in stratejik jeopolitik önemi, Avrupa Birliği’nin bö-
lünmüş ada ülkesi tamamen olmaksızın tüm Kıbrıs’a (Lefkoşa tara-
fından fiilen kontrol edilmeyen Kıbrıs Türk toprakları da dâhil olmak 
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üzere) üyelik vermesi gerçeğiyle açıkça görülmektedir. Bloğun tüm sı-
nır anlaşmazlıklarının çözülmesini gerektiren katılım kriterlerini karşı-
lamak. Avrupa Birliği’nin yabancı enerji ithalatına olan ağır bağımlılığı 
göz önüne alındığında, Kıbrıs’ın katılımı, AB’nin Akdeniz’in enerji açı-
sından zengin köşesinin daha geniş bir alanı üzerinde yasal kontrol sağ-
lamasına olanak tanıdığı tartışmasızdır. Benzer şekilde jeostratejik bir 
perspektiften bakıldığında, komşu Türkiye, Doğu Akdeniz enerji kay-
naklarının yanı sıra ülkenin önemli bir kıyı devleti konumunu, bölgesel 
bir doğal gaz merkezi ve geçiş koridoru olma planını yerine getirmesine 
izin verecek temel unsurlar olarak görmektedir.

Günümüzde Akdeniz Havzası’na kıyıdaş 20 ülke bulunmakla bir-
likte, bunlardan İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Malta, Bosna-Hersek, 
Arnavutluk, Tunus, Fas ve Cezayir’in Batı Akdeniz’e kıyıları mevcut 
iken Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin-Gazze Yöneti-
mi, Mısır, Libya, KKTC ve GKRY’nin ise Doğu Akdeniz’e kıyıları bulun-
maktadır (Yıldız, 2006: 617).

20. yüzyıla kadar küresel güçler için Doğu Akdeniz’in önemi, dün-
yanın ticaret merkezi olarak şekillenirken, I. Dünya Savaşı’yla birlikte 
bölge, enerji kaynakları bakımından önem arz eden stratejik bir alan ha-
line gelmiştir. Böylelikle Doğu Akdeniz üzerinden amaçlarını gerçek-
leştirmeyi planlayan küresel güçler, geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de Doğu Akdeniz’i çıkar çatışmalarının yaşandığı bir coğrafya haline 
getirmişlerdir (Ediger vd., 2012: 77; Yaycı, 2012: 6).

Son olarak Doğu Akdeniz, Türkiye için ulusal güvenlik açısından 
Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail gibi ülkelerin destek-
lediği Mısır’ın öncülük ettiği askeri tatbikatlar başta olmak üzere geçti-
ğimiz yıllarda birçok ülkenin askeri faaliyetlerine sahne olmuştur. Öte 
yandan ABD, Fransa, Rusya ve Çin gibi küresel siyasi aktörlerin Doğu 
Akdeniz’deki varlıklarını artırdıkları gözlenmektedir. Dolayısıyla Tür-
kiye, Doğu Akdeniz’i sadece hidrokarbon kaynakları açısından değil, 
Ankara’nın ulusal güvenlik ihtiyaçlarına hizmet edebilecek stratejik bir 
alan olarak görmektedir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askeri faali-
yetleri, Ankara’nın bölgeyi güneyden gelebilecek tehditler karşısında 
bir savunma hattı olarak değerlendirdiğinin bir başka kanıtıdır.
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Bu çalışmanın temel amacı, Doğu Akdeniz bölgesinde yeni keşfedi-
len enerji kaynaklarının bölgesel devletlerarasındaki ilişkiler üzerindeki 
etkisini analiz etmektir. Özellikle, Kıbrıs Adası ve İsrail kıyılarında tespit 
edilen hidrokarbon kaynaklarının kullanımı ve devredilmesi konusun-
daki bölgesel potansiyelin yanısıra Doğu Akdeniz’deki ana aktörlerden 
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) politikalarında olası 
değişiklikler, bunlara ek olarak, ABD, Rusya ve AB gibi büyük güçlerin 
tutumları ve faaliyetleri de incelenmektedir.

1. Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynakları: Genel Bakış
Avrupa, Asya ve Afrika arasında yer alan Akdeniz önemli uygar-

lıkları barındırmaktadır. Konumu nedeniyle Akdeniz, dünya deniz tica-
retinde önemli bir yere sahiptir. Dünya deniz ticaretinin 3’te 1’i (Yaycı, 
2012: 7), Akdeniz üzerinde gerçekleşir. Ancak Akdeniz dünya denizleri-
nin sadece % 1’ini oluşturmaktadır.

Elverişli bir coğrafi konuma sahip olan Doğu Akdeniz bölgesi, sa-
dece Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Anadolu gibi önemli noktaları birleş-
tirmekle kalmayıp, aynı zamanda deniz ticaretinin de kilit noktaların-
dan birini oluşturmaktadır. Deniz taşımacılığının demiryolu, karayolu 
ve hava taşımacılığından daha uygun maliyetli olduğu belirlenmiş-
tir. Doğu Akdeniz’i önemli kılan faktörler, bölgenin Süveyş Kanalı’na 
yakınlığı, hidrokarbon bakımından zengin Ortadoğu ve bölgenin enerji 
arzına elverişliliğidir.

Doğu Akdeniz kıyılarındaki arama faaliyetleri özellikle Levant hav-
zasının batısındaki Nil delta havzasının sığ sularında 1968’de başlamış-
tır. Levant havzası 1.000 m’den fazla su derinliğine ve toplam 4.85 x 104 
km2 alana sahiptir. Ticari sondajın başladığı 2008 yılından bu yana, % 
80’den fazla başarılı bir sondaj oranına sahiptir ve 19 kuyu bulunmak-
tadır. Nobel Enerji A.Ş, büyük işletmeci olarak, 0.91x1012 m3 kümülatif 
kanıtlanmış ve muhtemel geri kazanılabilir rezervlere sahip 7 ticari gaz 
sahası bulmuştur. Yine de, bu bölgenin keşif oranı hala düşüktür ve tüm 
keşifler Levant havzasının güney kesiminde İsrail açıklarında yoğunlaş-
mıştır. Keşif kuyularına sahip bloklar, tüm havzanın % 6,8’ini oluşturan 
0×33.104 km2’lik bir alanı kapsamaktadır (Xiaobing vd, 2017: 574–575).
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Doğu Akdeniz bölgesinde sekiz önemli havza (Kıbrıs havzası, Era-
tosthenes Lisesi, Lazkiye havzası, Levant havzası, Yahudiye havzası, Nil 
Deltası havzası, Batı Arap Eyaleti ve Zagros Eyaleti) bulunurken, tari-
hi hidrokarbon üretiminin büyük çoğunluğu Nil Deltası Havzası, Batı 
Arap Eyaleti ve Zagros eyaleti’nde gerçekleşmektedir. Nil Deltası Hav-
zası’nın çoğu, Kıbrıs’ın kontrolü altında küçük bir alan olmasına rağ-
men, Mısır’ın karasuları içinde yer almaktadır. Bugüne kadar, Mısır’ın 
açık deniz petrol ve doğal gaz üretiminin büyük kısmı bölgeden gelme-
sine rağmen, Kıbrıs topraklarında önemli bir keşif yapılmamıştır. Batı 
Arabistan Eyaleti Havzası Ürdün ve Suriye’nin büyük bir bölümünü 
kapsayarak ve Irak, Suudi Arabistan ve Türkiye’ye kadar uzanmakta-
dır. Ürdün’ün ve Suriye’nin topraklarının çoğu Batı Arabistan veyale-
tindedir. Zagros eyaleti kuzeyde Türkiye’den, Irak ve İran üzerinden 
uzanarak güneydeki Umman Körfezi’nde sona ermektedir. Suriye’nin 
büyük bir kısmı Zagros Eyaletinin bir parçasıdır, ancak Zagros Eyaletin-
deki alanların büyük çoğunluğu Irak, İran ve Suudi Arabistan da dâhil 
olmak üzere diğer ülkelerdedir. Batı Arap ve Zagros eyaletleri bölgedeki 
tarihi hidrokarbon üretiminin çoğunu oluştururken, günümüzde odak 
noktasının büyük kısmı Levant Havzası oluşturmaktadır.

Son çalışmalar, Doğu Akdeniz’in Basra Körfezi ile rekabet etmek 
için yeterli hidrokarbon kaynağına sahip olduğu belirtmektedir. 2010 
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre, Levant havzasının 
1,7 milyar varil petrol ve 122 trilyon feet küp (tcf) doğal gaz olduğu tah-
min ediliyor. Afrodit yataklarındaki doğal gaz hacminin 5 tcf olduğu 
tahmin edilmektedir. Başka bir kaynağa göre, İsrail ve Kıbrıs açıklarında 
40 tcf doğal gaz bulunduğu belirtilmektedir (Crospey, 2015: 21).
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Tablo 1. Keşfi Gerçekleşen Doğu Akdeniz Hidrokarbon Rezerv Bölgeleri, 
Miktarları ve Üretime Geçiş Yılları

Ülke Keşif 
Tarihi

Saha Adı Tahmini Rezerv  
(Milyar m3)

Üretime Geçiş Yılı

Kıbrıs

2011 Afrodit 140 2017

1999 Noa 1,1 2012

2000 Mari-B 42,5 2004

2018 Calypso-1 170-230 Daha fazla değerlendirme 
gerekli

2019 Glaucus-1 142-227 Daha fazla değerlendirme 
gerekli

Israil

2010 Dalit 14,2 2013

2009 Tamar 280 2013

2011 Leviathan 605 2019

2012 Dolfin 2,3 Belirsiz

2012 Shimshon 8,5 Belirsiz

2012 Tanin 34 Belirsiz

2013 Karish 50 Belirsiz

Filistim 2000 GazzeMa-
rin 

28,3 Belirsiz

Mısır 2015 Zohr 850 2017

Toplamda dünya çapında kanıt-
lanmış rezervler

201.729 bcm

Kaynak: Dural, 2015: 10; Noble Energy, 2016: 34; Ellinas, 2016

Son yıllarda Doğu Akdeniz’de Kıbrıs ve İsrail açıklarında önemli 
doğal gaz yatakları keşfedilmiştir. İsrail, Lübnan, Kıbrıs, Gazze ve Su-
riye kıyılarını kapsayan Levant Havzası (Şekil 1), son zamanlarda hem 
küresel hem de bölgesel güçlerin odak noktası haline gelmiştir. Levant 
havzasındaki hidrokarbon kaynakları, ülkeler arasında Münhasır Eko-
nomik Bölge (MEB) anlaşmazlığı gibi bir dizi sorunu beraberinde ge-
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tirmiştir. İsrail ve Güney Kıbrıs, Levant Havzası’ndaki kaynakların 
çıkarılması ve sömürülmesi yönünde bazı adımlar atmaktadır. Doğu 
Akdeniz’deki enerji kaynaklarını fırsata çevirmek için öncelikle bölgede 
istikrarın sağlanması bakımından önemlidir (Cropsey ve Brown, 2014: 
8). 19. yüzyıldan bu yana Levant Havzası, Orta Doğu ve Hazar Denizi, 
enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasında kilit bir nokta haline gel-
miştir. Ayrıca Levant Havzası, Kerkük petrollerinin Akdeniz’e transfe-
rinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır (Ediger vd, 2012: 74).

Şekil 1. Doğu Akdeniz’de Tespit Edilen Hidrokarbon Rezervleri Haritası
Kaynak: Karagöl ve Özdemir, 2017: 14

Doğu Akdeniz’de en iyi bilinen keşifler, 2009 ve 2010 yıllarında keş-
fedilen İsrail’in Tamar ve Levant bölgeleridir. Bunlar son on yılın en bü-
yük gaz keşifleri olarak nitelendirilmektedir (Nahle, 2016). İsrail ve Kıb-
rıs sularında 35 trilyon metreküp doğal gaz keşfedildiği, İsrail, Suriye, 
Lübnan ve Filistin kıyılarında 85 trilyon metreküp doğal gaz rezervuarı 
bulma ihtimalinin bulunduğundan bahsedilmektedir (El Katiri ve Fat-
touh, 2014: 9-15). 2009-2011 yılları arasında İsrail’de Tamar ve Leviathan 



DOĞU AKDENİZ’DEKİ DOĞALGAZ KEŞİFLERİNİN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

82

ile Kıbrıs sularında Afrodit bölgesinde yapılan doğal gaz keşifleri bölge-
ye son derece dikkat çekmiştir. Analistler, yeni gaz keşiflerinin sadece 
enerji iş birliğini güçlendirmekle kalmayıp, beklentiler başlangıç kadar 
yüksek olmasa bile bölgedeki ekonomik ve siyasi istikrar için yeni bir 
dönem başlatacağını belirtmektedirler (Tagliapietra ve Zachman, 2015).

İsrail, Doğu Akdeniz’in en büyük doğal gaz tüketicilerinden biri-
dir. 2012 yılına kadar Mısır’ın doğal gazına bağımlıyken, Sina Yarıma-
dası’ndaki terör saldırılarının artmasıyla bu tedarik askıya alınmıştır. Bu 
nedenle İsrail halkı elektrik kesintileriyle yüzleşmek zorunda kalmış-
tır. Bu durum, Tamar bölgesindeki gazın 2013 yılında devreye girmesiy-
le büyük ölçüde değişmiştir.

Türkiye son on yılın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuş 
ve buna bağlı olarak enerji tüketiminde meydana gelen artış öncelik-
le doğal gazla sağlanma yoluna gidilmiştir. Türkiye, NATO üyesi ko-
numuyla ve AB açısından önemli bir ülkedir. Ayrıca Türkiye Rusya, 
Irak gaz ve petrolünü, Hazar kaynaklarını boru hatlarıyla Avrupa’ya 
bağlayan önemli bir ülkedir (Johnson vd, 2015). Türk ekonomisinin ge-
lişmesiyle son 10 yılda doğal gaz ve petrol tüketimi artmıştı. Sınırlı re-
zervuarları ihtiyacı olan enerji kaynaklarının neredeyse tamamını ithal 
etmektedir. 2000 yılında 14,1 milyar metreküp olan doğal gaz tüketimi, 
2019 yılında 45,3 milyar metreküpe ulaşarak tüketimde iki katı artış sağ-
lanmıştır. Sonuç olarak, Türkiye 2019 yılında doğal gaz tüketiminin % 
33,61’inin Rusya’dan, % 21,2’si İran’dan ithal edildiği için doğal gaz açı-
sından Rusya’ya bağımlı olarak enerji ihtiyascı büyümüştür  (BP Dünya 
Enerjisini İstatistiksel İncelemesi, 2020: 36).

Doğu Akdeniz enerjisi keşfi, bazı ülkeler arasındaki gerilimi daha 
da artırmış ve diğer bazı ülkeler arasındaki soğuk olan geleneksel ilişki-
leri de geliştirmiştir. Bu yönüyle, enerji bölgesel işbirliğini geliştirici rol 
oynamaktadır (Karagiannis, 2016: 1-11). 

Uluslararası arenada Türk Hükümetinin bir enerji koridoru rolünü 
zayıflatacak rol almak istmeyeceği aşikârdır. Bu nedenle, İsrailli ve Türk 
yetkililer uzun süredir doğal gaz boru hattının (ve diğer konuların) in-
şası konusunda görüşmeler yapmaktadır. Bu işbirliğinin bir diğer nede-
ni de Rusya’nın doğrudan Suriye’ye askeri bir müdahaleye başlaması 
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ve bu konunun hem İsrail’i hem de Türkiye’yi endişelendiriyor olma-
sıdır. Türkiye, IŞID’i bahane ederek Rusya’nın Esad rejimini destekle-
diğini iddia ederken, İsrail Rusya’nın bölgesel bir hâkimiyet kurmaya 
çalıştığını iddia etmektedir (Çicekci, 2016: 42-45). İsrail ile Türkiye ara-
sında İsrail doğal gazının Türkiye’ye satılması ve Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya aktarılmasıyla ilgili sözleşme doğal olarak Rusya’yı rahat-
sız edecektir. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrailli yetkililere 
Rusya’nın Türkiye’nin en büyük doğal gaz tedarikçisi olduğunu hatır-
lattı ve rahatsızlıklarını dile getiren bir açıklama yaptı. Ancak hem İsrail 
hem de Türk üst makamları aralarındaki sözleşmenin yakın zamanda 
gerçekleşeceğini ifade etmişlerdir.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 2011 yılında imzalanan 
anlaşmaya göre yakın zamanda Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama 
çalışmalarına başlamıştır. Üstelik 2019 yılında Libya ile Türkiye arasında 
imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasına uyularak Doğu Akdeniz’deki 
Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) ülkelerinin kıta rafları ve sınırları 
belirlenmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi3

3 http://www.turksail.com/genel-haberler/16496-akdeniz-deki-dogalgaz-krizinde-hangi-
uelke-neyi-amacl-yor, 2021. 25.03.2021
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1974 yılında, Kıbrıs’ın Yunanistan tarafından ilhakını amaçlayan 
bir darbenin ardından, Ankara garantör güç olarak müdahale etmek 
zorunda kalmıştır. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurul-
muştur. O zamandan bu yana geçen on yıllarda, Kıbrıs sorununu çözme 
amaçlı çok sayıda girişimde bulunulmuş ve bunların hepsi başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin 
katılımıyla sonuncusu 2017 yılında İsviçre’de düzenlenen müzakereler 
başarısızlıkla sona ermiştir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin (KKTC) de bölgedeki kaynaklar üzerinde hakları olduğunu ileri 
sürerek, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’deki tek taraflı sondaj 
çalışmalarına sürekli olarak karşı çıkmaktadır. Geçen yıldan bu yana 
Ankara Doğu Akdeniz’e sondaj gemileri göndererek Türkiye ve KKT-
C’nin bölge kaynaklarına sahip olduğu haktan yararlanmak istemek-
tedir. Atina ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu harekete karşı çıktılar, 
gemilerin mürettebatlarını tutuklamakla tehdit ettiler ve Avrupa Birliği 
liderlerini eleştirilerine katılmaya davet etmişlerdir.

Bölgedeki keşiflerin etkisiyle Ankara, 2017 yılında bölgede kendi 
aramalarını hızlandırma kararı almıştır. Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de 
arama çalışmalarına başlamak için Fatih, Yavuz ve Kanuni isimli üç son-
daj gemisi ve iki sismik gemi satın almıştır (Şekil 3, Şekil 4). Bölgesel bir 
ekonomik güç olan Türkiye, Yunanistan, İsrail ve Rum Kesimi’nin kendi 
aralarındaki açık deniz doğalgaz bloklarını sınırlandırmak için deniz an-
laşmalarının dışında tutulmaktadır. Sondaj faaliyetleri Fatih, Yavuz ve 
Kanuni (Şekil 3) adlı sondaj gemileri tarafından, Sismik araştırmalar ise 
Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis (Şekil 4) sismik gemiler tarafından 
Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yapılmaktadır.
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Şekil 3. Türkiye Sondaj Gemileri4

  
Şekil 4. Türkiye Sismik İnceleme Gemileri5

Enerji kaynaklarının (stratejik) öneminin “büyük ölçüde kaynağa 
bağımlı devletlerin siyasi ve ekonomik kırılganlıklarına bağlı olduğu” 
göz önüne alındığında (Le Billion, 2005: 1), bu bağımlı devletlerin (hem 
tüketici hem de transit devletler) ekonomik olarak (örneğin, enerji arzı-
nın sürdürülmesi) ve bunun yanı sıra siyasi olarak da (örneğin, üreticiler 
tarafından sınanabilecek siyasi kaldıraç endişeleri) endişe etmesi muh-
temeldir. Tüketici devletler için, (enerji) arz güvenliğinin korunması ve 
siyasi kaygılar konusundaki tartışmalar dış politika vizyonuna dönüş-
mektedir (Hadfield, 2012: 445).

4 https://www.defenceturk.net/turkiyenin-sondaj-ve-sismik-arastirma-gemileri, 2021. 
25.02.2021

5 https://www.defenceturk.net/turkiyenin-sondaj-ve-sismik-arastirma-gemileri, 2021. 
25.02.2021
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Bir enerji merkezi olmanın ülkeye getireceği birçok jeopolitik ve 
ekonomik avantaj nedeniyle, Türk liderler bu amaçla çeşitli politikalar 
benimsemiştir. Uzun vadede, böyle bir dönüşüm şu anlama gelmekte-
dir: (1) ülkenin tedarikçilerini çeşitlendirmesini ve böylece enerji rezerv-
lerini güvence altına alınmasını sağlar ve (2) ‘transit ülke’ konumunu 
rakiplerine karşı koz olarak kullanarak ulusal çıkarları en üst düzeye 
çıkarmasını ve yükselen bir bölgesel güç olarak elini güçlendirmesini 
sağlar (Yılmaz-Bozkuş, 2018: 1). Yani Türkiye üç ayrı bileşeni olan bir 
enerji politikasını desteklemektedir. Artan ithalatla enerji profili ne olur-
sa olsun, Türkiye sadece ek gelir elde etmek için değil, aynı zamanda 
bölgede daha fazla jeopolitik nüfuz elde etmek için bir enerji merkezi 
olma iddialı hedefini belirlemiştir.

Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını koru-
mak için üç büyük hamle yapmıştır (Pamir, 2018): Birincisi; Türkiye, 
Türk milli enerji şirketi TPAO’ya (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) 
ruhsat verilen bu off-shore bloklara (1, 2, 3, 8, 9, 12 ve 13) dış operasyon-
ları durdurmak için askeri müdahale dâhil mümkün olan tüm araçları 
kullanmıştır. İkinci olarak, KKTC’nin ruhsat verdiği TPAO bölgelerine 
yönelik akınları durdurmak için de benzer askeri eylemler hayata geçi-
rilmiştir. Bunun en yeni örneği, bir ENI sondaj platformunun blok 3’e, 
yani Cuttlefish hedefine doğru ilerlediği anda engellenmiştir (Pamir, 
2018). Son olarak KKTC ve Türkiye, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon 
kaynakları üzerindeki haklarını savunarak yoğun diplomatik çabalar 
organize etmektedir. Bugün İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi KKTC 
ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın açık deniz kalkınma planlarına müdahale etme 
amacıyla ortak bir “Türk tehdidi” algısına dayanarak güvenlik alanında 
iş birliği yapmaktadır (Prontera ve Ruszel 2017: 155). Ancak Türkiye’nin 
politika seçenekleri aslında bu konuda sınırlıdır. Son zamanlarda yoğun-
laşan hidrokarbon arama çalışmaları ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de-
ki diplomasisi, Kıbrıs anlaşmazlığının on yıllardır devam eden bölgesel 
meselesine uluslararası alanda daha da fazla dikkat çekmesine olanak 
sağlamıştır (Kahveci Özgür, 2017: 36). Ancak Türkiye’nin, yoğunlaşan 
İsrail-Kıbrıs-Yunanistan-Mısır enerji ortaklığınına karşın,  Doğu Akde-
niz Gaz Forumu’nun dışında kaldığı sürece, bölgesel istikrar ve dolayı-
sıyla verimli enerji kaynağı geliştirmeçabaları sonuçsuz kalacaktır. 
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Türkiye, Doğu Akdeniz boyunca en uzun kıyı şeridine sahip ülke-
dir. Türkiye başından beri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak hid-
rokarbon arama için ısrarcı olmuş, ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
ortak sondaj olasılığını tartışılabilmesi için diğer meselelerin çözülmesi 
gerektiğini söyleyerek bu teklifi reddetmiştir. GKRY, KKTC ile görüş-
meden adanın batı ve güneydoğusundaki açık deniz bölgelerindeki çok 
uluslu şirketlere sondaj ve keşif imtiyazları vermiştir.  Benzer şekilde 
Yunanistan, Ege Denizindeki birçok küçük adasının çevresinde münha-
sır ekonomik bölge haklarını uygulamaya çalışmaktadır. 

Yunanistan’ın, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (UNCLOS) 
atıfta bulunarak, Akdeniz’i çevreleyen adaları için münhasır bir ekono-
mik bölge (MEB) arayışındaki argümanı, tüm dünya için tehlikeli sonuç-
lar doğurmaktadır. UNCLOS’a göre, egemen bir devlet, kıyılarından 200 
deniz miline kadar su ve rüzgârdan enerji üretimi de dâhil olmak üzere 
deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasıyla ilgili özel haklara 
sahiptir. Bununla birlikte, konvansiyon, eyaletlerin, daha küçük adalar 
değil, mesafenin ölçülebileceği bir ana adayı belirlemesini şart koşmak-
tadır. Dahası, örtüşen iddialar, gelişigüzel kıyılar ve çeşitli adalar, ME-
B’in bu genel ilkesinin Akdeniz’e uygulanmasını imkânsız kılmaktadır.

Adaları için daha büyük MEB talep eden Yunanistan, bu ilkeyi ihlal 
ederek, Türkiye ve Libya’nın üzerinde anlaşmaya varılan deniz saha-
sının bazı kısımlarına doğru genişlemeye çalışmaktadır. Dahası, Meis 
Adası veya Kastellorizo   gibi birçok ada Türkiye’nin kıyılarının hemen 
dışında yer aldığından, Yunanistan’ın iddaları ve çabaları Türkiye’nin 
kıyı şeridini küçülterek ve onu güney kıyılarıyla sınırlandırmayı amaç-
lamaktadır.

Doğu Akdeniz Hidrokarbon Keşiflerinin Kıbrıs Adası Açısından 
Değerlendirilmesi 

Türkiye açısından bakıldığında, Kıbrıs Adası tarih boyunca Türki-
ye’nin ulusal çıkarları arasında yer alan ve mutlak suretle kontrol altın-
da tutulması gereken bir bölgedir (Kedikli ve Çalağan, 2017: 55). Doğu 
Akdeniz’deki yetki alanları uyuşmazlıkları büyük ölçüde Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin bölge ülkelerle yapmış olduğu münhasır ekonomik 
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bölge anlaşmalarından ve Türkiye’nin kıta sahanlığı ve münhasır eko-
nomik bölge haklarını çiğnemesinden ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs aynı zamanda, Orta Asya ve Kafkaslardaki enerji kaynakları-
nın uluslararası pazarlara ulaştırılması noktasında, İskenderun Liman’ı-
nı denetleyebilme imkânına sahip olan, bu güzergâhtaki deniz ticareti-
nin düğüm noktasıdır. Akdeniz, Avrupa ve Ortadoğu’yu etkileyebilme-
si sebebiyle, küresel ve bölgesel güçlerin kontrol altında bulundurmak 
istediği ada (Keser ve Akgün, 2015: 2), bu özellikleri sayesinde hem kü-
resel hem de bölgesel jeopolitik ve jeoekonomik dengeleri etkileyebilen 
stratejik bir nokta olmuştur (Çakır, 2011: 59). Bunun yanı sıra tarihin be-
lirli dönemlerinde devletler tarafından daimi bir ileri lojistik ve askeri üs 
olarak kullanılan ada, bu niteliği sayesinde ‘‘yüzen uçak gemisi” olarak 
anılmıştır (Birsel ve Duman, 2015: 5).

Bu bağlamda dünya hidrokarbon jeopolitiğinin merkezi Ortado-
ğu’nun, düğüm noktaları olarak İskenderun-Süveyş-Basra üçgenini ele 
alırsak Doğu Akdeniz’in deniz karakolu olan Kıbrıs, konumu itibariyle 
bu güzergâhta yapılacak tüm geçişleri kontrol altında tutabilecek ben-
zersiz bir jeopolitiğe sahiptir. Ortadoğu coğrafyasının denetimini sağ-
lamak isteyen güçler için Kıbrıs Adası, Ortadoğu’ya giriş anahtarıdır 
(Yaycı, 2012: 5).

2011 yılı itibariyle Doğu Akdeniz’de, küresel enerji denkleminin 
kaderini etkileyebilecek dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştır. Hidro-
karbon kaynaklarına yakın bir bölge olan Kıbrıs adasının güney açıkla-
rında, kayda değer miktarda doğalgaz sahaları keşfedilmiştir (Kısacık, 
2013). Keşfedilen doğalgaz sahaları, küresel enerji haritasını etkilediği 
gibi Doğu Akdeniz’e kıyıdaş devletler olan Türkiye, KKTC, GKRY, Yu-
nanistan, İsrail, Lübnan ve Mısır arasında da enerji sorunsalının başlan-
gıç noktası olmuştur (Kedikli ve Deniz, 2015: 400).

Doğu Akdeniz’de enerji sahaları araştırmaları 1999 yılı itibariyle İs-
rail açıklarında keşfedilen Noa sahasıyla başlamıştır. Keşfedilen enerji 
rezervleriyle birlikte sismik araştırmaların yoğunlaşması sonucunda, 
2000 yılından günümüze İsrail ve Güney Kıbrıs açıklarında yaklaşık 1,2 
trilyon metreküp doğal gaz içeren 10 adet saha keşfedilmiştir (Karbuz, 
2015: 44). Aynı zamanda ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin 2010 yı-
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lında yayınladığı raporda, İsrail ile Kıbrıs Adası arasındaki Leviathan 
sahasında teknik olarak çıkarılması mümkün ama henüz keşfedilmemiş, 
tahmini 3,5 trilyon metreküp doğal gaz kaynağı ve 1,7 milyar varil pet-
rol rezervinin varlığından söz edilmektedir (Schenk ve Robertson, 2010).

2010 yılında İsrail’in Leviathan ve Tamar sahalarında, Noble Energy 
Şirketi’nin yaklaşık 685 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit etmesi, 
GKRY’ni harekete geçirmiştir. Keşfedilen yeni doğal gaz rezervlerinin 
enerji şirketlerinin dikkatini çekmesi üzerine bu durumu fırsat bilen 
GKRY, adanın güneyini on üç parsele bölerek araştırmaların hız kazan-
ması adına Kıbrıs’ın güneyini uluslararası ihalelere açmaya başlamıştır 
(Karaçin, 2012: 10). Diğer taraftan bu on üç parselde tek taraflı olarak 
ruhsat sahası ilan eden GKRY, sismik arama çalışmalarını da yoğunlaş-
tırmıştır (Birsel ve Duman, 2015: 6). 2011 yılında ise yine Kıbrıs açıkla-
rında, Afrodit olarak anılan sahada tahmini olarak 140 milyar metreküp 
doğalgaz rezervinin bulunduğu belirlenmiştir (Üstün, 2016: 2).

Yunanistan; Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos ve Meis hattını temel ala-
rak “ortay hat”ta dayalı bir deniz yetki alanı sınırlandırması yapmayı 
hedeflemiştir. Bu amaçla Mısır ve Libya ile müzakereler yapmış, lakin 
Türkiye’nin bu konudaki duyarlılıkları ve girişimlerinin de etkisiyle Yu-
nanistan’ın bu planı olumsuz sonuçlanmıştır. Yunanistan, bazı harita-
larda kendi MEB alanını GKRY MEB’inin devamı şeklinde göstermiştir. 
Yunanistan ve GKRY birlikte “ortay hat”ları esas alarak hakkaniyetten 
uzak bir şekilde Türkiye’ye yalnızca Antalya Körfezi ile sınırlı bir kıta sa-
hanlığı ve MEB alanı bırakmaya Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de dışlama-
ya çalışmaktadır (Yaycı, 2012: 19-20). Yunanistan, Türkiye’nin güneybatı 
kıyılarındaki deniz yetki alanlarını gasp etmek ve Türkiye’yi bu alana 
sıkıştırmak gayretindedir. Bu sorunun temelinde Türkiye’ye ait olması 
gereken adaların Yunanistan’da olmasının meydana getirdiği polemik 
vardır (Peker vd. 2019: 92). Yunanistan ve GKRY’nin uluslararası huku-
ka aykırı bu çabalarının sonuç vermesi durumunda Türkiye’nin MEB’i 
Antalya Körfezi ile sınırlandırılacak, Türkiye kıta sahanlığının 71.000 
km²’sini Yunanistan’a, 33.000 km²’sini GKRY’ye bırakacak, kendine 
yalnızca 41.000 km2 bir alan kalacak, böylece tahmini olarak minimum 
104.000 km2’lik bir deniz yetki alanı kaybedilecektir (Yaycı, 2012: 24).
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Doğu Akdeniz’de yetki alanlarına dair ihtilaflara sebep olabilecek 
ilk adım Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin 5 Nisan 2004 tarihli 
resmi gazetesinde yayınlanan ve 21 Mart 2003 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere ilan ettiğini duyurduğu MEB alanları olmuştur. Yayınlanan 
kanunla, 2006 yılında adanın güneyinde 13 parsellik hidrokarbon arama 
sahası ilan etmiştir. GKRY’nin ilan ettiği arama sahalarının toplam yü-
zölçümü 70.000 km²’dir. Bu sahalardan 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alanlar 
Türkiye’nin 2 Mart 2004 tarih ve 2004/Turkuno DT4739 sayılı Notası 
ile haklarını saklı tuttuğu Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı alanlarının 
7.000 km²’lik kısmına tecavüz etmiştir (Başeren, 2007). Ayrıca 2004’te 
Mısır’la, 2007’de Lübnan’la ve 2010’da İsrail ile MEB anlaşmaları yapan 
Rum Yönetimi, ilan ettiği bölgeleri ihaleye çıkararak uluslararası pet-
rol şirketlerini işletmeye davet etmesiyle bölgede Türkiye’nin ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını yok saymıştır.  

Bölgede yetki alanı uyuşmazlığı yaratan bir diğer husus Yunanis-
tan’ın Meis, Girit ve Kerpe’yi birleştiren denizel hattı esas alarak, başta 
Mısır olmak üzere anlaşmalar ile MEB ilan etme çabasıdır (Özkan, 2012: 
375). GKRY’nin siyasi ve coğrafi üstünlük kazandığı anlaşmalar Zafer 
burnu ve Arnauti burnu esas alınarak hazırlanmıştır. Bu durum sonu-
cu GKRY; İsrail’in 4.600 km², Lübnan’ın 3.957 km², Mısır’ın ise 21.500 
km²’lik deniz yetki alanının sahibi olmuştur (Yaycı, 2012: 37).

Rum yönetimi çıkabilecek her türlü uyuşmazlık karşısında kendisi-
ni Kıbrıs adasının tek ve meşru yönetimi olarak görmektedir. İlgili yö-
netim bu iddiası doğrultusunda kıyıdaş ülkelerle MEB ve kıta sahanlığı 
anlaşmaları yapmaktadır. Ayrıca ilan ettiği bölgelerde petrol ve diğer 
hidrokarbon rezervlerinin araştırılması, çıkartılması ve işletilmesine 
yönelik ihaleler açmaktadır. 2004 yılında müzakere sürecinin tamamla-
narak GKRY’nin Kıbrıs devleti olarak AB’ye kabul edilmesi, Rum Yö-
netimi’nin uluslararası alanda Kıbrıs’ın meşru tek devleti olarak kabul 
görmesine sebep olmuştur. Bu durum GKRY’ne çeşitli avantajlar sağla-
maktadır. Rum yönetiminin yapmış olduğu anlaşmaları da bu temele 
dayandırıyor olması şaşırtıcı değildir. GKRY ile birlikte hareket eden 
Yunanistan, ortay hatları esas alarak Türkiye’yi sadece Antalya körfezi 
ile sınırlamaya çalışmaktadır.
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Türkiye’nin Rum Yönetimi ile olan siyasi ve hukuki sorunlarına 
paralel olarak, Rum Yönetimi’nin İsrail’e arama izni verdiği 13 ruhsat 
alanının 5 tanesinin (1, 4, 5, 6, 7 nolu) Türkiye’nin deniz yetki alanları ile 
çakışması, Türkiye ve İsrail’i de karşı karşıya getiren temel konulardan 
birine dönüşmüştür. Bir bakıma Doğu Akdeniz’de GKRY ve İsrail, Tür-
kiye’ye karşı deniz yetki alanları üzerinden bir çevreleme politikası iz-
lemeye başlamıştır. Bu kuşatma politikasına Avrupa Birliği (AB), ABD, 
Rusya da müsamaha göstermektedir. Bu gelişmelere 3 Ağustos 2011 ta-
rihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve 5 Ağustos 2011 ta-
rihinde KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından tepki gösterilmiştir. Fakat 
tüm tepkilere rağmen Rum Yönetimi 19 Eylül 2011 tarihinde çalışmalara 
başlamıştır. Rum Yönetimi, 2011 yılında 12. parselde büyük oranda hid-
rokarbon yatağının tespit edilmesinin ardından, 2012 yılı başında 2, 3, 
9 ve 11. parsellerle ilgili yeni bir ihale süreci başlatmıştır. Nitekim Rum 
Yönetimi, Kasım 2012’de bu ikinci ihaleyi de sonuçlandırarak 2. ve 3. 
parselleri İtalyan ENI ile Güney Kore KOGAS şirketleri ortaklığına, 9. 
parseli Fransız TOTAL, NOVATEC ve Rus GAZPROM’un yan kuruluşu 
olan GPB Global Resources’a ve 11. parseli ise Fransız TOTAL şirketine 
ihale etmiştir (Yaycı, 2012: 32).

Türkiye bölgede en çok sorun yaşayan devletlerin başında gelmek-
tedir. GKRY, Yunanistan ve Suriye ile komşu ülkeler niteliği taşıyor ol-
ması sebebiyle doğrudan yaşanan sorunların yanında GKRY’nin diğer 
bölge ülkeleriyle imzalamış olduğu anlaşmalar sebebiyle de çeşitli so-
runlar yaşamaktadır. Gelinen durumda Türkiye’nin MEB dâhil olmak 
üzere deniz yetki alanları hususunda sınırlama yapılabilecek olan dev-
letleri doğru tespit etmediğinin söylenmesi mümkündür (Yaycı, 2012: 
30).

Türkiye, 2 Mart 2004 tarihinde verdiği bir nota ile özellikle 32˚ 16 ̍ 
18 ̎ boylamının batısındaki alanlarda MEB veya Kıta Sahanlığı sınırlan-
dırmasının Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan ipso facto (kendili-
ğinden) ve ab initio (başlangıçtan itibaren) var olan hukuki egemen hak-
larını ilgilendirdiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte Türkiye, Anadolu 
kıyıları ile 32˚ 16 ̍ 18 ̎ boylamı; 34 ˚ 00 ̍ 00 ̎ enlemi ile 28 ˚ 00 ̍ 00 ̎ boylamı 
arasında kalan deniz alanlarının kendi kıta sahanlığı olduğunu ve 28 ˚ 00 ̍ 00 
̎ boylamının batısında Ege Denizi’ndeki Türk–Yunan kıta sahanlığının 
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sınırının Akdeniz’e eriştiği noktaya kadar batıya uzanacağını da ayrı bir 
notayla ifade etmiştir (Başeren, 2010: 158-159).

KKTC, Rum yönetiminin bu tavırlarına karşılık 2011 yılında aldığı 
Bakanlar Kurulu kararıyla TPAO’ya söz konusu bölgede arama çalışma-
ları yapma izni vermiştir. 2014’te TPAO’nun Barbaros Hayrettin Paşa 
Sismik Araştırma Gemisi Ada’nın güneyinde araştırmalara başlamıştır 
(Doğru, 2015: 513). Ancak TPAO tarafından arama çalışmaları yapılan 
sahalarda günümüze kadar herhangi bir hidrokarbon rezervi tespit edil-
memiştir.

2019 yılı başında Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan “Doğu Akde-
niz Gaz Forumu” toplantısına Mısır, GKRY, Yunanistan, İtalya, İsrail, 
Ürdün ve Filistin katılmış, Türkiye ve KKTC davet edilmemiştir. Bu 
toplantıda Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşımı, üretimi 
ve transferi ile ilgili önemli kararlar alınmış ve özellikle bölgede hem 
stratejik hem de finansal açıdan önemli bir yere sahip olan Türk kesimi 
pasifleştirilmeye çalışılmıştır (Kavaz, 2020).

Konu Kıbrıs bağlamında değerlendirildiğinde, bölgede hidrokarbon 
kaynaklarının keşfi maalesef gerilimin daha da tırmanmasına ve adada-
ki çözümsüzlük sürecine yeni bir boyut eklenmesine neden olmuştur. 
Her şeyden önce GKRY adanın tamamını temsil eden bir devlet olmadı-
ğı için adayı çevreleyen deniz alanlarında MEB tespit etme ve ihale etme 
hakkına sahip değildir. GKRY yaptığı ikili anlaşmalar ile Türkiye’nin 
ve KKTC’nin bölgedeki haklarını yok sayarak fiili durum yaratmaya 
çalışmaktadır. GKRY’nin bu tutumu karşısında ise Türkiye kendi kıta 
sahanlığının ve KKTC’nin hak ve menfaatlerinin ihlal edildiği gerekçe-
siyle yapılan anlaşmalara ve verilen doğal gaz arama ihalelerine karşı 
çıkmaktadır. Bu kapsamda Türkiye uzun süre Doğu Akdeniz’de MEB 
ilanı yoluna gitmemiştir. Lakin 2019 yılı Kasım ayında Türkiye ile Lib-
ya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İliş-
kin Mutabakat Muhtırası ile Türkiye Doğu Akdeniz enerji denkleminde 
önemli bir kazanım elde etmiştir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz 
yetki alanlarının batıdaki sınırlarının bir bölümünün belirleyen bu ant-
laşma bir anlamda bölgede Türkiye ve KKTC’nin çıkarlarını destekler 
mahiyette olmuştur.
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Türkiye, geçmişten günümüze kadar jeopolitik açıdan çok önemli 
gördüğü Kıbrıs’tan hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini vurgulamakta-
dır. 1959-1960 Londra-Zürih Antlaşmaları ile kurulan Kıbrıs Cumhuri-
yeti’nin dağılmasının ertesinde bu anlaşmadan kaynaklanan garantör-
lük hakları çerçevesinde Ada’da bulunan Kıbrıs Türkü’nün haklarını 
korumaya yönelik politikalar kararlılıkla yürütülmüştür. Çeşitli defalar 
gerçekleştirilen müzakerelerden bir sonuç alınamamasının ertesinde 
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ni şartlar ne olursa ol-
sun yalnız bırakmayacağının altını çizmekte ve bu doğrultuda kapsamlı 
iş birliği projelerini devreye almaktadır.

Mısır, İsrail, GKRY, Yunanistan ve İtalya tarafından desteklenen ve 
Türkiye’yi by-pass edecek EastMed gaz boru hattının yolunu Türkiye 
Libya ile yaptığı MEB anlaşmasıyla kesmiştir. Bu anlaşma ile Türkiye 
diplomatik olarak oldukça zekice ve stratejik bir hamlede bulunmuştur. 
Bölgedeki dengeler Türkiye lehine değişmiştir. Ocak 2020’de Türkiye, 
Libya ile olan yeni deniz sınırına yakın alanda gaz arama gemileri ko-
nuşlandırmaya başlamıştır. 

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) 27 Kasım 
2019’da İstanbul’da iki anlaşma muhtırası imzalamıştır. Bu muhtıralar-
dan biri Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması, diğeri ise güvenlik ve 
askeri işbirliği muhtırasıdır. İki ülke arasında yapılan anlaşmayla Tür-
kiye, BM’ye bildirilen yetki alanında yeni sondaj alanları belirlemiştir. 
Coğrafyanın ve tarihin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye, milli 
menfaatleri doğrultusunda adımlar atarak bölgesel barışa katkı vermek-
tedir. Diplomasideki etkinlik bölgesel güçle desteklenmektedir. Libya 
ile imzalanan muhtıra ile Türkiye ilk defa Akdeniz’de bir kıyıdaş ülke 
ile MEB sınırlandırma anlaşması imzalamış ve böylece Akdeniz’de hu-
kuki ve meşru bir zemin elde etmiştir. Aynı zamanda siyasi bir üstünlük 
de kazanmıştır. Deniz yetki alanlarımızın batı sınırı uluslararası hukuka 
uygun bir biçimde belirlenmiş ve meşru haklarımızın hukuki alt yapısı 
oluşturulmuştur. Bu antlaşmayla Yunanistan ile Mısır, Yunanistan ile 
GKRY arasında sınırlandırma anlaşmalarının yapılma olasılığı ortadan 
kalkmıştır. GKRY ve Yunanistan’ın AB tarafından destek bulan sözde 
Seville Haritası geçerliliğini yitirmiştir. Libya, Yunanistan ile yapılacak 
anlaşmaya göre 16 bin 700 km2 daha fazla bir denizalanı elde etmiştir. 
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Yine bu anlaşmada bulunan ilkelerin Yunanistan (ve hatta İtalya) ile ya-
pacağı anlaşmalarda uygulanmasını talep edebilecek ve böylece asgari 
39 bin km2 daha denizalanı elde edecektir (Yaycı, 2012: 36-37).

Türkiye’nin Libya ile işbirliği İtalya’yı Libya Hükümeti’ne yakınlaş-
tırmıştır. Bu gelişmeler Doğu Akdeniz gazında daha geniş yeni işbir-
liği potansiyelini arttırmaktadır (Bowlus, 2020). Önerilen boru hatları-
nın Türkiye, Suriye ve KKTC MEB sahalarından geçmesi gerekecektir. 
UNCLOS’un 79. Maddesine göre “tüm devletler, kıyı devletinin rızasına 
tabi olarak kıta sahanına denizaltı kabloları ve boru hatları döşemeye 
yetkilidir.” Dolayısıyla bölge ülkelerinin, gaz boru hatları projelerini ha-
yata geçirmek için Türkiye, Suriye ve KKTC ile işbirliği yapması gerek-
mektedir (Salameh & Chedid, 2020: 3).

Türkiye takribi 1800 km uzunluğundaki kıyı hattı ile milletlerarası 
hukuka uygun olarak Doğu Akdeniz’de hem ekonomik hem de güven-
lik bakımından doğrudan menfaatleri bulunan bir ülkedir (Peker vd., 
2019: 93). Her şeyden önce, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından Kıb-
rıs adası hayati öneme haizdir. KKTC’nin çıkarları ve Türkiye’nin gü-
venliği bağlamında Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulabilmesi artık 
hidrokarbon kaynaklarının yönetimi ve enerji nakil güzergâhlarının be-
lirlenmesi meselesinden bağımsız düşünülemeyecek bir hal almıştır. Bir 
anlamda hidrokarbon rezervlerinin keşfi, Kıbrıs meselesinin karmaşık 
ve çok boyutlu bir mahiyet kazanmasına sebep olmuştur. Bugün gelinen 
noktada, adadaki Türk varlığının korunması ve keşfi gerçekleştirilen do-
ğal gaz rezervlerinin ortak kullanımının temin edilmesi hem KKTC, hem 
de Türkiye açısından stratejik değerde fırsatlar sunmaktadır. Jeostrateji 
açısından değerlendirildiğinde, Kıbrıs adası Türkiye’nin güney sahille-
rinin güvenliğinin teminatı olmanın yanı sıra Orta Doğu ve Doğu Akde-
niz’de meydana gelebilecek olası krizlere müdahale etme imkânı sun-
ması açısından da son derece önemlidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 
ada çevresinde tespit edilen hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve 
işletilmesine yönelik ortak bir çözüme gidilmesi; hem Kıbrıs’ta kalıcı bir 
siyasal çözümün kapısını aralayacak, hem de Kıbrıs Türklerinin ve dola-
yısıyla da Türkiye’nin çıkarlarını güvence altına alacaktır.

Türkiye ve KKTC, bölgede yaşanan gelişmelere tarafsız kalmamış ve 
Akdeniz bölgesi ile ilgili olan haklarını muhafaza etmiştir. Türkiye’nin 
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Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de doğal olarak ve herhangi bir ilandan ba-
ğımsız olarak, fiilen ve başlangıçtan beri kıta sahanlığı hakları mevcuttur. 
Dolayısıyla Türkiye’nin kıta sahanlığı olan alanlara kıyıdaş devletlerin, 
herhangi bir faaliyet gerçekleştirmeden önce, sınırlandırma sorunu olan 
alanlar için Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesi gerekmektedir. Uluslara-
rası hukukun hakkaniyet prensibi çerçevesinde de Doğu Akdeniz’e taraf 
devletlerin, hakça ve makul olan bir çözüm bulmaları beklenmektedir. 
Hakkaniyet ilkesi gereğince ise, bölgenin durumuna göre uygulanacak 
çözüm yolları değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye’nin, Kıbrıs’ta de-
vam etmekte olan müzakereler ile ilgili olarak çözüm sağlanamaması 
durumunda birtakım alternatifler geliştirmesi gerekmektedir. Bu ne-
denle Türkiye’nin AB Devletleri ve ABD gibi uluslararası arenada etkili 
devletleri çözüm konusunda KKTC lehinde etkilemesi ve Kıbrıs Türk 
Tarafının eşitliğini ve iki kesimliliğini kabul ettirmesi gerekmektedir.

KKTC, Doğu Akdeniz’de MEB’lerin belirlenmesi için bölgede bulu-
nan ülkelerin birlikte hakkaniyet ilkesi çerçevesinde paylaşım anlaşması 
imza edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca GKRY’nin adanın tek 
temsilcisi gibi harekette bulunması ve bölge ülkeleriyle MEB anlaşma-
ları imzalaması KKTC tarafından kabul edilmemekte ve yapılan anlaş-
maları tanımamaktadır. KKTC hem Kıbrıs Adası hem de deniz alanla-
rındaki petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde GKRY ile eşit hakları 
bulunduğunu belirtmekte, GKRY ve bölgede faaliyette bulunan petrol 
şirketlerinden %50 pay talep etmektedir (Tamçelik ve Kurt, 2014: 891).

Türkiye Doğu Akdeniz gazı konusunda bugüne kadar bölge ülke-
leri ile arasında var olan anlaşmazlıklara rağmen yapıcı, işbirliğini ve 
karşılıklı yarar ilkesini temel alan uzlaşmacı ve gerginlikten kaçınan bir 
politika izlemiştir. Türkiye ise adada kalıcı barışın sağlanması adına yü-
rütülen Kıbrıs barış görüşmelerinin etkilenmemesi amacıyla GKRY’nin 
bölgedeki izlediği kışkırtıcı ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını göz ardı 
eden girişimlere rağmen kontrollü politikalar geliştirmeye ve davran-
maya devam etmektedir.
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SONUÇ

Enerji günümüz dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. Yenile-
nemeyen enerji kaynakları olan petrol ve doğal gaz, yaşamın hemen her 
alanında önemlidir. Bununla birlikte, Orta Doğu ve Hazar Havzası pet-
rol zengini bölgeler olarak bilinirken,  dünyanın enerji kaynakları eşit 
olarak paylaşılmamaktadır. Ülke ekonomisi için üç temel konudan biri, 
enerji ihtiyaçlarını ucuz kaynaklarla karşılamak ve sürdürülebilir enerji 
arzı ve enerji kaynaklarına kolay erişim sağlamaktır. İnsanoğlu, küresel 
ısınmanın önlenmesi ve sürdürülebilirlik için giderek yeşil enerjiye her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarken, dünya enerji kaynaklarının 
çoğunu fosil bazlı yakıtlardan karşılamaktadır. Böylesine hızlı tüketim, 
fosil bazlı yakıtların stok seviyesini her geçen gün daha da düşürmekte-
dir. Sonuç olarak, 2035 yılına kadar dünyanın enerji ihtiyacının % 75’ini 
hidrokarbon kaynaklarından karşılayacağı tahmin edilmektedir. Ülkele-
rin jeopolitik ve jeostratejik konumları, çıkarılan petrol, kömür ve klasik 
doğalgaz kaynaklarının dağılımın, üretimin ve ticaretinin yanısıra bu 
kaynaklardan elde edilen enerji miktarınıda etkilemektedir.

Son zamanlarda hidrokarbon kaynakları bakımından zengin böl-
gelere Doğu Akdeniz eklenmiştir. Akdeniz ve özellikle tarih boyunca 
küresel güçlerin odak noktası olan Doğu Akdeniz bölgesi hala önemini 
korumaktadır. Stratejik konumuna ek olarak, 2009-2010 yılında bölgede 
tespit edilen enerji kaynakları önemini iki kat artırmıştır.

Avrupa, Asya ve Afrika kavşağında bulunan; Doğu Akdeniz bu özel 
konumu ile tarih boyunca her zaman bir öneme sahip olmuştur. Bölge 
göç ve ticaret yolları üzerinde olduğu için geçmişten gelen jeostratejik 
özelliği ile günümüzde potansiyel bir enerji merkezi olma önemi daha 
da artmıştır. Doğu Akdeniz Bölgesi, sahip olduğu hidrokarbon kaynak-
larının yanı sıra Hazar ve Orta Doğu bölgelerinden Batı’ya enerji ihracatı 
için transfer ve geçiş güzergâhı olması nedeniyle stratejik öneme sahip-
tir. Bu önem mevcut ve gelecekteki boru hatları projeleriyle gidereke 
daha da yükselmektedir.

Özellikle Levant havzasında keşfedilen doğal gaz kaynakları bölge-
nin geleceği için büyük umut ve fırsatlar vadedmektedir. Ancak Doğu 
Akdeniz’in kıyıdaş ülkeleri arasında deniz yetki alanlarının paylaşımı-
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na yönelik çatışmalar son zamanlarda çok daha önemli hale gelmiştir. 
Deniz yetki alanlarının paylaşımı açısından İsrail-Lübnan ve Türki-
ye-GKRY anlaşmazlıkları enerji olanaklarından yararlanmada engeller 
yaratan başlıca faktörlerdir.

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji kaynaklarının çıkarılması ve iş-
letilmesi, hem bölgesel hem de küresel birçok fırsatın yanı sıra bir dizi 
sorun ve riskide beraberinde getirmiştir. Özellikle hidrokarbon rezerv-
leri bakımından zengin olan Doğu Akdeniz Bölgesi, egemen güçlerin 
dikkatini çekmiştir ve bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda yönetme-
yi hedeflemektedirler. Günümüzün dinamik koşullarında; Doğu Ak-
deniz’in bölgesel denklemi yenilenmekte, bölgenin istikrarsız özelliği 
enerji bağlamında önem kazanmakta, bölgesel ve küresel aktörler bu 
süreçteki konumlarını yeniden güncellemektedirler.

Doğu Akdeniz’in bir enerji koridoru olarak önemi ve zengin hidro-
karbon rezervleri, jeopolitik ve güvenlik teorileri bağlamında değerlen-
dirilmektedir. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının sunduğu 
fırsatlar ve riskler, enerji kaynaklarının paylaşımına ilişkin ihtilafların 
hukuki ve siyasi boyutları, kıyıdaş ülkelerin izledikleri politikalar ve 
bölgedeki küresel güçler ve etkiler bağlamında değerlendirilmelidir. 
Türkiye ile ilgili tüm bu konular, Doğu Akdeniz’deki enerji rezervle-
rinin Türkiye’nin enerji diplomasisinde özel bir öneme sahip olduğu 
göstermiş ve bölgede küresel güçlerin “oldubitti” ile sonuçlanabilecek 
girişimlerine izin vermeyeceği anlaşılmıştır.

Akdeniz’de Mısır, Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan çevresindeki do-
ğalgaz rezervlerinin keşfi, Avrupa’nın enerji politikasını sarsmakta-
dır. Rusya, geleneksel olarak Avrupa’nın ana gaz tedarikçisi olmuş ve 
ona Avrupa üzerinde önemli bir nüfuz sağlamıştır . Ancak bu etki, Doğu 
Akdeniz’deki çeşitli gaz keşiflerinin tehdidi altındadır ve bölgenin kay-
naklarını kontrol etmek için bir mücadele yaşanmaktadır.

Türkiye, Doğu Akdeniz’e stratejik önem vermektedir ve bölgeyi 
dış politikasında kırmızı çizgi olarak görmektedir. Bu nedenle Ankara, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tehditleri ve hertürlü engellemelerine 
karşın arama ve sondaj faaliyetlerini durdurmayacaktır. Ankara, doğu 
Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerine devam ederken, bölgedeki 
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çıkarlarını engelleyecek bölgesel ve uluslararası aktörlere karşı müca-
dele etmeye devam edecektir. Bölgesel ve uluslararası aktörler, Doğu 
Akdeniz’in yüzyıllardır Türk iç denizi olduğu tarihsel gerçeğini ve Tür-
kiye’nin bölgeye yönelik gelecek stratejilerinin merkezinde yer alacağı 
gerçeğini unutmamalıdır.
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SİBER ZORBALIK

Esin ÖZER6

 
Öz: İlk olarak, Kanadalı eğitimci ve araştırmacı Bill Belsey (2004) tara-
fından kullanılan, siber zorbalık (cyberbullying) kavramı, başkalarına 
zarar vermek amacıyla, tekrarlayıcı bir şekilde, kasıtlı ve düşmanca 
davranışları göstermek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıl-
ması olarak tanımlanmaktadır. Siber zorbalık kavramı, tehdit ya da 
hakarette bulunulması, zararlı içerikli materyalleri gönderilmesi, di-
ğer kişilerin şifrelerinin çalınması, sahte hesap açılması veya e-posta 
hesaplarının ele geçirilmesi, başkalarına ait fotoğrafların izinsiz olarak 
sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılması, söylenti yayılması veya iftira 
atılması vb. gibi farklı şekillerde açığa çıkmaktadır. Zorbalık davranı-
şında bulunmaktan haz duyma, ergenlerin birbirleri arasında üstün-
lük kurma çabası, gündelik yaşantılarında gerçekleştiremeyeceğine 
inandığı davranışları sanal ortamda gösterebilme cesareti, intikam 
alma arzusu, siber zorbalık davranışı sergilemenin nedenleri arasında 
sayılabilir. Özsaygısı, sosyal kabulü ve iletişim becerileri düşük, yal-
nızlık düzeyi yüksek düzeyde olan bireyler, siber zorbalık davranışını 
daha yoğun şekilde göstermektedir. Siber mağdurlarda, boyun eğici 
tutum gösterme, kendilik değerinin düşüklüğü ve sosyal dışlanma 
yaşama, sanal ortamda güvenliklerini sağlayamama ve madde kulla-
nımına eğilimli olma gibi belirgin birtakım özellikler bulunmaktadır. 
Bu özelliklerin oluşmasında, mağdurun kişisel sorunları ve çevresi ile 
ilişkisi etki olmaktadır. Siber zorbalığa maruz kalmak, birey üzerin-
de psikolojik, duygusal, davranışsal, sosyal ve akademik boyutlarda 
olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bireyle ilgili ses kayıtlarının, fo-
toğrafların, videoların, herkes tarafından çok kolay bir şekilde ulaşı-
labilecek internet ortamında sunulması, birey üzerinde geleneksel 
zorbalığın oluşturduğu etkilerden daha fazla olumsuz etkiye ve uzun 

6 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, eozer@adu.edu.tr, Orcid No:0000-0002-1896-7362 
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dönemli olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Aileler, çocukla açık bir 
iletişimde olmalı, siber zorbalıkla ilgili bilgi sahibi olmalı, çocuklarının 
gelişim düzeylerine uygun olarak interneti ve diğer teknolojik iletişim 
araçları nasıl kullanacakları konusunda çocuklarına rehberlik yapma-
lıdır. Teknolojik iletişim araçlarının kullanımıyla ilgili, çocuğa belli ku-
rallar, sınırlamalar getirmeli ve ebeveynler tutarlı davranmalıdır. Siber 
zorbalıkla ilgili risk faktörlerini belirleme, önleyici ve müdahale yöne-
lik çalışmalarda okul –aile işbirliği ön plana çıkmaktadır. Öğrenciler 
ve ailelere yönelik, güvenli internet kullanımı, medya okuryazarlığı, 
siber zorbalıkla bunlarla baş edebilme yöntemleri vb. gibi konularla 
ilgili seminerler düzenlenmelidir. Psikolojik danışmanlar tarafından 
koordine edilecek konu ile ilgili temel önleme ve müdahale çalışmala-
rına, ailelerin, okul yönetiminin ve öğretmenlerin vereceği destek çok 
önemlidir. Konunun hukuksal boyutu ile ilgili olarak, alan uzmanları 
tarafından, siber zorbalık ile ilgili yasal düzenlemeler ve yaptırımlar 
hakkında (Kamu spotları, yazılı ve görsel medya vb. yardımıyla) daha 
çok bilgi akışı sağlanmalıdır. Siber zorbalıkla karşılaşıldığında, bireyin 
konuyla ilgili hakları nelerdir ve neler yapmalı konusunda bilgilendir-
me ve destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Bilişim ve İleti-
şim Teknolojileri, Ergenlik, Temel Önleme

GİRİŞ 

İnternet farklı kültürleri bir araya getirebilme, farklı yaş grupları-
na hitap edebilme, iletişim, haber, bilgi, oyun, sohbet vb. gibi unsurları 
içermesi, insanlara sağladığı eğlence, yaşamı kolaylaştırma, sağladığı 
zaman tasarrufu, ucuzluğu ve ulaşılabilirliği yönüyle, hayatımızda ol-
dukça önemli bir yerde bulunmaktadır (Kayri ve Günüç, 2009).

İnternetin yaygınlaşmasıyla, insanlar birbirleriyle çok hızlı, kolay ve 
farklı şekillerde iletişime geçebilmektedir. Sunduğu anında etkileşim, 
zaman ve mekâna bağlı olmadan, insanların birbirlerine çok kolay bir 
biçimde ulaşabilmesini mümkün kılan internet, yeni medyanın en temel 
teknolojisi olarak görülmektedir (Bulunmaz, 2015).

İnternetin kullanılma oranı her geçen gün daha da artmaktadır. Ya-
şanılan COVID-19 salgını nedeniyle evde geçirilen zamanın artması, 
uzaktan eğitime katılma ve kullanma, evden çalışma, online alışveriş vb. 
farklı nedenlerden dolayı internet daha yoğun bir şekilde kullanılmak-
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tadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı 
Hanelerde Bilişim Teknolojileri kullanım raporuna göre (TUİK, 2021)1, 
ülke genelinde internete erişim imkânı olan hane oranı %92,0 olarak bu-
lunmuştur. 2020 yılında bu oran %90,7 olarak kaydedilmiştir. İlgili ra-
porda, 2021 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde İnternet kullanım 
oranı %82,6 sonucu elde edilmiştir. Bu oran, 2020 yılında %79,0 olarak 
kaydedilmiştir. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; 
bu oranın erkeklerde %87,7 ve kadınlarda %77,5 olduğu bulunmuştur.

Yaşamımızın her anına girmesiyle, kullandığımız en önemli araç-
lardan biri haline gelen teknoloji, beraberinde birtakım problemlerini 
de getirmektedir. Örneğin, günümüz teknolojileri içerisinde oldukça 
önemli bir yeri olan internetin getirmiş olduğu avantajların yanında, 
problemli olarak kullanımının (internete bağımlılık, geçirilen zamanı 
kontrol edememe vb.) her geçen gün artması, siber zorbalık ve mağdu-
riyet gibi durumlara neden olmaktadır (Gámez-Guadix, Orue, Smith ve 
Calvete, 2013).  Teknolojinin her geçen gün farklı bir gelişim göstererek 
yaşamımıza girmesi, elektronik ortamda sınırsız sayıda kişiye ulaşılabil-
mesi siber zorbalık yapma veya siber mağduriyetle karşılaşma oranları-
nı artırmaktadır (Selkie, Kota ve Moreno, 2016).

Zorbalık ve siber mağduriyet durumları, her geçen gün hayatlarımı-
zın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya ve teknolojik geliş-
melerle birlikte artış göstermektedir. Zorbalık sorunlarının uluslararası 
bir topluluk içinde ele alınması için oluşturulmuş olan “www.bullying.
org” 2 sitesinin de geliştiricisi olan Bill Belsey’e göre siber zorbalık; baş-
kalarına zarar vermek için, bir kişi veya grup tarafından kasıtlı ve düş-
manca davranışları, tekrarlayıcı bir şekilde gerçekleştirmek için, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin kullanılması olarak açıklanmıştır (Belsey, 2008).3 
Siber zorbalık, tehdit ya da hakarette bulunma, zararlı içerikli materyal-
leri gönderme, diğer kişilerin şifrelerini çalma, sahte hesap açma veya 
e-posta hesaplarını ele geçirme, başkalarına ait fotoğrafları izinsiz olarak 

1 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2021). Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması 
2020.

 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-kullanim-
Arastirmasi-2020-33679 (E.T.03.09.2021)

2  Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.cyberbully.ca (E.T.11.10.2021)
3 Belsey, B. (2004). Cyberbullying. http://www.cyberbully.ca.(E.T.09.10.2021)
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sosyal paylaşım sitelerinde paylaşma, söylenti yayma veya iftira atma 
ve yayma vb. gibi farklı şekillerde karşılaşılan bir durumdur.

Siber zorbalıkta, elektronik metin aracılığıyla, kasıtlı olarak ve tek-
rarlayan bir şekilde mağdura zarar verme durumu ön plana geçmekte-
dir (Patchin ve Hinduja, 2006). Bilişim ve iletişim teknolojilerinin yoğun 
şekilde kullanımının pek çok fayda getirdiği kabul edilmekle beraber, 
bağımlılığa yol açabilecek şekilde kontrolsüz şekilde kullanımının, bi-
reyler arasında zorbalık davranışlarına yol açabildiği de kabul edilmek-
tedir. Siber zorbalık davranışları “siber” ve “zorbalık” kavramlarının 
birleşimi olduğundan, siber ve zorbalık kavramları yer ve eylem açı-
sından örtüşmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, internet veya diğer 
teknolojik araçlar vasıtasıyla yaşanan iletişim problemlerinin hepsi siber 
zorbalık olarak kabul edilmemeli ve bu araçların kullanımına yönelik 
farklı gerekçeli kişisel çatışmaların siber zorbalık olarak değerlendiril-
memesine dikkat edilmelidir. Gösterilen davranışın şekli ve davranışla-
rın nereden yapıldığı, siber zorbalıkta önemli bir faktördür. Günümüz-
de cep telefonlarıyla yapılan aramalar veya gönderilen SMS’ler dışında, 
internet erişimi bulunan tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar yo-
luyla zorbalık davranışları çeşitli form ve şekillerde gerçekleştirilmekte, 
bu araçlarla iletilen hakaret, tehdit veya aşağılama içeren sözlü veya ya-
zılı paylaşımlar siber zorbalık davranışı olarak kabul edilmektedir (Das 
ve Karmakar, 2020).

Noll (2016)’un4 gençlerle yaptığı araştırmada, siber zorbalık için en 
çok tercih edilen yolun kısa mesaj olduğu, internetteki gelişmelerle bir-
likte gençlerin her an birbirleri ile iletişim kurmalarının kolaylaşmasının 
siber zorbalık eylemlerini büyük oranda arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kişiler arasındaki engellerin internet ortamında yer almaması, kulla-
nıcılarının da birbirine yönelik olarak acımasız bir şekilde davranmasını 
mümkün kılmaktadır (Bulunmaz, 2015). Kimliğini gizleyebilmeye veya 
olunmak istenen farklı kişiler gibi görünmeye imkân tanıması, bilgilere 
kolay ulaşabilmesi gibi farklı faktörler, sosyal medya ortamını, zorbalık 
ve olası bir mağduriyet durumu için elverişli hale getirmektedir (Çiftçi 

4 Noll, H. (2016). Cyberbullying: Impacting Today’s Youth. Sophia, St. Catherine University 
Repository https://sophia.stkate.edu/msw_papers/647.(E.T.02.09.2021).
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vd., 2021). Covid-19 salgını döneminde, evde daha çok zaman geçiril-
mesi ve eğitim-öğretim çalışmalarının da uzaktan yürütülmesi, internet 
kullanımı ve internette geçirilen zamanda artışa sebep olmuştur. Bu hız-
lı artış, iletişimi kolaylaştırmak ve bilgilere ulaşmakta zaman kazandır-
mak gibi olumlu sonuçlar getirmekle beraber, siber zorba olma ve siber 
mağduriyet yaşama gibi olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir 
(Çolakoğlu, 2019).

Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Türleri

Teknolojideki sürekli gelişim, iletişim ağlarının daha da çok yaygın-
laşması ve farklı pek çok alanda yer alması, siber zorbalık davranışlarını 
ve davranışların çeşitliliğini artırmaktadır. Arıcak (2015), siber zorbalığı, 
teknik temelli -elektronik siber zorbalık ve iletişim temelli siber zorbalık 
olmak üzere iki farklı şekilde açıklamıştır.

1. Teknik temelli-elektronik zorbalık: Kişilerin veya kurumların web 
sitelerinin, şifrelerinin, maillerinin ele geçirilmesi gibi teknik durumlarla 
ortaya çıkan ve sistemi kullanım dışı bırakabilen, tek kişi veya grupla 
gerçekleştirilen zorbalık,

2. Elektronik iletişim zorbalığı: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kul-
lanılmasıyla, kişilere hakaret edilmesi, dedikodularının yapılması, izin-
siz görüntü ya da videoların yayılması, kişilerle alay edilmesi gibi daha 
çok duyguları etkileyen psikolojik zorbalık.

Siber zorbalık, temelde, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanı-
mını içeren ve farklı şekillerde karşılaşılabilen bir durumdur. Willard 
(2007) siber zorbalığı gösterilen eylemlerin içeriğine göre yedi farklı ka-
tegoride ele almıştır.

1. Kızdırma/kışkırtma (flaming): Çevrimiçi bir ortamda, en az iki kişi 
arasında kızgınlık, düşmanlık, tehdit ve hakaret içerikli ifadelerin kulla-
nılmasıyla gerçekleşmektedir ve genellikle sohbet odaları, forumlar, e-o-
yunlar gibi herkesin görebileceği açık ortamlarda gösterilmektedir.

2. Çevrimiçi taciz (online harassment): Bireye yönelik saldırgan, aşa-
ğılayıcı, sabote edici ve hakaret içerikli mesajların kullanılması ve mağ-
durun bu mesajlarla, yoğun bir şekilde karşı karşıya bırakılmasıdır. Çev-
rimiçi taciz daha uzun sürelidir ve sıklıkla tek taraflıdır.
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3. Siber tehdit (cyber-talking): Rahatsız edici, taciz veya tehdit nite-
liğinde iletilerin gönderilmesi, tehdit ya da korku yaratma amaçlı iftira 
atmayı tekrar etme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Çevrimiçi tacizin daha 
ciddi bir türü olarak ortaya çıkan siber tehditle karşılaşan mağdurda, sü-
rekli tehditlere ve saldırganlığa maruz kalma sonucu güvenlik endişesi 
yoğun bir şekilde hissedilmektedir.

4. İftira, karalama (denigration): Diğer kişi/kişileri karalamak ama-
cıyla, sanal ortamda hakaret içerikli, acımasız ve doğru olmayan söylen-
tileri kullanma olarak tanımlanmaktadır.

5. Başka birisi gibi davranma (impersonation): Gerçekçi görünen bir 
sahte hesap oluşturularak kişinin kendisiymiş gibi eylemde bulunul-
maktadır. Kişi/Kişilerin sahip olduğu hesapların şifrelerini kırılmakta, 
hesapları ele geçirilmekte ve diğer kişi-kişileri zorda bırakacak, saygınlı-
ğını vb. zedeleyebilecek mesajların sahibi “0” gibi gösterilerek bu mesaj-
lar gönderilmektedir. 

6. İfşa etme (outing): Sosyal medyada, kişi/kişilerle ilgili görülmesi 
istenilmeyen fotoğraflar, videolar veya mesajların yayınlanması olarak 
karşılaşılan bir durumdur. Mağdurun özel hayatıyla ilgili, kendisini 
utandırabilecek herhangi bir resim, video vb. veya mağdurla ilgili gizli 
bir bilgi, görüşme içeriği vb. gibi içeriklerin diğer kişilere gönderilmesi 
ya da kamuya açık sanal ortamlarda paylaşılmasıdır.

7. Dışlama (exclusion): Bireyin çevrimiçi gruba dahil edilmeme-
si veya içinde bulunduğu çevrimiçi gruptan, birileri tarafından, çeşitli 
yollar kullanılarak ortamdan atılması olarak açıklanmaktadır. Sosyal 
medya hesaplarında arkadaşlıktan çıkarılmak, çevrimiçi oyunlarda elde 
edilen galibiyetten sonra, yenilen kişinin diğer arkadaşlarını toplayıp 
yenen kişinin oyundaki etkinliklerini kısıtlaması ve oyuna katılmasının 
engellenmesi örnek olarak verilebilir.

Ayrıca, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelerin sonu-
cunda, literatüre siber zorbalık türleri ile ilgili yeni kavramların eklen-
diği dikkati çekmektedir. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir. 

1. Sexting (çevrimiçi müstehcen fotoğraf paylaşımı): Bireyin rızası 
olmaksızın cinsel içerikli fotoğraflarının sanal ortamda paylaşılmasıdır.



SİBER ZORBALIK

110

2. Griefing (çevrimiçi oyunbozanlık): Çevrimiçi oyunlarda, diğer 
oyunculara yönelik, kasıtlı olarak gerçekleştirilen taciz olarak tanımlan-
maktadır. Çevrimiçi oyunbozanlıkta bulunan bireyin amacı, oyun oy-
namak veya oyunu kazanmaktansa, diğer oyuncuları oyun esnasında 
sürekli olarak rahatsız etmektir (Kowalski, Limber ve Agatson,2008).

3. Trolling (çevrimiçi kışkırtma): Hakaret etme ve kışkırtma amaçlı 
mesajların gönderilmesi, kişinin dahil olduğu grubun amacından ya da 
ortamda sürdürülen tartışmanın odak noktasından saptırılması hedef-
lenmektedir (Herring vd., 2002). 

Siber Zorbalık Araçları ve Platformları

Hayatımızın pek çok farklı alanlarında işlevsel olarak kullanılan 
akıllı telefonlar yoluyla pek çok farklı işlem kolayca gerçekleştirilmekte-
dir. Teknoloji ve iletişim araçlarının hızlı gelişimi, birçok farklı noktadan 
siber zorbalık yapılmasına yol açmaktadır.

Siber zorbalık eylemi, cep telefonları ve bilgisayarlar gibi çeşitli 
araçlar yoluyla anlık mesajlaşma, sohbet odaları, bloglar, e-posta ve me-
tin mesajları kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Swartz, 2009; Kowals-
ki, Limber ve Agatston, 2012).

Şahin ve arkadaşlarının (2010) lise öğrencileriyle yaptıkları çalışma-
da, kız öğrencilerin “özel numara ile rahatsız edilme”, erkek öğrencilerin 
ise online oyunlarda ya da e-posta yolu ile hakaret/cinsel/tehdit içerikli 
konuşmalar/mesajlarla siber zorbalığa maruz kaldığı bulunmuştur. 

Baştürk (2020), Türkiye’de siber zorbalığın en çok karşılaşıldığı 
ortamın, sosyal ağlar ve dijital oyunlar olduğuna dikkati çekmektedir 
Bununla beraber, Youtube ve TikTok uygulamaları siber zorbalığa ol-
dukça elverişli ortamlardır. Güler’e (2019) göre siber zorbalık araçları 
olarak, anlık mesaj uygulamaları, cep telefonu, e-posta gönderileri, soh-
bet odaları, sosyal paylaşım ve web siteleri, forumlar anket siteleri ve 
çevrimiçi oyunlar kullanılmaktadır. Kullanılan sosyal ağların cazipliği 
ve siber zorbalık yapma/siber zorbalığa maruz kalma durumları arasın-
da doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Facebook, Youtube, Instagram, 
Tiktok, QZone, Sina Weibo, Reddit, Snapchat, Twitter, Pinterest, Goog-
le+, Foursquare, Linked-in dünyanın en popüler sosyal medya ortamları 
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olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, cep telefonlarındaki anlık mobil 
mesajlaşma araçları olan WhatsApp, Facebook Messenger, QQ, Wechat 
Mobile, Skype, Snapchat, Viber, Telegram vb. uygulamalar da sıklıkla 
kullanılmaktadır (Çiftçi vd., 2021).

Anlık Mesajlaşma (Instant Messaging): Anlık mesajlaşma, kişinin 
internet vasıtasıyla, sosyal medya hesaplarındaki arkadaşlık listesinde 
bulunan diğer kişilerle, eş zamanlı bir biçimde iletişim kurabilmesine 
yardımcı olmaktadır (Willard, 2007). Mağdura tehdit barındıran ve onu 
aşağılayıcı mesajlar yollanması, birden çok kişiyle sohbet edilirken, bir ko-
nuşmada geçen içerikleri, anında, diğer konuşmalara eklemek vb. şeklin-
de oluşabilmektedir. Anlık mesajlaşma, zorbalar tarafından, gerçek kim-
liklerini ifşa etmemek için, sahte kullanıcı görüntüleri yaratılması ve diğer 
kişilerin özel hayatları ile ilgili bilgilerin çok sayıda insana yayılması için 
kullanabilmektedir (Kowalski, vd.,2008; Patchin ve Hinduja, 2006).

E-posta (Electronic Mail): E-posta bir veya birden fazla alıcıya gör-
sel, sözel ve/veya işitsel içerikli mesajların gönderilmesine olanak sağ-
layan, eş zamanlı olmayan (asenkronize) bir iletişim şeklidir. Siber zorba 
tarafından, mağdura, doğrudan e-posta gönderilerek, mağdurun çeşitli 
pornografik ve alışveriş sitelerine üye yapılması ve birçok zararlı e-pos-
tayla karşılaştırılması şeklinde zarar verilmektedir (Willard, 2007). 

Sosyal Ağ Siteleri (Social Networking Sites): Sosyal ağ siteleri, 
kişilerin açtıkları hesaplarla kendileriyle ilgili profil oluşturması gerek 
tanıdıkları gerekse tanımadıkları diğer kişilerle bağlantıya geçerek ileti-
şim kurdukları uygulamalardır (Hinduja ve Patchin, 2015). Yaygın ola-
rak kullanılan sosyal ağ sitelerinde Facebook, Instagram ve Twitter ön 
plana geçmektedir. Bu uygulamalarla siber zorba, kimliğini gizleyerek 
çok sayıda hesap oluşturabilmekte ve mağdura farklı bir şekilde yakla-
şabilmektedir (Rogers, 2010). 

Sohbet Odaları (Chat Rooms): Temel amacı, bireylerin diğer insan-
larla görüşmesi ve bilgi paylaşması olan sohbet odalarında, siber zorba-
lık; mağdurun rızası olmadan cinsel konuşmalar yapılması, duygu ve 
düşüncelerine saldırma, onu utandırma, sohbetten dışlama veya mağ-
dura iftira atma olarak gerçekleşmektedir (Bhat, 2008). 
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Siber Zorbalık ve Geleneksel Zorbalık Arasındaki Farklılıklar 

Genel yapı olarak geleneksel zorbalığa çok benzemekle beraber 
(davranışın kasıtlı ve tekrarlayıcı bir şekilde yapılması, gösterilen dav-
ranışın zarar verme ve yıldırma yönünün bulunması), geleneksel zorba-
lıktan farklı olarak elektronik araçlarla gerçekleştirilmesi, internette çok 
daha kısa bir sürede, fotoğraf, video, söylenti vb. gibi öğeleri çok daha 
geniş bir kitleye yayabilmesi yönüyle siber zorbalık oldukça ciddi bir 
tehdit unsuruna dönüşmektedir.

Araştırmacılar, geleneksel zorbalık ile siber zorbalık arasındaki bir-
takım farklılıklara dikkati çekmektedir. Li (2008), geleneksel ve siber 
zorbalık arasında farklılıkları şu şekilde tanımlamaktadır: 

1. Geleneksel zorbalık doğrudan kurbana yönelik gerçekleştirilmek-
teyken, siber zorbalığın anonim olarak ortaya çıkması,

2. Geleneksel zorbalık, belirli bir mekân ve zamanda gerçekleştirilir-
ken, siber zorbalıkla herhangi bir zaman ve yerde karşılaşılabilmesi,

3. Geleneksel zorbalıkta kurban tanıdık biri olabilirken, siber zorba-
lıkta kurbanın yabancı biri de olabilmesi,

4. Siber zorbalıkta fotoğrafların, videolar ve mesajların kayıt altına 
alınarak saklanabilmesi.

Geleneksel zorbalık ve siber zorbalık arasındaki önemli fark, siber 
zorbalıkta kurbanın fotoğrafları, videoları, yazışmalarının vb. çok hızlı 
bir biçimde geniş bir izleyici kitlesine ulaştırabilmesi ve tacizin her an 
her yerden karşısına çıkarak, kurbanın kaçış imkânı bulamamasıdır.

Gürhan (2017) ise siber zorbalık ve geleneksel zorbalık arasındaki 
farklılıkları aşağıda belirtildiği şekilde tanımlamaktadır.

1. Fiziksel bakımdan üstün olan zorbalar geleneksel zorbalıkta, tek-
nolojik becerileri fazla olanlar ise siber zorbalıkta daha baskın bir şekilde 
hareket etmesi,

2. Siber zorbalıkta kısa bir süre içerisinde birçok kişiye ulaşılabilmesi,
3. Siber zorbalık, herhangi bir sanal ortamda ve günün her saatinde 

mağdura karşı uygulanabilmektedir ve geleneksel zorbalığa nispeten 
daha geniş etkiye sahip olması,
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4. Geleneksel zorbalıkta zorbanın kimliği belliyken, siber zorbalıkta 
kimliklerin gizlenilebilmesi.

Siber Zorbalığın Nedenleri

Siber zorbalık ve siber mağduriyetin ortaya çıkış nedenlerinin belir-
lenmesi, çözüm yolları geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Siber 
zorbalığı gerçekleştiren bireyler sanal ortamlarda kimliklerini kolayca 
saklayabildikleri için yakalanmayacağına inanmakta ve zorbalık dav-
ranışını devam ettirmektedir. Ayrıca siber zorbalıkta bulunan bireyler, 
kendilerine yönelik gerçekleştirilen davranışların intikamını almak ama-
cıyla bu davranışları gerçekleştirdiğini ifade etmektedir (Willard, 2007). 
Siber zorbalığa başarıyı sanal ortamda aramak, ailesinde veya çevresin-
de yaşanan sorunlar, başkalarını cezalandırmak, popüler olmak, özgü-
ven eksikliği gibi nedenler yol açmaktadır (Arıcak, 2015).

Üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, erkek öğrencilerin 
kız öğrencilere oranla daha fazla siber zorbalık yaptıkları, aileden uzak 
kalma durumu ile siber zorbalık arasında pozitif yönde ilişki olduğu, 
ailesinden uzun bir süre ayrı kalan öğrencilerin daha fazla siber zorba-
lık yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, günlük dört saatten fazla 
internet kullanan öğrencilerin, günlük bir saat ve daha az süre internet 
kullanan öğrencilere göre daha fazla siber zorbalık yaptığı bulgusu elde 
edilmiştir (Güler,2019). Lei ve arkadaşları (2019) tarafından 46.406 öğ-
renci ile yapılan çalışmada, özsaygı ve siber zorbalık arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu, özsaygısı düşük olan öğrencilerin siber zorbalığı daha 
fazla gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Özsaygısı düşük öğrencilerin 
kendilerini gizleyebildikleri bu platformlarda zorbalık eylemlerinde bu-
lunduğu sonucuna ulaşılmıştır (Lei vd., 2019).

Siber zorbalığa neden olabilecek diğer bir faktör akran etkisidir. Er-
genlerin hayatında akranları oldukça önemli bir role sahiptir. Ergenler 
akranlarının davranışlarını gözlemlemekte, rol model olarak akranlarını 
alabilmekte ve akranları tarafından onaylanmaya çok önem vermekte-
dir. Gösterilen zorbalık eylemi konusunda, akranlarınca da onaylandık-
larında eylemlerini devam ettirmekte ve hatta daha da artırmaktadır. 
Zorbaların elde ettiği güç ve statünün etkisinde kalan diğer öğrenciler, 
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zorbalarla aynı tarafta olmak amacıyla zorbalık davranışını gösterebil-
mektedir (Salmivalli, 2010).

Siber zorbalık davranışı sergilemenin nedenleri arasında, zorbalık 
davranışında bulunmaktan haz duyma, ergenlerin birbirleri arasında 
üstünlük kurma çabası, gündelik yaşantılarında gerçekleştiremeyece-
ğine inandığı davranışları sanal ortamda gösterebilme cesareti, intikam 
alma arzusu ve kimliğini uzun süreli olarak saklayabilme kolaylığından 
dolayı yakalanma oranının daha az olması görülebilir (Kowalski, Lim-
ber ve Agastson, 2008).Öz saygısı, sosyal kabulü ve iletişim becerileri 
düşük, yalnızlık düzeyi yüksek düzeyde olan bireylerde siber zorbalık 
davranışları daha yoğun şekilde bulunmaktadır (Schoffstall ve Cohen, 
2011).

Siber zorbalığın özellikle, ergenler arasında yoğun bir şekilde yay-
gınlaştığı dikkati çekmektedir. Ergenlerin genel olarak davranışlarının 
kendilerine getirebileceği olası sonuçları çok da düşünmeden, dürtüsel 
bir şekilde hareket etmeleri, kendilerine risk içeren yaşantıları da bera-
berinde getirmektedir (Bhat, 2008). Öztürk (2020) tarafından yapılan ça-
lışma sonucunda elde edilen, siber zorbalık yapma ile motor dürtüsellik 
ve dikkat dürtüselliği arasında orta düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir 
ilişki bulunmaktadır bulgusu, ergenlerin dürtüsel davranışlarının olası 
sonuçlarını destekler niteliktedir. Saldırganlık ile siber zorbalık davranı-
şı arasında pozitif bir ilişki bulunması da dikkati çekmektedir (Dilmaç, 
2009). Aile dinamikleri çerçevesinden bakıldığında, ebeveynlerin kendi-
lerinde zorba davranışların bulunması, aile içi iletişiminde yaşanan ko-
pukluk, ebeveyn-çocuk arasında yaşanan çatışmalar göze çarpmaktadır.

Ailenin çocuğun temel ihtiyaçlarını, sevilme duygusunu karşılaya-
maması kabul edilmektedir. Aileleri tarafından ilgi gösterilmeyen ya 
da aile içi şiddete maruz kalan kişiler siber zorbalığa daha yatkın hale 
gelmektedir (İlhan, 2016). Ayrıca, çocuklarının internet kullanımına yö-
nelik denetim eksikliği ve sınır konulmaması, tutarlı bir tutum sergilen-
memesi (aşırı hoşgörülü olunması veya çok fazla kural getirilmesi vb.) 
siber zorbalık yapma nedenleri olarak görülmektedir (Li, 2010). Zorba-
ların genellikle bebekliklerinde ebeveynleriyle güvensiz kaçıngan bağ-
lanma geliştirmiş, ebeveynlerinin çocuklarının gereksinimlerine duyarlı 
olmadığı ve ihmal ettiği ortamda büyümüş bireyler oldukları dikkati 
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çekmektedir. Ebeveyn tutumları olarak, otoriter ebeveynlik tutumuna 
sahip, çocuklarından sorgulamaksızın kurallara uymasını bekleyen, 
çocukları kurallara uymadığında veya yaşadığı herhangi bir başarısız-
lık durumunda, çocuklarını fiziksel ve duygusal şiddetle cezalandıran 
ailelerin çocuklarında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bazı siber zorbaların 
ebeveynlerinde de aşırı izin verici bir tutum ve denetim eksikliği, ço-
cukla ebeveyni arasında yaşanan sürekli bir çatışma dikkati çekmektedir 
(Rigby, 2013).

Siber Zorbaların ve Siber Mağdurların Özellikleri

Siber Zorbaların Özellikleri 

Siber zorbalarda saldırganlık (Ybarra ve Mitchell, 2007), yoğun öfke 
(Pornari ve Wood,2009), ebeveynleriyle iletişim kurmada yetersizlik, 
ders başarısı düşüklüğü, madde kullanma eğiliminin yüksekliği, bilgi-
sayar kullanma bilgi ve becerilerindeki gelişmişlik, intikam duygusu-
nun fazlalığı, empati kurma yeteneğinin azlığı (Özdemir, 2015), sıklıkla 
kuralları ihlal etmeleri ve çevresindeki diğer insanlara karşı düşmanca 
davranmaları (Arıcak, 2009), davranış problemleri gösterme yoğunlu-
ğunun fazla olması ve okula yönelik olumsuz tutumlar gibi özellikler 
dikkati çekmektedir. 

Siber Mağdurların Özellikleri 

Birey veya grubun, bilişim teknolojilerinin kullanılmasıyla teknik 
veya ilişkisel tarzda zarar veren davranışlara maruz kalması ve bu dav-
ranışlardan kaynaklanan maddi veya manevi mağduriyet olarak tanım-
lanabilir (Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu, 2012). Siber mağdurlar çevrimiçi 
ortamda engellenme, cinsel içerikli zorbalığa maruz kalma gibi durum-
larla yoğun bir şekilde karşılaşmaktadır (Özer, 2016a). Siber mağdurlar-
da, boyun eğici tutum gösterme, kendilik değerinin düşüklüğü ve sosyal 
dışlanma yaşama, sanal ortamda güvenliklerini sağlayamama ve madde 
kullanımına eğilimli olma gibi belirgin birtakım özellikler bulunmakta-
dır. Bu özelliklerin oluşmasında, mağdurun kişisel sorunları ve çevresi 
ile ilişkisi etki olmaktadır.



SİBER ZORBALIK

116

Siber Zorbalığın Etkileri

İnternet ya da farklı dijital teknolojiler yoluyla, diğer kişilere zararlı 
materyallerin gönderilmesi ve bu materyallerin paylaşılması ya da her-
hangi bir sosyal saldırganlık davranışı göstererek, başka kişilere karşı 
acımasız olmanın bir yolu olarak ifade edilen (Willard, 2007) siber zor-
balık, birey üzerinde uzun dönemli sosyal duygusal ve akademik sonuç-
lara (McDougal ve Vaillan, 2015), psikolojik problemlere yol açmaktadır 
(Baker ve Kavşut, 2007). Siber zorbalık hangi türde gerçekleştirilse ger-
çekleştirilsin bireyler üzerinde pek çok olumsuz etki yaratmaktadır. Bi-
reylerin kendileriyle ilgili ses kayıtlarının, fotoğraflarının, videoların vs. 
herkes tarafından çok kolay bir şekilde ulaşılabilecek internet ortamında 
sunulması, birey üzerinde geleneksel zorbalığın oluşturduğu etkilerden 
daha fazla olumsuz etkiye ve uzun dönemli olumsuz sonuçlara yol aç-
maktadır (Arıcak, 2011).

Zorbalığa maruz kalmak, bireylerin fiziksel ve psikolojik gelişimle-
rini olumsuz yönde etkileyen, yoğunlaşmış kaygı, depresyon, yalnızlık, 
mutsuzluk, fiziksel hastalık belirtilerinin artması, yüksek düzeyde stres, 
sosyal uyum ve özguven vb. sorunları beraberinde getirmektedir.

Kopecký ve Szotkowski (2017) siber zorbalığın mağdurlar üzerinde-
ki etkilerini, kısa vadeli (anlık etkiler) ve uzun vadeli (devamlı etkiler) 
olarak iki grupta incelemiştir.

1. Siber zorbalığın mağdurda yarattığı kısa vadeli etkiler: Olaydan 
hemen sonra, mağdur tarafından gösterilen etkiler (Öfkelenilmesi, 
üzüntü ve korku duyulması, çaresiz hissedilmesi, kişinin kendini suçla-
ması ve ağlaması vb.).

2. Siber zorbalığın mağdurda yarattığı uzun vadeli etkiler; Uyku 
bozukluğu, baş ağrısı, karın ağrısı, iştahsızlık, mide bulantısı vb. gibi 
fiziksel etkiler), mağdurun çevresindeki kişilerle sık sık tartışması, hayal 
kırıklığı yaşaması, saldırganlık yer almaktadır.

Yoğun olarak kullanılan bilişim teknolojilerinde denetim açıklıkla-
rının bulunması, sanal dünyanın kontrol altında tutulmasını oldukça 
güçleştirmekte ve kişiler sanal dünyada suç işlemeye ve suça maruz kal-
maya açık bir hale gelmektedir (Schultze-Krumbholz, Jakel, Schultze ve 
Scheithauer, 2012). Siber zorbalığa maruz kalan ergenlerin daha fazla 
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depresif semptomlar gösterdiği (Kowalski ve Limber, 2013; Gámez vd., 
2013), aşırı şekilde madde ve alkol tüketimi (Ybarra ve Mitchell, 2007) 
öfke, stres, üzüntü, hayal kırıklığı, utanç hissettiği sonucuna ulaşılmıştır 
(Özer, 2016). Yapılan bir çalışmada, yüksek kaygı ile siber zorba mağ-
duru olma arasında pozitif ilişki bulunmuştur (Altınışık, 2021). Yapılan 
diğer bir çalışmada, siber zorbalık mağdurlarının baş etme becerilerinde 
azalma, travma sonrası stres bozukluğu ve ilerleyen süreçte ilerleyen sü-
reçte intihar eğilimi gibi bulgular elde edilmiştir

Siber zorbalık kurbanı olan bireylerin akademik yaşantıları da bu 
durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmekte, öğrenme ile ilgili sorun-
lar, dikkat eksikliği, okuldan kaçma ya da uzaklaşma gibi sorunlarla 
da karşılaşılabilmektedir (Ekşi ve Ümmet, 2013). Siber mağdurlar, okul 
yaşantıları ile ilgili olarak, ders başarısında düşme, devamsızlıklarında 
artma ve dikkatsizlik gibi sonuçlarla yüzyüze gelmektedir (Kowalski ve 
Limber, 2013). 

Hinduja ve Patchin (2008) siber zorbalığa maruz kalan kişinin, ya-
şam koşulları da stresliyse intihara eğilimli hale geldiğine dikkati çek-
miştir. Siber zorbalık mağduriyeti yaşan gençlerde intiharı düşünme ve 
intihar girişiminde bulunma sıklığının yaklaşık olarak iki kat daha fazla 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (John et al., 2018). Siber zorbalığa maruz 
kalanların, siber zorba olanlardan daha çok intihar düşüncesine sahiptir 
(Aytaç, 2020).

Rigby’e (2003) göre, siber zorbalığın olumsuz sonuçları dört başlık 
altında toplanabilir. 

1. Düşük psikolojik sağlık: Mutsuzluk, düşük benlik saygısı, kızgın-
lık ve üzüntü duyma,

2. Düşük sosyal uyum: Okulu sevmeme, okula gitmeme, yalnızlık ve 
yalıtılmışlık hissetme,

3. Psikolojik problemler: yüksek kaygı seviyesi, depresyona eğilim 
ve intihar düşüncelerine sahip olma,  

4. Fiziksel rahatsızlık: Tıbben tanısı konmuş fiziksel hastalık belirtile-
ri ve psikosomatik belirtilerin bulunması (Rigby, 2003). 

Siber zorbalığın mağdur üzerindeki etkileri, maruz kalınan yoğun-
luğa, zorbalığın süresine, mağdurun psikolojik durumuna ve siber zor-



SİBER ZORBALIK

118

balığın yol açtığı strese karşı mağdurun gösterdiği dirence göre, birey-
den bireye farklılık göstermektedir. Mağdurlar, kızgınlık, endişe, üzün-
tü ve hayal kırıklığı yaşamaktadır ve bu yaşantıları okul yaşamlarını, 
arkadaş ve aile ilişkilerini etkilemekte, arkadaşlarına olan güven duy-
gularını kaybetmekte ve kendilerini yalnız hissetmektedirler (Baştürk, 
2015). Siber zorbalığa maruz kalan bireylerin çevresindeki diğer birey-
lerle iletişimi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Akran grubu ve 
sosyal çevresi ile ilişkilerinde sorun yaşanması, çevresindekilere güven 
duygusunda azalması, yeni arkadaşlıklar kuramama, kendilik değeri ve 
öz yeterliğinde düşüşler olmaktadır. 

Siber zorbalıkta, sadece siber mağdurların değil, siber zorbalığı ya-
panların da gelişimleri olumsuz etkilenmektedir. Mağdurlar bu süreçte, 
sosyal ilişkilerden kaçınıp yalnız kalmayı istemekteyken, zorbalar, ken-
dileri gibi zorbalık davranışında bulunan veya buna eğilimli akranlarını 
seçerek, onlarla geniş bir arkadaşlık ağı oluşturmaktadır. Bu ilişki ağın-
da sadece zorbalık davranışı gösterilmekle kalınmamakta, değişik tür-
de suç davranışlarında bulunma, alkol ve madde bağımlılığı gibi diğer 
olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilmektedir (Hinduja ve Patc-
hin, 2008). Zorbalık yapan bireylerde güçlerini diğer bireyler üzerinde 
kötü kullanma, diğer bireyler açısından tehdit unsuru gibi algılanma 
şeklinde sonuçlara rastlanmıştır (Çelen vd., 2020).

Ayrıca, siber zorbalığın yaşandığı bir okulda, siber zorbalık davra-
nışı gösterenler ve siber zorbalık mağduru olan öğrenciler kadar, diğer 
öğrenciler de olumsuz etkilenebilmektedir. İnternet aracılığı ile tüm öğ-
rencilerin gözü önünde zorbalığa maruz kalındığından, diğer öğrenciler 
gerek sessiz kalmakla gerekse mağdurla alay ederek siber zorbalığın bir 
bileşeni olabilmektedir (Bourassa, 2012). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bilişim teknolojilerine erişimin daha da kolaylaşması ve bu tekno-
lojilerin kullanımının daha da artması, siber zorba ve siber mağdur bi-
rey sayısının artmasına da neden olmaktadır. Siber mağdurlar genellik-
le karşılaştıkları bu siber zorbalık durumuyla ilgili olarak açıklamada 
bulunurlarsa, kullandıkları teknolojik aletlere (tablet, telefon, bilgisayar 
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vb.) sınırlandırmalar getirilebileceği endişesi vb. nedenlerden dolayı, 
yaşadıkları bu durumu yetişkinlerle paylaşmakta zorlanmaktadır. Siber 
zorbalık, bir yetişkinin dahil edilmesiyle büyük oranda çözüme ulaşa-
bilen bir durumdur. Çocuklar ve gençler kendileriyle ilgili yaşamış ol-
dukları bu sorunu anlatmaya çekinebilmektedirler. Bu yüzden aileler, 
çocukla açık bir iletişimde olmalı, siber zorbalıkla ilgili bilgi sahibi olma-
lı, çocuklarının gelişim düzeylerine uygun olarak interneti ve diğer tek-
nolojik iletişim araçları nasıl kullanacakları konusunda onlara rehberlik 
yapmalıdır. 

Siber zorbalığın önlenmesi konusunda akranların eğitimi kadar öğ-
retmenlerin, ailelerin eğitimi de önem taşımaktadır. Aileler tarafından, 
özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklara doğru internet kullanımı 
konusunda bilgilendirmeler yapılmalıdır. Çocuklar tarafından oyna-
nan bazı bilgisayar oyunlarının, zorba davranışlara yol açabildiğinden, 
ailelerin bu konuda dikkatli olması ve oyunların aileler tarafından se-
çilmesi oldukça önemlidir. Siber zorbalıkla baş edebilmek noktasında 
aileler, sanal ortamdaki tehlikeleri fark etmeye, çocukların ve gençlerin 
internet kullanımını belli bir program, süre içerisinde ve ortak alanlarda 
gerçekleştirilmeleri konusunda gerekli düzenlemeleri yapmaya dikkat 
etmelidir. 

Çevrimiçi güvenlik konusunda öğrenci ve ailelerinin farkındalığın 
artırılması, siber zorbalığa maruz kalındığında yardım alınabilecek bi-
rimler hakkında bilgi verilmelidir. Siber zorbalık yapanlar hakkında, 
konunun hukuksal boyutuna yönelik olarak, farkındalığın artması için 
alan uzmanları tarafından, siber bilişim suçları hakkında idari ve adli 
cezalar ile ilgili bilgilendirme yapılmalı (Kamu spotları, yazılı ve gör-
sel medya vb. yardımıyla) ve daha çok bilgi akışı sağlanmalıdır. Siber 
zorbalıkla karşılaşıldığında, neler yapılması hakkında bilgilendirme ve 
destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. Siber zorbalıkla ilgili farkındalı-
ğı artıran ve siber zorbalıkla başa çıkabilmeyi amaçlayan bir dersin müf-
redatta yer alması için program düzenlemeleri yapılmalıdır.

 Siber zorbalıkla ilgili risk faktörlerini belirleme, önleyici ve mü-
dahale yönelik çalışmalarda okul –aile iş birliği ön plana çıkmaktadır. 
Öğrenciler ve ailelere yönelik, güvenli internet kullanımı, medya okur-
yazarlığı, siber zorbalıkla bunlarla baş edebilme yöntemleri vb. gibi ko-
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nularla ilgili seminerler düzenlenmelidir. Psikolojik danışmanlar tara-
fından koordine edilecek konu ile ilgili temel önleme ve müdahale ça-
lışmalarına, aileler, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından verilecek 
destek çok önemlidir. 

 Zorbalık mağdurlarına problemle başa çıkabilme noktasında 
problem çözme becerilerini geliştirmeleri ve özsaygılarını artırma nok-
tasında destek sağlanmalıdır. Önleme çalışmaları kapsamında, benlik 
sayısını artırmaya yönelik etkinliklere yer verilmelidir. Konu ile ilgili 
psikoeğitim programlarının oluşturulması, uygulanması, grup rehber-
liği çalışmalarının yapılması, bireysel veya grupla psikolojik danışma 
oturumlarının düzenlenmesi, siber zorbalık ile mücadelede önemli hu-
suslar olarak öne çıkmaktadır.
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SOSYAL PSİKOLOJİNİN YAŞAYAN EFSANESİ ELLIOT 
ARONSON: 90. YAŞI ANISINA ALANDA ÇIĞIR AÇAN 

KATKILARININ BİR DERLEMESİ

Ezgi SAKMAN5

Öz: Sosyal psikoloji alanına çok büyük etkide bulunmuş teorik ve 
ampirik çalışmaları, bilimsel bilginin insan yaşamının iyileştirilmesi 
amacıyla gerçek hayata uygulandığı müdahale programları, yüzlerce 
öğrencinin hem bilgi bakımından donanımlı hem de o bilgiyi en iyi 
şekilde kullanma motivasyonuyla yetişmesini sağlayan eğitmenliği ve 
sayısız okuyucunun sosyal psikoloji ile tanışmasına ve alanı sevmesi-
ne vesile olan yazarlığıyla Elliot Aronson, sadece sosyal psikoloji tari-
hinin değil, bütün psikoloji biliminin en önemli isimlerinden biridir. 
O dönemde alana hakim olan davranışçı ekolün yaklaşımına ciddi bir 
alternatif oluşturarak psikoloji tarihini değiştirecek bilişsel devrimin 
lokomotiflerinden biri olan bilişsel çelişki kuramına yaptığı teorik kat-
kılar ve kuramın gerçek hayat uygulamalarıyla adını psikoloji tarihine 
yazdıran Aronson, titiz ve dikkatli bilimsel çalışmayla insan hayatını 
iyileştirmeyi hedefleyen hümanist yaklaşımı birleştirmesiyle tanınır. 
20. Yüzyılın En Tanınmış 100 Psikoloğundan biri olarak nitelendirilen 
Aronson, sadece alandaki en prestijli kurumların pek çok ödülle onur-
landırdığı bir bilim insanı değil, aynı zamanda sayısız insanın hayatına 
bilimsel bilginin sosyal sorunların çözümü için kullanıldığı müdahale 
programlarıyla dokunmuş bir entelektüeldir. Aronson, insanların bir-
biriyle çelişen iki bilişe sahip olduğunda duyduğu rahatsızlığı azalt-
ma eğilimde olduğunu iddia eden bilişsel çelişki kuramına, insanların 
temelde tutarlı bir benlik kavramı ihtiyacı içinde olduğu ve aslında 
yaşadıkları bilişsel çelişkiyi bu psikolojik ihtiyaç nedeniyle düşürmek 
istedikleri fikrini ekleyerek kuramın insan davranışını daha isabetli bir 

5 Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara/
Türkiye, ezgi.sakman@bilkent.edu.tr, Orcid No: 0000-0002-5974-6566
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şekilde öngörmesini sağlamıştır. Aynı zamanda, kuramın bu yeniden 
formülasyonunu önyargı ve ayrımcılık, doğal kaynakları israf etmek, 
salgın hastalıkları önleyecek önlemleri uygulamamak gibi olumsuz in-
san davranışlarını azaltarak hem birey hem de toplum düzeyinde ha-
yat kalitesini arttırmaya yönelik müdahale programlarında kullanarak 
kuramı gerçek hayata uygulamıştır. İlköğretim sınıflarından üniversi-
te kampüslerine kadar pek çok farklı sosyal ortamda gerçekleştirilen 
bu uygulamalar sadece sosyal psikoloji alanına değil, diğer sosyal ve 
beşerî bilimler ve eğitim bilimlerine de büyük katkılar sağlamıştır. Bu 
kitap bölümünün amacı, hem sosyal psikolojinin “yaşayan efsane”le-
rinden biri olan hem de çalışmalarıyla diğer alanlara da dokunmuş 
Elliot Aronson’ın 90. yaşı vesilesiyle hayatını ve çalışmalarını derleye-
rek Türkçe alanyazına kazandırmak ve bu değerli bilim insanını tanıt-
maktır. Bölümde öncelikle Aronson’ın profesyonel hayatının gelişimi 
kısaca özetlenmiş, daha sonra alanda en büyük etki genişliğine sahip 
iki katkısı olan bilişsel çelişki kuramına getirdiği yeni formülasyon 
ve sınıflarda önyargı ve ayrımcılığın azaltılması hedefiyle geliştirdiği 
“Yapboz Sınıfı” (Jigsaw Classroom) tekniği detaylıca ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Psikoloji Tarihi, Elliot Aronson, Bilişsel Çe-
lişki, Yapboz Sınıfı, Önyargı/Ayrımcılık

GİRİŞ 

Sosyal psikolojinin kısa tarihi, insan bilişinin ve davranışının sosyal 
ortamda nasıl şekillendiğini anlamaya çalışan pek çok teori ve bu teori-
lerin gerçek hayat uygulamaları ile hayli zengindir (Fiske vd., 2010). Bu 
tarih sahnesinde hem alanda devrim yaratan bilimsel çalışmaları, hem 
insan hayatında anlamlı değişiklikler yaratan alan uygulamaları, hem 
yeni nesil psikologlara ilham veren eğitimciliği, hem de her gruptan 
okuyucunun ilgisini çeken yazarlığıyla “efsane” nitelendirmesini hak 
eden isimlerin pek azı hala aramızdadır. 2022 yılında 90. yaşını kutlaya-
cak Elliot Aronson, işte bu “yaşayan efsane”lerin en başında sayılabilir.

Pek çok kişi tarafından sosyal psikoloji tarihinin köşe taşlarından 
biri olarak kabul edilen Elliot Aronson, California, Santa Cruz Üniver-
sitesinde emeritus profesördür. 2002 yılında “20. Yüzyılın En Tanınmış 
100 Psikoloğu”ndan biri seçilen Aronson (Haggbloom vd., 2002), aynı 
zamanda Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Asso-
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ciation) 120 yıllık tarihinde derneğin üç ana akademik alanda verdiği 
ödüllerin tamamını almış tek psikologdur (McNulty, 1999).

Elliot Aronson profesyonel yaşamını, yaralayıcı etkilerini bizzat ya-
şadığı önyargı ve ayrımcılık, doğal kaynakları israf etmek, salgın hasta-
lıkları önleyecek önlemleri uygulamamak gibi olumsuz insan davranış-
larının altında yatan sebepleri araştırmaya ve bu davranışları olumluya 
çevirerek hem birey hem de toplum düzeyinde hayat kalitesini arttırma-
ya çalışmaya adamıştır. Aronson, bu çalışmaların teorik kısmında sos-
yal psikolojinin en temel kuramlarından biri olan ve o zamanlar alanda 
hakimiyet kurmuş davranışçı paradigmaya heyecan verici bir alternatif 
sunarak psikoloji tarihini değiştirecek bilişsel devrime büyük katkıda 
bulunmuş bilişsel çelişki kuramını yeniden formüle etmiştir. Aronson’ın 
bu kurama katkısı modele benlik kavramını katması ve bu sayede kura-
mın çok daha isabetli tahminler yapmasını ve daha da önemlisi alanda 
pek çok farklı noktada uygulanabilmesini sağlamak olmuştur. Aronson, 
bilişsel çelişki kuramının bu yeniden formüle edilmiş halini alanda yap-
tığı zekice deneylerle hem ampirik olarak test etmiş hem de okullarda 
sosyal gruplar arası önyargı ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi, suyun 
tasarruflu kullanılması, AIDS’in yayılmasını önlemek için kondom kul-
lanılması gibi kritik sosyal konularda insan hayatını iyileştirmek için 
uygulamaya geçirmiştir. Alana tüm bu katkılarının yanı sıra insana do-
kunan eğiticiliğiyle binlerce öğrenciye ve etkileyici yazarlığıyla on bin-
lerce okuyucuya sosyal psikolojiyi tanıtmış ve alanın değerli bilgileri-
nin yaygınlaştırılmasında büyük rol oynamıştır. California, Santa Cruz 
Üniversitesindeki meslektaşlarından Anthony Pratkanis’in dediği gibi 
“Aronson’ın çalışmaları insan davranışına bakışımızı temelden değiştir-
miştir” (McNulty, 1999: 1).

Bu kitap bölümünün amacı, hem sosyal psikolojinin en önemli figür-
lerinden biri olan hem de çalışmalarıyla diğer sosyal bilimlere ve eğitim 
bilimlerine de büyük katkı sağlamış Elliot Aronson’ın 90. yaşı vesilesiyle 
hayatını ve çalışmalarını derleyerek Türkçe alanyazına kazandırmak ve 
bu değerli bilim insanını Türkiyeli sosyal, beşeri ve eğitim bilimcileri-
ne tanıtmaktır. Bundan sonraki kısımlarda öncelikle Elliot Aronson’ın 
profesyonel yaşamındaki önemli olaylar kısaca özetlenecek, daha sonra 
alana yaptığı en büyük iki katkı olan bilişsel çelişki kuramına getirdiği 
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yeni formülasyon ve sınıflarda önyargı ve ayrımcılığın azaltılması hede-
fiyle geliştirdiği “Yapboz Sınıfı” (Jigsaw Classroom) tekniği detaylıca ele 
alınacaktır. 

Elliot Aronson: Bilim İnsanı ve Hümanist 

Elliot Aronson 1932 yılında Amerika’da yoksul bir Yahudi ailenin 
çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ailesinin yaşadığı küçük kasabada 
Yahudi düşmanı yaşıtlarının zorbalıklarına maruz kalarak büyümek 
zorunda kalan Aronson, yaşadığı deneyimleri bütün dünyada Sosyal 
Psikolojiye Giriş derslerinde yaygın bir şekilde okutulan sosyal psikoloji 
ders kitabında (Aronson vd., 2020: xix) şöyle anlatmaktadır: “Yediğim 
dayakların birinden sonra kaldırıma oturup kanayan burnumu ve yarıl-
mış dudağımı sarmaya çalışırken kendi kendime düşündüm, bu çocuk-
lar beni hiç tanımadıkları halde nasıl benden bu kadar nefret edebiliyor-
lar? Yahudilerden nefret ederek mi doğmuşlar, yoksa bunu onlara biri 
öğretmiş mi? Eğer beni tanısalar ve ne kadar iyi bir çocuk olduğumu öğ-
renseler benden daha az nefret ederler mi? O zaman bütün Yahudilerden 
daha az nefret ederler mi?” Küçük Elliot o zamanlar farkında olmasa da 
sorduğu bu basit ama çok önemli sorular aslında temel sosyal psikoloji 
sorularıdır ve bu soruların cevabını bilimsel yöntemle aramak ve bul-
duğu cevapları gerçek hayata uygulayarak kendi yaşadığı ayrımcılıkla 
mücadele etmek profesyonel hayatının merkezine oturacaktır. 

Kendi ifadesiyle, Elliot vasat bir öğrencidir ve Amerika’da üniver-
site başvurularında değerlendirilen “SAT” sınavından (Scholastic Apti-
tude Test) aldığı puan Brandeis Üniversitesine burslu kabul edilmesine 
yetecek kadar yüksek olduğunda herkes buna şaşırmıştır (Sears ve Se-
ars, 1981). Üniversiteye iktisat bölümünde başlamıştır ancak bir gün te-
sadüfen Abraham Maslow tarafından verilen Psikolojiye Giriş dersine 
katılmıştır (Erwin, 2007). Psikolojideki hümanist akımın kurucusu olan 
ve ihtiyaçlar hiyerarşisi modeliyle (Maslow, 1943) dünya çapında ün 
kazanan Maslow, bu derste tam da Aronson’ın çocukluğunda sorduğu 
sorulardan bahsetmektedir. Bu ders Aronson’ı o kadar heyecanlanmıştır 
ki bölüm değiştirerek psikolojiye geçmiştir. Lisans eğitimi boyunca Mas-
low’la yakın bir şekilde çalışma fırsatı bulan Aronson, bu hocasından 
insan davranışına hümanist bir açıdan yaklaşma felsefesini ve psikolojik 
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bilgiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanma motivasyonunu öğren-
miştir; hayatının geri kalan kısmında onu her zaman iki büyük mentö-
ründen biri ve bu alanda çalışmasına vesile olan kişi olarak görmüştür 
(Aronson, 2010). 

1954 yılında Brandeis Üniversitesinden lisans derecesini ve David 
McClelland danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans derecesini 1956 
yılında Wesleyan Üniversitesinden aldıktan sonra doktora eğitimi için 
Stanford Üniversitesine kabul edilmiştir. Stanford, kariyerini bir deney-
sel sosyal psikolog olarak şekillendiren yer olmuştur. Doktora tez danış-
manı, o zamanlar psikoloji tarihinde çığır açacak bilişsel çelişki kuramı 
üzerinde çalışmakta olan Leon Festinger’dir. Festinger, onu psikolojinin 
arkasında yatan bilimle tanıştırmıştır. Aronson o zamana kadar kendi-
sini bir deneyselci olarak görmemekteydi ancak Festinger’le çalışmak 
onda deney tasarlamak konusunda büyük bir heyecan uyandırmıştır 
ve pek çok önemli sorunun deneysel paradigmalarla sağlam bir şekilde 
yanıtlanabileceğini fark etmesini sağlamıştır (Erwin, 2007). Bu anlayış 
Aronson’ın sosyal psikolojiyi araştırma tarzını şekillendirmiştir ve onun 
20. yüzyılın en iyi deneysel sosyal psikologlarından biri olmasını sağla-
mıştır.

 Abraham Maslow ve Leon Festinger Aronson’ın profesyonel haya-
tındaki en önemli iki kişidir, Aronson onları hem birer mentör hem de 
birer baba figürü olarak görmekteydi (Erwin, 2007). İronik bir şekilde, 
bu iki bilim insanının psikolojiye yaklaşımı birbirine taban tabana zıttı 
ve birbirlerinden pek de hoşlanmazlardı (Aronson, 2010). Aronson, belki 
de iki mentörünün birbirine zıt görüşlerini uzlaştırmak için, Festinger’in 
bilimsel yöntemiyle Maslow’un hümanist bakış açısını araştırmalarında 
birleştirmiştir ve bu yaklaşım onu hem bilimsel araştırmalarda hem de 
gerçek hayat uygulamalarında çok başarılı bir bilim insanı yaparak sos-
yal psikoloji tarihine bir dahi olarak geçmesini sağlamıştır. 

Aronson, akademik kariyeri boyunca bilişsel çelişki, sosyal etki, ön-
yargı ve ayrımcılık, ikna ve tutum değişimi, yakın ilişkiler, araştırma 
yöntemleri ve uygulamalı sosyal psikoloji konuları üzerinde çalışmış-
tır. Alanda çığır açan araştırmaları hümanist akımdan etkilenmiştir ve 
önyargılarla mücadele, enerji tasarrufu, salgın hastalıkların yayılması-
nın önlenmesi gibi sosyal problemlerin çözümlerine odaklanmıştır. En 
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çok daha sonraki bölümlerde ele alınacak olan bilişsel çelişki kuramı 
üzerindeki çalışmaları ve “Yapboz Sınıfı” (Jigsaw Classroom) tekniğiyle 
bilinen Aronson’ın deneyleri hem teorileri test etmeyi hem de insanla-
rın önyargı, zorbalık ve kaynakların israf edilmesi gibi zararlı tutum ve 
davranışlarını iyiye doğru değiştirerek yaşam koşullarını iyileştirmeyi 
hedeflemiştir.

Çok değerli araştırma ve müdahale programlarının yanı sıra Aron-
son, binlerce lisans ve onlarca yüksek lisans/doktora öğrencesine ders 
vererek, mentörlük yaparak ve ilham vererek de sosyal psikoloji tarihine 
büyük katkıda bulunmuştur. Yüzlerce lisans öğrencisinin doldurduğu 
amfi dersleri ve yüksek lisans öğrencilerinin yer almak için birbiriyle 
yarıştığı seminer dersleri hem öğrenciler hem de meslektaşları tarafın-
dan her zaman büyük hayranlıkla karşılanmış ve “karizmatik, sofistike, 
entelektüel olarak güçlü ve orijinal bir vizyona sahip” olarak nitelendi-
rilmiş, doktora öğrencileri alanlarının en yaratıcı ve üretken araştırma-
cıları arasında yer almıştır (Sears ve Sears, 1981). Yıllar içinde Harvard, 
Minnesota, Texas ve California, Santa Cruz Üniversitelerinde Sosyal Psi-
kolojiye Giriş, Sosyal Psikolojide Deneysel Yöntemler ve Sosyal Etki ve 
İkna derslerini vermiştir. Halen California, Santa Cruz Üniversitesinde 
emeritus profesördür. 

Aronson, sosyal psikoloji tarihine ayrıca üretken bir yazar olarak 
da geçmiştir. Hem akademik okuyucular hem de genel okuyucular için 
yazdığı yirmiden fazla kitabı olan Aronson’ın bilimsel bulguları kolayca 
anlaşılabilir ve okuması zevkli hale getiren nevi şahsına münhasır bir 
üslubu vardır. Bunun en iyi örneklerinden biri şu anda 11. baskısında 
olan The Social Animal (“Sosyal Hayvan”) (Aronson, 2011) adlı kitabıdır. 
Türkçe dahil on dört yabancı dile çevrilen ve “sosyal psikolojinin İncil’i” 
olarak nitelendirilen bu kitap, dünya çapında sayısız öğrenciyi sosyal 
psikoloji ile tanıştırmış, bu alanda yapılan ve yapılabilecek etki büyük-
lüğü geniş çalışmalarla ilgili onları heyecanlandırmış ve alana katılma-
larında büyük rol oynamıştır (Gonzales vd., 2010). Aronson ayrıca Gard-
ner Lindzey ile beraber sosyal psikolojinin bütün alanlarındaki güncel 
araştırmaların derlendiği beş ciltlik Handbook of Social Psychology (“Sosyal 
Psikoloji El Kitabı”) eserinin ikinci ve üçüncü baskısının editörlüğünü de 
yapmıştır (Lindzey ve Aronson, 1985). Aronson’ın son yazdığı kitaplar 
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arasında, Carol Tavris ile birlikte genel okuyucu kitlesi için kaleme aldı-
ğı ve çok satanlar listesine giren Mistakes were Made (but not by me) (“Ha-
talar Yapıldı (ama Benim Tarafımdan Değil)”) (Tavris ve Aronson, 2007) 
adlı bir yapıtı da vardır. 

Alana bütün bu katkılarının yanı sıra, Aronson kariyeri boyunca 
aldığı çok sayıdaki prestijli ödülle de sosyal psikolojide özel bir yere 
sahiptir. Bu ödüllerin en önemlileri arasında 1999 yılında aldığı ve “Psi-
kolojinin Nobel’i” olarak nitelendirilen Amerikan Psikoloji Derneği’nin 
(American Psychological Association) “Seçkin Bilimsel Katkı Ödülü” (Dis-
tinguished Scientific Contribution Award) yer almaktadır. Aronson bu 
ödülü alarak Amerikan Psikoloji Derneği’nin üç ana akademik alanda - 
“Seçkin Yazım” (Distinguished Writing) (1973), “Seçkin Öğretim” (Distin-
guished Teaching) (1980) ve “Seçkin Araştırma” (Distinguished Research) 
(1999) - verdiği ödüllerin tamamını alan tek psikolog olarak tarihe geç-
miştir. 2002 yılında Review of General Psychology dergisinde yayımlanan 
ve bilimsel yayınlardaki ve Psikolojiye Giriş ders kitaplarındaki atıflar 
ve Amerikan Psikoloji Topluluğu’nun (American Psychological Society) 
1,725 üyesiyle yapılmış anket sonuçlarını değerlendiren bir çalışmada 
“20. Yüzyılın En Tanınmış 100 Psikoloğu” arasında mentörleri Abraham 
Maslow ve Leon Festinger’in yanı sıra psikolojinin efsaneleri Sigmund 
Freud, B. F. Skinner, Jean Piaget, Albert Bandura, Carl Rogers ve Gor-
don Allport gibi isimlerle beraber yer almıştır (Haggbloom vd., 2002). 
2007 yılında ise “temel psikoloji bilimine yaşam boyu yaptığı entelektüel 
katkılarından dolayı” Psikoloji Bilimi Derneği’nin (Association for Psy-
chological Science) prestijli “William James Hayat Boyu Başarı Ödülü”-
nü almıştır. Aronson ayrıca önyargıyla mücadele alanındaki çalışmaları 
için “Gordon Allport Ödülü”ne de layık görülmüştür. Bunların yanı sıra 
psikoloji alanındaki diğer çeşitli topluluk ve dernek tarafından onlarca 
ödülle onurlandırılmıştır. 

Sosyal psikoloji bilimine araştırmaları, öğretim faaliyetleri, müda-
hale programları ve yazın çalışmaları ile yaptığı katkılar hakkındaki bu 
derlemenin ardından, Aronson’ın en büyük tarihi etkiyi bıraktığı iki 
alan olan bilişsel çelişki kuramını teorik ve uygulamalı olarak geliştirme 
çalışmaları ve Yapboz Sınıfı tekniğiyle önyargıyla mücadele programla-
rı bundan sonraki bölümlerde detaylıca ele alınacaktır. 
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Bilişsel Çelişki Kuramı: Orijinal Fikir, Elliot Aronson’ın Teorik 
Katkıları ve Alan Uygulamaları

Elliot Aronson’ın doktora tez danışmanı ve mentörü Leon Festinger 
tarafından 1957 yılında ortaya atılan bilişsel çelişki kuramı (Festinger, 
1957; Festinger, 1962), o zamanlar davranışçı ekolün hakim olduğu psi-
koloji biliminin sonraki yıllarda yaşayacağı ve günümüze kadar da et-
kisini sürdürecek olan “bilişsel devrim”in ilk kuramsal çalışmalarından 
biri olması sebebiyle psikoloji tarihinin en önemli teorilerinden biri ola-
rak değerlendirilir. Bu kuram Aronson’ın ifadesiyle “sosyal psikolojiyi 
diriltmiştir” (Aronson, 1997b: 20). Bilişsel çelişki kuramı, sosyal psikoloji 
alanında büyük bir etki yaratmış ve 1950-1970 yıllarında yapılan araştır-
maların büyük çoğunluğunda yer alarak sayısız deneye ilham vermiştir 
(Aronson, 1997a). 

Bilişsel çelişki kuramına gösterilen bu ilgi Aronson’ın araştırmaları-
nı da derinden etkilemiş ve Aronson kariyerinin önemli bir kısmında bu 
kuramı geliştirmek ve alanda uygulamak üzerinde çalışmıştır. Festinger 
ile doktora tezini bu kuram üzerine yazan Aronson, daha sonraki yıl-
larda kuramın pek çok noktasını geliştirerek 1960’larda kuramı yeniden 
formüle etmiştir (Aronson, 1997b).

Bilişsel Çelişki Kuramının Tarihi Bağlamı

Elliot Aronson, kendisinin yüksek lisans/doktora eğitimini yaptığı 
1950’li yıllarda sosyal psikoloji alanını bir çeşit depresyon durumunda 
olarak betimlemektedir (Aronson, 1997a). O dönemde, sosyal psikoloji-
ye, tıpkı psikoloji biliminin geneli gibi, davranışçı ekol tarafından orta-
ya atılmış olan edimsel koşullanma (operant conditioning) paradigması 
(Skinner, 1938, 1953; Thorndike, 1901) hükmetmekteydi ve bütün insan 
davranışı ödül-ceza çerçevesinden açıklanmaktaydı. Basit bir ‘ödüllen-
dirilen davranış artar, cezalandırılan davranış azalır’ mantığına dayanan 
edimsel koşullanma paradigması, sosyal psikoloji alanında yapılan ça-
lışmaların daha güvenilir bir kaynaktan gelen mesajların ikna edilmeyi 
arttırdığı (Hovland ve Weiss, 1951) veya gruptan dışlanmama motivas-
yonunun uyum davranışını arttırdığı (Asch, 1951) gibi sonuçlarını çok 
da heyecan verici olmayan bir şekilde öngörmekteydi (Aronson, 1997b). 
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Festinger’in Ünlü Deneyi 

Ancak tam da bu yıllarda Leon Festinger ve araştırma asistanı Mer-
rill Carlsmith bu durumu değiştirecek bir deney gerçekleştirmiştir (Fes-
tinger ve Carlsmith, 1959). Bu deneyde katılımcılardan çok sıkıcı ve mo-
noton olan bir görevi uzun bir süre tekrar etmeleri istenmiştir. Deney 
bittikten sonra araştırmacı katılımcının yanına giderek bir sonraki katı-
lımcıyı deneye alması gereken araştırma asistanının acil bir durum nede-
niyle gelemediğini söyleyip, katılımcıdan bu yeni gelecek kişiye deneyi 
anlatarak kendisine yardımcı olmasını rica etmiştir. Ayrıca katılımcıdan 
kendisinden sonra gelen bu yeni katılımcıya deneyde yapılacak görevin 
son derece zevkli ve ilginç bir görev olduğunu söylemesi de istenmiştir. 
Bu yardım için katılımcıların rastgele seçilmiş bir yarısına 1 dolar, diğer 
yarısına ise 20 dolar ödenmiştir. Ödemenin sonunda bütün katılımcılara 
teşekkür edilmiş ve deneydeki görevi kendilerinin ne kadar zevkli ve 
ilginç buldukları sorulmuştur. Davranışçı ekolün paradigması edimsel 
koşullanma, daha yüksek bir ödül olan 20 doları alan katılımcıların de-
neyden daha çok zevk aldığını rapor etmesini beklerken, 1 dolar alan 
katılımcılar deneydeki görevi daha zevkli bulduklarını söylemiştir. Bu 
bulgu o dönem için son derece ilginçtir, çünkü hakim ödül-ceza para-
digması bu sonuçları açıklamakta başarısız olmuştur. 

Bilişsel Çelişki Kuramı

Ancak bu sonuçlar Festinger’in ortaya attığı bilişsel çelişki kuramı 
(Festinger, 1957) ile gayet kolay bir şekilde açıklanabilmekteydi. Bilişsel 
çelişki kuramı özünde son derece basit bir mantığa dayanmaktaydı: Bir 
çift biliş (düşünce, fikir, tutum, değerlendirme) birbiri ile ya alakasızdır 
(örn., “Sigara sağlığa zararlıdır” ve “Yağmur yağarken şemsiye kullanı-
rım”) ya da alakalıdır (örn., “Sigara sağlığa zararlıdır” ve “Ben bir sigara 
tiryakisiyim”); birbiri ile alakalı bir çift biliş de ya birbiri ile tutarlıdır 
(örn., “Sigara sağlığa zararlıdır” ve “Ben sigara içmiyorum”) ya da çe-
lişki içindedir (örn., “Sigara sağlığa zararlıdır” ve “Ben bir sigara tirya-
kisiyim”) (Harmon-Jones ve Mills, 1999). Festinger’in kuramında ortaya 
attığı sav ise insanların tutarlı olma ihtiyacı içinde olduğu ve bilişleri 
çelişkiye düştüğünde aynı açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi rahatsızlık 
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verici bir his duydukları ve bu rahatsızlığı azaltmak, yani bilişsel çelişki-
yi yok etmek için, birbiri ile çelişkili iki bilişten birini değiştirme veya iki 
bilişi birbiri ile uyumlu hale getirecek üçüncü bir biliş edinme eğilimin-
de olacaklarıdır (Festinger, 1957). 

Festinger ve Carlsmith’in (1959) son derece sıkıcı bir görev içeren 
deneyinde kendisinden sonra gelen katılımcıya deneydeki görevin ga-
yet zevkli olduğunu söyleyen bütün katılımcılar bilişsel çelişki yaşamış-
tır çünkü “Deneydeki görev çok sıkıcıydı” bilişi ile “Deneydeki görevin 
zevkli olduğunu söyledim” bilişi birbiri ile çelişki halindedir. Görevin 
zevkli olduğunu söylemek için 20 dolar alan katılımcıların bu bilişsel 
çelişkiyi azaltmak için ihtiyaçları olan üçüncü biliş mevcuttur: “Bu ya-
lanı 20 dolar gibi iyi bir para için söyledim” (“dışsal gerekçe” – exter-
nal justification). Bu durumda katılımcılar herhangi bir rahatsızlık hali 
içinde olmadıkları için ödemenin sonunda “Deneydeki görev çok sıkı-
cıydı” bilişlerini korumakta ve de araştırmacılara rapor etmekte sorun 
yaşamamışlardır. Görevin zevkli olduğunu söylemek için 1 dolar alan 
katılımcıların ise bilişsel çelişkiyi azaltmak için ihtiyaçları olan alternatif 
biliş mevcut değildir, sadece 1 dolar almış olmak birbiri ile çelişen bu 
iki bilişi uzlaştırmak için yeterli olmamaktadır. Bu durumda katılımcı-
ların çelişki halinde olan bilişlerden birini değiştirmekten başka çaresi 
kalmamıştır ve deneydeki görevin nasıl olduğuyla ilgili tutumlarını de-
ğiştirmişlerdir ve deneyin sonunda “Deneydeki görev o kadar da kötü 
değildi” diye düşünmeye başlamışlardır (“içsel gerekçe” – internal jus-
tification) ve araştırmacılara deneyden zevk aldıklarını rapor etmişlerdir 
(Cooper, 2007).

Elliot Aronson’ın Kuramı Yeniden Formüle Etmesi 

Aronson, Festinger’le bilişsel çelişki kuramı üzerine çalıştığı sırada 
teorinin bazı kısımlarında kimi muğlak noktalar olduğunu ve bu yüzden 
de bazı durumlarda davranışı başarılı bir şekilde yordayamadığını fark 
etmiştir (Aronson, 1968). İlerleyen yıllarda bu noktaların üzerinde eğilen 
Aronson, kuramda yeniden kurgulanması gereken noktanın, bireyde ra-
hatsızlık yaratan olgunun mantıken değil, psikolojik olarak çelişkili olan 
iki bilişin aynı anda var olması olduğunu iddia etmiştir ve neyin psiko-
lojik olarak çelişik olduğunun da kişiden kişiye değişebileceğini öne sür-
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müştür (Aronson, 1999a). Aronson’a göre orijinal teorideki muğlaklığın 
sebebi işte bu kişiler arası farklılığı göz ardı etmesidir (Aronson, 1968). 
Aronson, bilişsel çelişki kuramına önerdiği bu yeniden formülasyonu 
“Bilişsel Çelişki Kuramının Öz-Tutarlılık Revizyonu” (Self-Consistency 
Review of Cognitive Dissonance Theory), veya kısaca “Benlik Kavramı İki 
Yüzlülüğü Paradigması” (Self-Concept Hypocrisy Paradigm) olarak adlan-
dırmıştır  (Aronson, 1999a).

Orijinal kuramdaki probleme Aronson’ın önerdiği çözüm, para-
digmaya “benlik kavramı”nı (self-concept) eklemektir (Aronson, 1997b). 
Aronson, bilişsel çelişki durumunda yaşanan rahatsızlık hissinin benlik 
ve benlik kavramı ile ilgili beklentilerle ilişkili olarak ortaya çıktığını iddia 
etmiştir. Çoğu kişinin kendini iyi, dürüst ve tutarlı bir insan olarak gör-
mek istediğini varsayan Aronson, bireyin yaşadığı rahatsızlık hissinin 
“Ben ‘A’ dedim” ve “Ben ‘A’ya inanmıyorum” bilişleri birbiriyle çeliş-
tiği için değil, “Düşündüğümden başka bir şey söyledim”, “Yalan söy-
ledim”, “İnsanları yanlış yönlendirdim”, vb. düşüncelerin kişinin “Ben 
dürüst, mantıklı, doğruyu söyleyen bir insanım” benlik kavramıyla çe-
liştiği için oluştuğunu ortaya atmıştır (Aronson, 2011). Aronson’a göre 
bilişsel çelişki kuramının en net tahminlerini yapabildiği durumlar işte 
bu yüzden benlik kavramının önemli bir öğesinin tehdit altında olduğu, 
yani bireyin benlik kavramıyla çelişen bir davranış içinde olduğu du-
rumlardır (Aronson, 1999a).

Bilişsel çelişki kuramının bu şekilde yeniden formüle edilmesi sos-
yal psikoloji tarihi açıdan çok önemlidir çünkü bu bakış açısı kuramın 
yönünü benlik kavramına doğru çevirmiştir. Artık kurama yeni bir for-
mül eklenmiştir: Bir davranışla ilgili kişisel yatırım veya davranışın ben-
likle ilişkisi ne kadar kuvvetliyse ve dışsal gerekçe ne kadar azsa, bilişsel 
çelişki o kadar artacak ve bu da o kadar kuvvetli bir tutum değişimine 
sebep olacaktır (Aronson, 1997b). Aronson’ın bu yeniden formülasyo-
nu aynı zamanda ikna alanındaki araştırmalar üzerinde de çok etkili 
olmuştur çünkü aktif bir bilişsel süreç olan “kendini ikna”nın (self-persu-
asion), insanların kendilerinden daha akıllı, daha bilgili, daha güvenilir, 
vb. birisi bir şey söylediği için o şeye ikna olacağı mantığına dayanan 
geleneksel ikna kampanyalarından çok daha etkili olduğunu göstermiş-
tir (Aronson, 1999b). Bu şekilde başkasının etkisiyle gerçekleşen tutum 
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değişimi genellikle zayıf olmaktaydı çünkü tutum değişimi dışsal ge-
rekçeye dayanmaktaydı. Halbuki, bilişsel çelişki olduğunda kişinin ben-
lik kavramı bu çelişkiden kaynaklanan rahatsızlık hissini azaltmak için 
kendini ikna etme sürecinin direk içinde olmaktaydı ve tutum değişimi 
içsel gerekçeye dayanmaktaydı, böylece de uzun soluklu olmaktaydı. 

Aronson kendini iknanın ne kadar güçlü olabileceğini görgül ola-
rak ilk defa çocukların oyuncak tercihlerinin test edildiği bir paradig-
manın kullanıldığı ünlü “Yasak Oyuncak Deneyi” (The Forbidden Toy 
Experiment) ile göstermiştir (Aronson ve Carlsmith, 1963). Deneyin ilk 
bölümünde, okul öncesi çağda bir grup çocuğun çeşitli oyuncaklarla oy-
namalarına izin verilmiştir. Daha sonra çocukların en sevdiği oyuncak 
“yasak oyuncak” ilan edilmiştir ve çocuklara bu oyuncakla oynamala-
rına artık izin verilmeyeceği söylenmiştir. Deney koşullarından birinde 
bu yasak oyuncakla oynamanın cezası çok ağırken diğer deney koşulun-
daki çocuklara oyuncakla oynamaları halinde çok hafif bir ceza alacak-
ları söylenmiştir. Her iki deney koşulundaki çocukların hiç birisi yasak 
oyuncakla oynamamıştır. Deneyin en sonunda bütün çocuklara odadaki 
bütün oyuncakları ne kadar çekici buldukları sorulmuştur. Sonuçlar çok 
ilginçtir: Yasak oyuncakla oynamaları halinde ağır bir ceza ile karşılaşa-
cağını düşünen çocuklar, hafif cezayla karşılaşacağını düşünen çocuk-
lara göre yasak oyuncağı daha çekici olarak değerlendirmiştir. Aslında 
son derece çekici olan bir oyuncakla oynamamayı seçen deneydeki bü-
tün çocuklar bilişsel çelişki yaşamıştır. Ağır ceza koşulundaki çocukların 
oyuncakla oynamamak için yeterli dışsal gerekçesi vardır – eğer oyun-
cakla oynarlarsa ağır bir şekilde cezalandırılacaklardır, bilişsel çelişkiyi 
düşürmek için fazladan bir ikna sürecine ihtiyaçları yoktur; bu yüzden 
de oyuncakla ilgili tutumlarını değiştirmeleri için sebep yoktur, nitekim 
deneyin sonunda oyuncağı hala çok çekici olarak değerlendirmişlerdir. 
Halbuki, oyuncakla oynaması halinde sadece hafif şekilde cezalandırıla-
cağını düşünen çocukların bu çekici oyuncakla oynamamak için yeterli 
dışsal gerekçesi olmamıştır, bu yüzden de bilişsel çelişki devam etmiş-
tir ve bu rahatsızlıktan kurtulmak için içsel bir gerekçe bulmaları, yani 
oyuncağın aslında o kadar da çekici olmadığına kendi kendilerini ikna et-
meleri gerekmiştir. Nitekim, bu tutum değişimi de deney sonunda ölçü-
len tutumlarına yansımıştır (Aronson ve Carlsmith, 1963).
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Daha sonra yapılan araştırmalar kendini iknanın sadece güçlü değil, 
aynı zamanda da uzun süre etkili olduğunu göstermiştir. Freedman’ın 
(1965) yasak oyuncak deneyini tekrarladığı çalışmasında, ilk deneyden 
dokuz hafta sonra tekrar laboratuvara çağırılan çocuklardan ağır ceza 
koşulundaki çocukların çoğunluğu yasak oyuncakla oynama şansı ve-
rildiğinde bu oyuncakla oynamıştır. Hafif ceza koşulundaki çocukların 
çoğunluğu ise ceza uyarısı tekrarlanmadığı halde yasak oyuncakla oy-
namamıştır. Kendini iknanın güçlü ve uzun süreli etkisi, güvenilir veya 
erk sahibi birinin kişiyi belli bir şeye inandırmasından değil; kişinin ken-
disinin bilişsel çelişkiyi düşürmek için girdiği zihinsel sürecin derin ve 
içselleştirilmiş bir tutum değişimine sebep olmasından kaynaklanmakta-
dır. 

Kuramın Alana Etkisi ve Aronson’ın Uygulamaları 

Bilişsel çelişki kuramı, 1950-1970’li yıllarda sadece sosyal psikoloji 
araştırmalarında hakim kuramsal çerçeve olmakla kalmamıştır, iktisat, 
felsefe, hukuk, siyaset bilimi ve antropoloji gibi diğer beşeri disiplinler-
de de yankı bulmuştur (Aronson, 1997b). Hatta kuram o kadar iyi bilinir 
bir hale gelmiştir ki, New York Times, Newsweek ve National Enquirer 
gibi popüler medya organlarında bile anlatılmıştır (Aronson, 1997b).

Kuram, karar verme mekanizmalarından çocukların sosyalleşmesi-
ne, kişilerarası ilişkilerden beslenme alışkanlıklarına, çeşitli uyaranlara 
yönelik tercihlerden tüketici davranışlarına kadar çok çeşitli bağlam-
larda tutumların nasıl oluştuğu ve değiştiği sorusunun cevabını arayan 
sayısız deneye ilham olmuştur (bir derleme için bkz., Harmon-Jones ve 
Harmon-Jones, 2007). Kuramın alana yaptığı bu görgül katkılar kadar, 
ortaya atıldığı dönemdeki hakim ödül-ceza paradigmasına bir alternatif 
oluşturarak psikolojideki bilişsel devrimin lokomotiflerinden biri olarak 
alanın tarihini değiştirmesi de son derece önemlidir. 

Bilişsel çelişki kuramı, sosyal psikoloji tarihi için teorik ve ampirik 
olarak önemli olduğu kadar gerçek hayatta gerçekleştirilen uygulamala-
rı nedeniyle de çok merkezi ve etkilidir. Kuramı teorik olarak geliştiren 
ve yeniden formüle eden Elliot Aronson, aynı zamanda kuramı gerçek 
hayatta test eden ve insan davranışını olumluya doğru sevk etmeyi he-
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defleyen müdahale çalışmalarını en yoğun şekilde gerçekleştiren akade-
misyenlerin de başında gelir. 

Aronson, bu teoriyi sosyal sorunların çözümü için gerçek hayata 
uyguladığı çalışmalarının bir tanesinde üniversite öğrencilerinin AIDS 
hastalığının yayılmasını önlemek için cinsel ilişki sırasında kondom 
kullanmalarını arttırmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada, Aronson ve arka-
daşları, üniversite öğrencisi katılımcılarından bir lisede verilecek cinsel 
eğitim dersinde kullanılmak üzere AIDS hakkında bilgi verdikleri ve 
hastalığın yayılmasını engellemek için kondom kullanımını teşvik ettik-
leri bir video çekmelerini istemiştir. (Stone vd., 1994). Deneyin daha son-
raki aşamasında deney koşulundaki katılımcılardan kendi hayatlarında 
cinsel ilişki sırasında kondom kullanmadıkları durumları listelemeleri 
istenirken, kontrol koşulundaki katılımcılardan bu istenmemiştir. Böy-
lece, deney koşulundaki katılımcıların kondom kullanımını teşvik eder-
ken kendilerinin bu davranışı gerçekleştirmediği durumları fark ederek 
(“Kondom kullanımını savundum” ve “Kendim kondom kullanmıyo-
rum” bilişleri çelişik olduğu için) bilişsel çelişki yaşaması sağlanmıştır. 
Deney sonuçları, deney koşulundaki katılımcıların bu bilişsel çelişkiyi 
azaltmak için kontrol koşulundaki katılımcılara göre daha yüksek kon-
dom kullanma niyeti beyan ettiğini ve deney sonunda daha çok kondom 
satın aldığını göstermiştir. 

Bilişsel çelişki kuramının sosyal problemlerle mücadele için kulla-
nıldığı başka bir çalışmada ise Aronson enerji tasarrufu davranışını art-
tırmayı hedeflemiştir. Bu deneyde, Aronson ve ekibi bir üniversitenin 
yüzme havuzunda duşa gitmek üzere olan kadın öğrencilerin yanına 
giderek kendilerini üniversitenin su tasarrufu ofisi çalışanları olarak 
tanıtmış ve öğrencilere su tasarrufunu destekleyip desteklemedikleri-
ni sormuştur (Dickerson vd., 1992). Bütün öğrenciler bu soruya olumlu 
yanıt vermiştir. Bunun arkasından deney koşulundaki öğrencilere ken-
dilerinin her zaman su tasarruf edip etmedikleri sorulmuştur. Bu soru 
sayesinde bu öğrencilerin her zaman su tasarruf etmediklerini fark et-
meleri ve böylece (“Su tasarrufunu savunuyorum” ve “Kendim her za-
man su tasarruf etmiyorum” bilişleri çelişik olduğu için) bilişsel çelişki 
yaşamaları sağlanmıştır. Deneyin sonraki aşamasında ise bütün öğren-
cilerin havuzun duş bölümünde yıkanma sırasında saçlarını şampuan-
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larken/sabunlanırken suyu kapatıp kapatmadıkları ve ne kadar süreyle 
duş aldıkları kaydedilmiştir. Sonuçlar, bilişsel çelişki yaşayan deney ko-
şulundaki katılımcıların, kendi su tüketimi davranışlarının sorulmadığı 
kontrol koşulundaki katılımcılara göre daha çok su tasarrufu yaptığını 
göstermiştir. 

Aronson, teorilerin izole laboratuvar ortamında değil, gerçek hayat-
ta test edildiği bunlar gibi deneyler tasarlayarak sosyal psikoloji tarihi-
ne sadece teorileri ampirik olarak test ederek değil, aynı zamanda “De-
neysel Gerçeklik” (Experimental Reality) kavramını alana kazandırarak 
da büyük katkıda bulunmuştur. Deneysel gerçeklik, gerçek insanların 
gerçek hayatta oluşan durumlardaki davranışlarının deneysel yöntem-
le (deney ve kontrol grubuna rasgele atamayla) incelenmesiyle sağlanır 
(Aronson ve Carlsmith, 1968). Aronson bu yöntemle laboratuvarın suni 
ortamından kurtularak ve insanların gerçek hayattaki gerçek tepkilerini 
ölçerek sosyal psikoloji bulgularının geçerliliğini arttırmayı hedeflemiş-
tir. Deneysel gerçekliğe ulaşmak için deneysel prosedürlerin katılımcılar 
tarafından inanılır bulunması ve böylece katılımcıların doğal davranma-
sının sağlanması için Aronson deneylerinde senarist, yönetmen ve aktör 
olarak çalışmıştır (Erwin, 2007). Bilimle sanatı adeta birleştirdiği bu de-
neyleri sayesinde Aronson’ın, sosyal psikolojinin gerçek hayatın içinden 
gelen bir bilgi topluluğu olmasını sağladığı söylenebilir. 

Önyargıyla Mücadelede Çığır Açan bir Müdahale Programı: 
Elliot Aronson’ın “Yapboz Sınıfı” Tekniği

Elliot Aronson’ın sosyal psikoloji teorilerini gerçek hayattaki sorun-
ların çözümü için kullandığı pek çok uygulama programının belki de en 
iyi bilineni ve etki genişliği en büyüğü olanı “Yapboz Sınıfı” tekniğidir 
(the Jigsaw Classroom technique). Yapboz sınıfı (Aronson vd., 1978; Aron-
son ve Patnoe, 2011), kendisi de bir önyargı kurbanı olan Aronson’ın 
(Aronson vd., 2020) öğrenciler arasındaki önyargı ve ayrımcılığı azaltma 
amacıyla geliştirdiği ve hem sosyal psikoloji hem de eğitim bilimlerine 
büyük katkısı olmuş bir tekniktir. Yapboz sınıfı, hem sosyal sınıflar ara-
sı önyargı ve ayrımcılığı azaltmaya hem de daha iyi öğrenmeye katkısı 
olan bir sınıf tekniği olarak dünyanın dört bir yerinde halen kullanıl-
maktadır. 
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Bu teknik Aronson ve yüksek lisans öğrencileri tarafından 1971 
yılında Amerikan Anayasa Mahkemesi (US Supreme Court) Austin, 
Texas’taki devlet okullarındaki ırk ayrımını bitirerek bütün ırklardan ve 
etnik kökenlerden öğrencilerin aynı okul ve sınıflarda eğitim alması ge-
rektiğine hükmettiği dönemde geliştirilmiştir (Aronson, 2011). O zama-
na kadar farklı ırktan ve etnik kökenden öğrenciler “ayrı ama eşit” okul-
larda birbirlerinde uzak bir şekilde eğitim görmekteydi, aynı zamanda 
oturdukları mahalleler de birbirinden farklıydı, bu yüzden Anayasa 
Mahkemesinin bu kararıyla hayatlarında ilk defa bir araya geliyorlardı 
(Aronson ve Patnoe, 2011). Farklı sosyal sınıflar arasındaki ayrımcılığın 
son bulması hedefiyle alınmış ırk ayrımının kaldırılması kararı ironik 
bir şekilde bu öğrenciler arasındaki olumsuz duygu ve davranışları kö-
rüklemiştir. Doğduklarından beri ebeveynlerinden ve toplumun geri 
kalanından diğer ırklar ve etnik kökenler hakkında pek çok olumsuz 
şey duyarak büyüyen bu çocuklar, ilk kez bir araya geldiğinde okul-
lardaki atmosfer son derece gergin ve düşmanca olmuştur. Farklı sos-
yal gruplardaki öğrenciler birbirileriyle sosyalleşmemekte, birbirlerine 
açıkça sataşmakta, hatta birbirileriyle fiziksel olarak kavga etmektedir. 
Bir noktada okullardaki kargaşa ve şiddet olayları o kadar artmıştır ki, 
Eğitim Bakanlığının Austin’deki yöneticisi okulları geçici olarak kapat-
mak zorunda kalmıştır (Aronson, 2010). Bir tesadüf eseri bu kişi üniver-
site yıllarında Elliot Aronson’dan psikoloji dersleri almış biriydir ve bu 
büyük sorunun çözümü için ondan yardım istemiştir. 

Aronson ve yüksek lisans öğrencileri öncelikleri sınıflarda gözlem-
lerde bulunmuştur (Aronson, 1999b). Fark ettikleri ilk şey, sınıf ortamı-
nın bütün bilgi ve otoritenin tek kaynağı olan öğretmenin sınırlı ilgisi 
için yarışan pek çok öğrencinin birbiriyle mücadele ettiği son derece re-
kabetçi bir ortam olduğudur. Bu rekabetçi ortamda kronik olarak deza-
vantajlı olan ve yaşıtlarına göre daha düşük kalitede eğitim almış azınlık 
gruplara mensup öğrencilerin (örn., Afrikalı Amerikalı, Meksikalı) başa-
rısız olması neredeyse kesindir. Diğer yandan, yıllardır daha iyi okulla-
ra, öğretmenlere, kaynaklara ve eğitime erişimi olmuş Avrupalı Ame-
rikalı öğrencilerin ise bu haksız rekabet ortamında görece daha başarılı 
olarak öğretmenlerin gözüne girmeleri çok kolaydır. Bu durum, farklı 
sosyal gruplardaki öğrencilerin birbirleri hakkındaki önyargılarını doğ-
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rulamaktan ve derinleştirmekten başka bir işe yaramamaktaydı: Afrikalı 
Amerikalı veya Meksikalı öğrenciler, Avrupalı Amerikalı öğrencilerin 
gözünde yıllardır damgalandıkları gibi “tembel”, “başarısız”, “yetenek-
siz” olarak görünürken, Avrupalı Amerikalı öğrenciler de azınlık grup-
larına mensup öğrenciler tarafından “gösteriş meraklısı”, “öğretmenin 
gözdesi”, “yalaka” olarak yaftalanmaktaydı. 

Aronson ve ekibi, öğrencilerin birbirleri hakkındaki bu olumsuz tu-
tumlarını değiştirmenin sınıflardaki bu haksız rekabet ortamını değiş-
tirmekten geçebileceğini düşünmüştür ve öğrencilerin birbirleriyle re-
kabet etmektense yardımlaşmak durumunda olacakları bir sınıf ortamı 
yaratmıştır (Aronson vd., 1978; Aronson ve Bridgeman, 1979; Aronson 
ve Patnoe, 2011). Gordon Allport (1954) ve Muzaffer Şerif’in (Sherif vd., 
1964) “temas hipotezi”nden (contact hypothesis) yola çıkarak öğrencile-
rin aynı amaç için çalışacakları, birbirlerine ihtiyaç duyacakları ve eşit 
statüde olacakları bir sosyal düzenek kurmuşlardır. Bu düzenekte, sınıf 
farklı ırklardan ve etnik kökenlerden gelen beş-altı öğrenciden oluşan 
gruplara bölünmüştür. Her derste öğrenilmesi gereken materyal de aynı 
öğrenci sayısına bölünmüş ve her öğrenciye bilginin sadece bir parçası 
verilmiştir. Öğrencilerin materyali öğrenmek ve derste başarılı olmak 
ortak amacını gerçekleştirmelerinin tek yolu, kendilerindeki bilgi parça-
sını grubun geri kalanıyla paylaşmaları ve de grubun diğer üyelerindeki 
bilgileri onlardan öğrenmeleri, yani işbirliği içinde çalışmalarıdır. Gru-
bun her üyesinde eşit miktarda bilgi olması da bütün öğrencilerin, hangi 
sosyal sınıftan gelirlerse gelsinler ve hangi eğitim düzeyinde olurlarsa 
olsunlar, eşit statüde olmasını sağlamıştır. Aronson, bilginin parçalara 
bölündüğü ve aynı bir yapboz oyununda olduğu gibi ancak bütün par-
çalar bir araya geldiğinde amaca ulaşılabildiği bu sınıf yapısına “Yapboz 
Sınıfı” adını vermiştir (Aronson vd., 1978; Aronson ve Bridgeman, 1979; 
Aronson ve Patnoe, 2011).

Örneğin, eğer o günün konusu Eleanor Roosevelt’in hayatını öğren-
mekse, biyografi altı eşit parçaya bölünmekte ve her bir parça farklı bir 
öğrenciye verilmekteydi (Aronson ve Patnoe, 2011). Her öğrenci önce 
kendi elindeki bilgiyi en iyi şekilde öğrenebilmek için sınıfta kendisin-
deki bilgi parçasına sahip olan diğer öğrencilerle bir araya gelmekteydi. 
“Uzman grupları” (expert groups) (Aronson ve Patnoe, 2011) adı veri-
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len bu gruplarda öğrenciler kendi ellerindeki bilgiyi özümsemekteydi. 
Daha sonra kendi grubuna geri dönerek diğer grup üyelerine öğrendiği 
bu bilgiyi aktarmaktaydı. Bu şekilde, daha sonra yapılacak sınavda bü-
tüncül olarak sorulacak olan Eleanor Roosevelt’in bütün hayatı hakkın-
da bilgi sahibi olmak için gruptaki her öğrencinin getirdiği bilgi parça-
sı önemli ve vazgeçilmez hale gelmekteydi. Öğretmenin bilginin ve bu 
yüzden de gücün tek kaynağı olduğu klasik sınıf düzeninden çok farklı 
olan bu yeni düzene kısa sürede adapte olan öğrenciler, zaman içinde 
birbirlerini dinlemeyi, anlamayı ve en önemlisi birbirlerine değer ver-
meyi öğrenmişlerdir (Aronson, 2002). Bu yeni düzen sayesinde, örne-
ğin, eskiden Avrupalı Amerikalı öğrenciler tarafından aşağı görülen ve 
dışlanan Meksikalı Carlos artık amaca ulaşmak için önemli bir oyuncu 
haline gelmiştir (Aronson, 2011). Farklı sosyal gruplardan gelen öğrenci-
ler arasında ilk defa eşitlik ve işbirliği gereği yaratan bu durum, birbirle-
rine önyargı besleyen öğrencilerin birbirlerini gerçekten tanımalarını ve 
“diğerleri”nin aslında kendilerinden o kadar da farklı ve daha önemlisi, 
kötü olmadığını fark etmelerini sağlamıştır. Bu farkındalık, kısa zaman 
içinde öğrenciler arasındaki önyargıları azaltmıştır. Farklı etnik gruplar-
dan gelen öğrenciler birbirleriyle ders dışında da arkadaşlık kurmaya 
başlamıştır, sataşma ve kavgalar klasik sınıflara göre anlamlı derecede 
azalmıştır (Aronson vd., 1978; Aronson ve Bridgeman, 1979; Aronson ve 
Patnoe, 2011).

Yapboz sınıfı sayesinde Austin ülke çapında okullardaki ırk ayrımı-
nı bitirme kararının en büyük başarıyla uygulandığı yer olmuştur (Aron-
son, 2010). Bu ilk uygulamanın ardından Aronson ve öğrencileri bu tek-
niği workshoplarla ülkedeki, ve daha sonra dünyadaki başka okullarda 
da uygulamıştır (Aronson ve Patnoe, 2011). Bu müdahale çalışmalarının 
uygulandığı okullarda, yapboz sınıflarında eğitim gören öğrencilerle 
klasik sınıflarda eğitim gören öğrencilerin çeşitli ölçümlerde karşılaştı-
rılması çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştur: Yapboz sınıflarında daha az 
önyargı ve ayrımcılık gözlenirken bu sınıflardaki öğrenciler, hem kendi 
sosyal gruplarından hem de başka sosyal gruplardan gelen sınıf arka-
daşlarını daha çok sevdiklerini rapor etmiştir; öğrenciler aynı zamanda 
okulu da daha çok sevdiklerini belirtmiş, daha az devamsızlık yapmış 
ve sınavlarda daha başarılı olmuştur (Aronson, 2002). Yapboz sınıfı tek-
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niğinin uygulandığı başka çalışmalar da bu tekniğin öğrencilerin genel 
empati yeteneğini arttırdığını, başkalarının perspektifini almayı kolay-
laştırdığını ve kişilerarası iletişim becerilerini geliştirdiğini göstermiştir 
(Aronson, 1999b).

Yapboz sınıfı tekniği sosyal psikoloji alanından gelen bilgilerin 
gerçek hayattaki sosyal sorunların çözümü için kullanılabileceğinin en 
önemli örneklerinden biri olması nedeniyle sosyal psikoloji tarihinde 
büyük öneme sahiptir. Bu müdahale programı sayesinde sosyal psiko-
lojinin hem gerçek hayatın içinden geldiği hem de gerçek hayatın kalite-
sini arttırabilecek potansiyelde olduğu bir kere daha net bir şekilde orta-
ya konmuştur. Aronson, bu müdahale çalışmasının insan hayatına nasıl 
dokunduğuna California, Santa Cruz Üniversitesinde oradan emekli 
olduktan sonra yaptığı konuşmalardan birinde şöyle bir örnek vermek-
tedir (Aronson, 2016): Yapboz sınıfı tekniğinin uygulandığı okullardan 
birindeki bir öğretmen bir gün Aronson’a teşekkür etmek için telefon 
etmiştir ve öğrencileriyle yaşadığı bir olayı anlatmıştır. Aronson’ın yap-
boz sınıfı tekniğinin uygulandığı bu okul New York şehrinin Güney 
Bronx mahallesindedir. Bu mahalle son derece fakir, suçun ve uyuştu-
rucu kullanımının çok yaygın olduğu, çocukların kaliteli eğitime erişi-
minin çok kısıtlı olduğu bir mahalledir. Aronson’a ondan aldığı eğitim 
için teşekkür etmek için telefon eden öğretmen, yapboz sınıfı tekniğinin 
uygulanmasından bir süre sonra bir gün öğrencilerini New York şehir 
merkezindeki ünlü Whitney Müzesi’ne götürmüştür. Müzede eserler 
hakkında bilgi verirken Arshile Gorky’nin annesiyle kendisini yan yana 
resmettiği ünlü “Sanatçı ve Annesi” (The Artist and his Mother) tablosu-
nun önünde durmuştur. Resimde dikkat çeken bir şey ressamın annesi-
nin ellerini çizmemiş olmasıdır, tabloda kadının ellerinin olması gereken 
yerde beyaz boşluklar vardır. Resmin bir diğer özelliği de ressamın an-
nesiyle beraber annesinin erken yaştaki ani ölümünden önce çektirdiği 
son fotoğrafını tabloda aynen resmetmiş olmasıdır. Öğretmen bu ünlü 
eserin bu özelliklerini öğrencileriyle tartışmak istediği için öğrencileri-
ne ressamın neden böyle tercihler yaptığını düşündüklerini sormuştur. 
Öğrencilerden çeşitli yanıtlar gelmiştir: “Belki ressam fotoğraf sadece 
siyah beyaz olduğu için ondan renkli bir resim yaratmak istemiştir”, 
“Belki ressam küçücük olan fotoğrafı kocaman bir tablo haline getir-
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mek istemiştir”. En sonunda sınıfın en çekingen çocuklarından biri olan 
Willy ürkekçe elini kaldırmış ve söz istemiştir. Annesi yakın zamanda 
uyuşturucu aşırı dozundan ölen küçük Willy boğazını temizlemiştir ve 
“Ressam belki de annesinin ellerini pamuk gibi yumuşacık olarak hatır-
lıyordur, bu yüzden ellerini böyle çizmiştir” demiştir. Herkes derin bir 
sessizliğe gömülmüşür. Sonra sınıfın en yaramaz, herkese eziyet eden 
zorba çocuğu gitmiş ve Willy’ye sarılmıştır... Bu olaydan derinden et-
kilenen öğretmen, hem önceden sınıfta hiç konuşmayan bir öğrencinin 
herkesin içinde söz alabilecek kadar kendini sınıfın bir parçası olarak 
görebilmesini hem de normalde olumsuz davranışlar içinde olan baş-
ka bir öğrencinin derin bir empati kurarak arkadaşına duygusal destek 
verebilmesini, öğrencilerin yardımlaşma içinde çalıştığı ve birbirlerine 
değer vermeyi öğrendiği yapboz sınıfına borçlu olduğunu düşünmüş-
tür ve Aronson’a derin minnet duygularını aktarmıştır. Elliot Aronson, 
işte bu ve bunun gibi sayısız örnekte insan hayatına olumlu şekilde ve 
bilim sayesinde dokunabilmiş olmayı profesyonel yaşamının en büyük 
başarısı olarak görmektedir (Aronson, 2010) ve bu başarıyı yakalayabi-
len nadir bilim insanlarından olduğu söylenebilir.

SONUÇ

Elliot Aronson, alanda çığır açan teorik ve ampirik çalışmaları, sa-
yısız insanın hayatını iyileştiren müdahale programları, binlerce öğren-
cinin hayatına dokunan eğitimciliği ve on binlerce kişiye alanı tanıtan 
ve sevdiren yazarlığıyla sadece sosyal psikolojinin değil, bütün psiko-
lojinin çok az sayıdaki “yaşayan efsane”sinden biridir. Bu kitap bölü-
münde, hem sosyal psikolojinin köşe taşlarından olan hem de yaptığı 
müdahale çalışmalarıyla diğer sosyal bilimlere ve eğitim bilimlerine de 
önemli katkılarda bulunmuş bu değerli bilim insanının yaşamının ve ça-
lışmalarının kendisinin 90. yaşı vesilesiyle derlenerek Türkçe alanyazına 
kazandırılması hedeflenmiştir.

Aronson’ın profesyonel yaşamındaki en önemli başarılarından biri 
bilimsel yöntemi titizlikle takip etmekle, teorik bilgileri gerçek hayata 
uygulamayı birleştirmiş olmasıdır. Aronson bu az rastlanan yaklaşımıy-
la, aslında karakter ve alana bakış açısı olarak birbirine taban tabana zıt 
olan iki mentörünü kendi kariyerinde birleştirmiştir. Leon Festinger’den 
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aldığı dikkatli deneycilikle, Abraham Maslow’dan aldığı insan hayatını 
iyileştirme motivasyonunu harmanlayarak alan çalışmalarını ve müda-
hale programlarını tasarlayan Aronson, bu “entelektüel evlilik” sayesin-
de sadece sosyal psikolojide teorik, ampirik, pratik ve yöntemsel olarak 
çığır açmakla kalmamış, aynı zamanda sayısız insanın hayatına dokun-
muştur. 

Hem bütün çalışmalarında bilimsel yöntemi büyük titizlik ve yara-
tıcılıkla uygulaması, hem teorik bilgilerin gerçek hayata uygulanması ve 
insan hayatının iyileştirilmesi için kullanılması amacına bağlılığı hem de 
bilimsel bilgiyi mümkün olduğunca çok sayıdaki insana ulaştırma ko-
nusundaki motivasyonuyla bütün sosyal, beşeri ve eğitim bilimcilerine 
ışık tutacak örnek bir bilim insanı olan Elliot Aronson, kariyerini dahi 
hocalarla ve mükemmel öğrencilerle çalışma şansına borçlu olduğunu 
söyleyecek kadar da mütevazıdır. Sosyal bilimlere ve sosyal sorunların 
çözümüne yaptığı katkılar nice 90 yıllar konuşulacak ve etkilerini sürdü-
recek olan Aronson sosyal psikolojinin gurur kaynaklarındandır.  
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YAŞAMIN İLK YILLARINDA AKRAN ŞİDDETİ 
(ZORBALIĞI)

Feyza UÇAR ÇABUK1

Öz: Erken çocukluk dönemi, akran ilişkilerinin başladığı ve ilerleyen 
yıllar için temellerin atıldığı önemli bir dönemdir. Sosyal ilişkilerin, 
toplumsal rollerin, sosyal becerilerin öğrenilmesi erken çocukluk dö-
neminde akran ilişkilerinin kurulması ile başlar. Çocukların akranları 
ile kurduğu olumlu ilişkileri, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine 
yardımcı olarak hayattaki başarılarını desteklerken, olumsuz akran 
ilişkileri sosyal becerilerini ve başarılarını olumsuz etkileyebilmekte-
dir. Akran ilişkilerinin bir unsuru olan akran şiddeti (zorbalığı), çoğu 
zaman saldırganlık ile karıştırılmaktadır. Akran şiddeti (zorbalığı), 
saldırganlığın bir alt boyutu olmakta amaçlılık, süreklilik ve güç den-
gesizliği koşullarını içermektedir. Saldırganlık; akran şiddetini de kap-
sayan, zorbalık, şiddet, gibi alt boyutları olan daha genel bir kavram-
dır. Akran şiddeti (zorbalığı), gücünü daimi olarak kötüye kullanarak 
güçlü, baskın, etki gücü yüksek, fiziksel olarak genellikle daha büyük 
birinin veya bir grubun, kendilerinden daha küçük veya güçsüz biri-
lerini sürekli ve amaçlı olarak rahatsız etmesi, incitmesi ve hırpalama-
sıdır. Akran şiddetinin (zorbalığın) üç temel özelliklerinden birincisi 
olan amaçlılık; herhangi bir tehdite yönelik tepki olmaksızın hedefe 
ulaşmak için gerçekleştirilen amaçlı olarak gerçekleştirilen şiddettir. 
Süreklilik; akran şiddetinin gerçekleştirildiği zarar verici hareketin bir 
kere değil birden fazla tekrarlanması ve devam etmesi durumudur. 
Güç dengesizliği; akran şiddetini uygulayan ile şiddete maruz kalan 
arasında bulunan dengesizliktir. Bu dengesizlik, birden fazla çocuğun 
tek bir çocuğa şiddet uygulaması olabileceği gibi, fiziksel olarak güçlü 
büyük bir çocuğun kendisinden yaşça küçük cılız bir çocuğa şiddet 

1 Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin/Türkiye, feyza_ucar@hotmail.com , Orcid No: 
0000-0001-7341-0420
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uygulaması da olabilir. Akran şiddeti (zorbalığı) türleri arasında sözel, 
fiziksel ve dolaylı akran şiddeti bulunmaktadır. Sözel akran şiddeti, 
kullanılan kötü sözcüklerle, fiziksel akran şiddeti; zorbalığı yapan ki-
şinin diğerine fiziksel güç uygulaması ile gerçekleşmektedir. Dolaylı 
akran şiddeti, doğrudan fiziksel veya sözel güç kullanmadan dolaylı 
yollar ile akran şiddetine maruz kalan kişiyi doğrudan karşısına alma-
dan gerçekleşen akran şiddeti türüdür. Dolaylı akran şiddetine; küçük 
düşürme, kin duyma, grup içerisine almama, yanına oturmasına izin 
vermeme gibi örnekler verilebilir. Küçük yaş döneminde daha çok fi-
ziksel ve sözel akran şiddeti uygulanmakta, dolaylı akran şiddeti daha 
nadir görülmektedir. Küçük yaş çocuklarında akran şiddeti, çocukla-
rın başta sosyal duygusal gelişimi olmak üzere diğer gelişim alanlarını 
da olumsuz etkilemekte, ilerleyen yıllarda çocukların uyum sorunları 
ve psikolojik sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Bu bölüm-
de; zorba, akran şiddeti (zorbalığı), akran şiddeti türleri, akran şidde-
tini etkileyen etmenler, akran şiddeti uygulayan çocuğa sahip ebevey-
nlerin özellikleri konularına değinilmiştir. Bununla birlikte akran şid-
detini gerçekleştiren, akran şiddetine maruz kalan ve akran şiddetini 
izleyen çocukların özellikleri literatürden faydalanarak açıklanmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Akran Şiddeti, Akran Şiddeti Etkileri, Okul Öncesi 
Dönem

GİRİŞ 

Erken çocukluk dönemi, çocuğun gelişiminin hızlı olması ve çocuk-
ta kalıcı etkiler oluşturması açısından önem taşımaktadır. Okul öncesi 
eğitim süresince çocuklar ilkokula hazırlanırken, paylaşmayı, dayanış-
mayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitim 
çocuğun bedenini tanımasına, nasıl kullanabileceğini öğrenmesine ve 
özbakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yardımcı olmaktadır (Aral ve 
diğ., 2002: 89). Şehirleşmenin artması ve çalışan annelerin çoğalmasıyla, 
günümüz çocukları genellikle ilk akran deneyimlerini okul öncesi eği-
tim kurumlarında kazanmakta ve akranlarıyla birlikte vakit geçirme ih-
tiyacını karşılamaktadırlar. Bunların yanı sıra okul öncesi eğitim kurum-
ları; çocukların grup oyunlarına katılarak benlik kavramının gelişmesini 
sağlamakta, yeteneklerini keşfederek sosyal grup içerisinde güçlü ve 
güçsüz yanlarını ortaya çıkarmaktadır (Gültekin Akduman, 2012). Okul 
öncesi eğitime katılan çocuklar arkadaşlık kurmayı, oyun gruplarına ka-
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tılmayı, sosyal konum ve statü kazanmayı öğrenmektedirler (Hanish, 
Ryan, Lynn Martin ve Fabes, 2005). Oyun grubuna katılan çocuklar ken-
disi hakkında bilmediği yönlerini tanıyarak, evi ve ebeveynleri dışında 
akranlarıyla kendi benliğini fark etmekte ve ilk sosyal deneyimlerini ya-
şamaktadırlar.

Akran ilişkileri, sosyal becerileri kazandırmada zemin olması, çocu-
ğa güven duygusu kazandırması, sosyal bilişsel gelişmeyi desteklemesi, 
sosyalleşmeyi sağlaması gibi nedenlerden ötürü çocukların sosyal, duy-
gusal, bilişsel gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır (Erwin, 
2000). Çocukların akranları ile olumlu ilişkiler kurmaları onların fiziksel, 
zihinsel, sosyal-duygusal ve psikolojik gelişimlerini desteklemektedir 
(Ladd ve Burgess, 1999: 914; Gülay, 2009: 82). Olumsuz kurulan akran 
ilişkileri ise çocukların sosyal duygusal gelişimini ve akademik başarı-
sını olumsuz etkilemekte ayrıca kısa süreli olduğu gibi uzun vadeli de 
yaşamını etkileyebilmektedir (Gülay, 2009). Olumsuz akran ilişkileri ge-
nelde saldırganlık olarak tanımlanmaktadır. Saldırganlığın alt boyutları 
bulunmakta ve bunlar arasında zorbalık ve şiddet yer almaktadır (Uysal 
ve Dinçer, 2012). Her saldırgan davranış zorbalık olmayabilir ancak her 
çeşit zorbalık saldırgan davranıştır. 

Akran Şiddeti (Akran Zorbalığı)

Akran şiddetine (zorbalık) yönelik çeşitli tanımlamalar bulunmak-
tadır. İsveçli araştırmacı Heinemann zorba davranışı “mobbing” olarak 
adlandırmış ve “bir kişiye yönelik aniden başlayıp aniden sonlandırı-
lan grup şiddeti” olarak tanımlamıştır (Dölek, 2001). Zorbalar, zorba-
lık davranışını başlatan ve devam eden kişilerdir.  Zorbalığa yönelik 
ilk bilimsel çalışma Dan Olweus tarafından 1970li yıllarda İskandinav 
ülkelerinde başlatılmış bir araştırma projesidir(akt: Gültekin Akduman, 
2012: 122). Norveç’te üç çocuğun akran zorbalığına maruz kalmaları ne-
deniyle intihar etmeleri, bu ülkenin okullarında akran zorbalığına karşı 
ulusal bir etkinliğin başlatılmasına neden olmuştur.  Olweus’a göre ak-
ran zorbalığı; akranlar arasında gözlenen, kışkırtma unsuru bulunmak-
sızın fiziksel ya da psikolojik açıdan güç dengesizliği olan akranlardan 
güçlü olanın diğerine isteyerek ve kasıtlı olarak uyguladığı ve zorbanın 
bu durumdan haz aldığı bir saldırganlıktır. Olweus yaptığı çalışmalarda 
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akran zorbalığını iki boyutta ele almıştır. Bunlar doğrudan ve dolaylı 
olarak yapılan saldırganlıklardır. Doğrudan saldırılar, fiziksel şiddet ve 
sözel olarak uygulanan hakaret, küçük düşürücü eylemlerdir. Dolaylı 
saldırılar ise akran şiddetine uğrayan kişinin sosyal statüsüne ve bireyin 
ait olma duygusuna zarar verme yoluyla gerçekleşmektedir (Gültekin 
ve Akduman, 2012). Akran şiddeti (zorbalık), zorba ve kurban arasında 
öğretmen ve akranların da bulunduğu sosyal ekolojik bağlamda gerçek-
leşen ve yalnızca okul hayatında değil, kurbanın yetişkinlik hayatında 
da uzun süreli etkili olabilen bir olumsuz etkileşimdir (Kartal, 2009).

Mynard ve Joseph (2000), zorba davranışa farklı bir boyut daha ekle-
yerek kişisel eşyalara saldırı boyutunu eklemiştir. Kişisel eşyalara saldırı 
boyutu, zorbalığa uğrayan kişinin eşyalarına zarar vermek, eşyalarını 
çalmak ve eşyayı sahibinden izinsiz almaktır. Zorbalığa yönelik tanım-
lamaların ortak özelliklerine bakıldığında;

•	 Herhangi bir kışkırtma unsuru olmadan, 
•	 Karşısındaki kişiye tekrarlı olarak gerçekleşen fiziksel, psikolojik 

veya duygusal zarar verme,
•	 Zorbalığı sistemli, tekrarlı ve yoğun olarak gerçekleştirme,
•	 Hedef alınan kişiyi rahatsız etme,
•	 Hedef alınan kişide endişe, korku yaratma amaçladığı ve rahat-

sızlık verdiği görülmektedir. 
Akran zorbalığı ile saldırganlık zaman zaman birbirine karıştırıla-

bilmektedir. Oysa bu iki kavram “amaçlılık, süreklilik ve güç denge-
sizliği” özellikleri ile birbirinden ayrılmaktadır. Aşağıda bu özellikler 
açıklanmaktadır. 

Amaçlılık: 
Zorba davranışın gerçekleştirilmesinde herhangi bir tehdit unsuru 

bulunmadan amaçlı olarak gerçekleştirilen saldırganlık türüdür. Küçük 
yaş dönemi çocukları, akranlarından oyuncak, şeker, çikolata gibi istek-
lerini elde etmek ya da oyunda kontrolü sağlayarak amaca ulaşmakta 
ve zorba davranışlar sergilemektedirler  (McGinnis & Goldstein, 2003).
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Süreklilik:
Akran şiddeti (zorbalık), yalnızca bir kereye mahsus olmamalı, za-

rar verici hareket sürekli olarak tekrarlanmalıdır. Zorbalık, gün içerisin-
de ya da haftada, ayda gibi farklı zaman dilimlerinde farklı zamanlarda 
tekrarlanır. Zaman farklılıkları kurbanın ve zorbalığı gerçekleştiren bi-
reyin özelliklerine göre değişmektedir (Dökmen, 2008). 

Güç Dengesizliği:
Akran şiddetini gerçekleştiren ile kurban arasında güç dengesizliği 

bulunmakta, şiddeti uygulayan çocuğun şiddete maruz kalan çocuktan 
daha güçlü olmaktadır (Olweus, 2003). Güç dengesizliği, psikolojik ya 
da fiziksel olabilmektedir.

Zorbalığın türleri arasında çeşitli görüşler bulunmaktadır. Marini ve 
arkadaşlarına göre (2001) zorbalık;

	Fiziksel akran şiddeti: Doğrudan fiziksel eylemlerin bulunduğu 
akran şiddetidir.

	Bilişsel akran şiddeti: Akran şiddeti; tehdit ederek, alay ederek, 
dalga geçerek ve lakap takarak gerçekleştirilir. 

	Duygusal akran şiddeti: Bulunduğu ortamdan dışlama ve uzak-
laştırmadır.

	Sosyal akran şiddeti: Akran şiddeti gösteren baskın grubun diğer 
grup üzerinde mücadelesidir. 

Diğer bir araştırmacı Sharp ve Smith (2003)’e göre ise zorbalık; fizik-
sel, sosyal ve dolaylı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

•	 Fiziksel zorbalık: Akran şiddeti gösteren kişinin doğrudan fizik-
sel uygulamalarla (vurma, tekmeleme, çimdikleme, çarpma, ci-
sim fırlatma gibi)  karşısındaki kişiye rahatsız edici davranışlarda 
bulunmasıdır. 

•	 Sözel zorbalık: Ad takma, küfretme, kötü söz söyleme, alay etme, 
dalga geçme gibi küçük düşürücü sözel ifadeleri içermektedir.

•	 Dolaylı zorbalık: Fiziksel güç ya da sözel ifadeleri doğrudan kul-
lanmadan dolaylı yollardan gerçekleştirilen zorbalık türüdür. 
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Küçük yaş dönemi çocukları dolaylı zorbalığa kıyasla, fiziksel ve 
sözel zorbalığı daha çok gerçekleştirmektedirler.

Akran zorbalığı statüleri dörde ayrılmaktadır (Pişkin, 2002):
Zorba: Karşısındakinden fiziksel veya psikolojik olarak zayıf olan 

akranlarına kasıtlı ve daimi olarak rahatsızlık veren bireydir.
Kurban: Kendisinden daha güçlü çocuklardan fiziksel ve\veya psi-

kolojik şiddete maruz kalan kişidir.
Zorba-Kurban: Zorba söz ve eylemlerde bulunan ve aynı zamanda 

zorbalığa maruz kalan bireydir. 
Nötr izleyici: akran şiddeti olaylarına karışmayan, şiddeti uygulayan 

ya da şiddete maruz kalan olmayan, şiddeti izleyen kişidir.  

Akran Şiddetine (Zorbalığa) Maruz Kalan Çocuklar 

Şiddete (zorbalığa) maruz kalma, saldırgan davranışa maruz kalma-
yı ifade eder. Şiddete maruz kalan çocuğun sosyal uyumsuzluk süreci 
yaşayabildiği ve bunun kolaylıkla krize dönüşebilen bir problem oldu-
ğu görülmektedir.

Akran şiddetine maruz kalmanın 5 çeşidi bulunmaktadır (Hawker 
ve Boulton, 2000; Kochenderfer-Ladd ve Wardrop, 2001):

1. Dolaylı akran şiddetine maruz kalma: Akran şiddetinin gerçek-
leştiği ortamın kalabalık olması ve şiddeti gerçekleştirenin kolaylıkla ta-
nımlanamaz oluşudur.

2. İlişkisel akran şiddetine maruz kalma: Tehdit etme, dışlama, de-
dikodu gibi arkadaşlığa ve akran kabulüne zarar verecek davranışlara 
maruz kalmadır.

3. Sözel akran şiddetine maruz kalma: Hakaret, kötü sözcükler, kü-
für gibi sözel şiddet içeren ifadelere maruz kalmadır.

4. Fiziksel şiddete maruz kalma: Çimdikleme, itme, vurma gibi fi-
ziksel şiddete maruz kalmadır.

5. Çoklu akran şiddetine maruz kalma: Akran şiddeti tiplerinden 
iki ya da fazlasının bir arada bulunmasıdır.

Akran şiddeti süreci incelendiğinde, sosyal baskı ve saldırganlıkla 
ortaya çıktığı görülür. Zorbalığa maruz kalan çocuklar, çoğu zaman zor-
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ba davranışa uygun tepki veremeyebilirler, bu çocuklar zorbalıkla baş 
etme becerilerinden yoksundurlar. Bu yüzden zorba davranışı sergile-
yen çocuk davranışını tekrarlamakta devam etmekte zorbalığa maruz 
kalan çocuk ise zamanla daha da baş edemez hale gelmektedir (Crothers 
ve Levinson, 2004).

Akran şiddetini gerçekleştiren çocuklar, çevresindeki çocuklar tara-
fından güçlü olarak algılanmaktadır. Bu çocuklar bulundukları grup içe-
risinde genellikle etkin, girişken, popüler, düşmanlık hisleriyle dolu ya 
da atak olabilmektedirler. Ayrıca bu çocukların düşük sosyal benliğe sa-
hip, yıkıcı, kavgacı oldukları da belirtilmektedir. Bazı zorba çocukların 
az sayıda arkadaşı bulunmaktadır ancak buna rağmen kabul düzeyleri 
yüksektir. Bazı zorba çocukların ise arkadaşları neredeyse hiç bulunma-
maktadır ve saldırgandır (Rodkin ve Hodges, 2003). 

Akran şiddetine maruz kalan çocuklar da iki gruba ayrılmaktadır. 
Pasif kurbanlar; akran şiddetine uğramasına karşın direnç gösterme-
yen; ağlama, içe kapanma gibi tepkiler içermektedir. Aktif kurbanlar ise 
akranlarına saldırgan davranışlarda bulunarak başka kişilere zorbalık 
yapan ve kışkırtıcı davranışları nedeniyle kendisinden daha güçlü bir 
akranından şiddete maruz kalan kişilerdir. Bu kişiler, hem kurban hem 
de zorba olmaktadır (Olweus, 2003).

Zorba çocukların genellikle akranları ile ilişkilerinin yanı sıra diğer 
yakın çevreleri ile de sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun nedenleri olarak;

	Çocukluk döneminde yanlış ebeveyn tutumlarına maruz kalarak 
büyüme,

	Mutsuz olma,
	Büyütülürken sevgi görmeme ve kabullenilmeme,
	Kendini değersiz ve yetersiz hissetme,
	Güçlü olma duygusundan hoşlanma,
	Güçlü görünmek isteme,
	Kendini başarılıymış gibi düşünme ve hissetme.
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Akran Şiddeti Uygulayanların (Zorbaların) Özellikleri 

Pellegrini (1998)’ e göre zorba, akranları arasında hedefte belirle-
dikleri kişi ya da kişilere her türlü farklı şiddeti uygulayabilen kişidir. 
Bu kişilerin çok sayıda arkadaşı olabilir ayrıca genellikle bulundukları 
ortamda grup kurma eğilimindedirler. Şiddet eğilimi gösteren çocukla-
rın bir arada olmaları ve grup kurmaları, zorbalığın pekiştirilmesine ve 
kuvvetlenmesine neden olmaktadır. Akran şiddeti uygulayan çocuklar 
genellikle;

	Fiziksel şiddet eğilimi ile birlikte saldırgan davranışlar sergileme,
	Zorba davranışı başlatma ve devam ettirme,
	Grup içerisinde etki gücü yüksek ve lider olma,
	Empati kurmaktan yoksun,
	Sürekli güçlü görünmeye çalışan kişilerdir (Kartal ve Bilgin, 2007; 

Perren, 2000). 
Okul öncesi dönem çocukları ile yapılan bir araştırmada olumsuz ki-

şilerarası davranış sergileme azaldıkça akran şiddetine maruz kalmanın 
azaldığı bulunmuştur. Ayrıca, kız çocuklarının akran şiddetine maruz 
kalma puanı, erkek çocukların akran şiddetine maruz kalma puanına 
göre daha düşük olduğu bulunmuştur (Sarı, 2014). 

Oliver, Oaks ve Hoover (1999)’a göre zorba çocukların ebeveynleri-
ne yönelik bazı özellikler belirlenmiştir. Bunlar;

	Çocuğun davranışlarına yönelik sınırlar koymama, disiplin kur-
mama,

	Ebeveynler tarafından çocuğun izole edilmesi,
	Çocuğa birincil olarak bakan kişiler tarafından ilgisiz davranma,
	Ebeveynler arasında uyumun olmaması,
	Çocuğun aşırı kontrol altında tutulması, 
	Çocuğun sürekli cezalandırılması.

Akran Şiddetine Maruz Kalanların Özellikleri 

Akran şiddetine maruz kalan kurbanlar, genellikle küçük, güçsüz 
ve psikolojik olarak zayıf çocuklardır. Bu çocukların sosyal konumları 
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düşük, liderlik becerileri zayıftır. Akranları tarafından genellikle farklı 
görülebilen özellikleri de (daha şişman, daha zayıf, kepçe kulak, fiziksel 
bir engel, öğrenme güçlüğü gibi) bulunabilmektedir (Perren, 2000).

Akran şiddetine maruz kalanlar genellikle çekingen, içe dönük, iş-
tahsız, çabuk hastalanan, kendi bedenine zarar veren, anksiyete düzey-
leri yüksek, gruptan dışlanan çocuklardır (Gökler, 2009). 

Akran Şiddetini İzleyenlerin (Seyircilerin) Özellikleri

Akran şiddetinin gerçekleştiği ortamda bulunan zorba davranışı ser-
gileyen ya da zorbalığa maruz kalan olmayan ancak problem davranışı 
gören çocuklardır. Bu çocuklar bulundukları ortamla ilgili yaşanan so-
runu anlatırlar ve seyirci kalmayı tercih eden çocuklardır. Genel olarak 
izleyici olan bu çocuklar, zorbalık esnasında teki vermezler, zorbalığa 
müdahele etmezler ve zorbalığı izlemeye devam ederler. Ancak dolaylı 
da olsa bu çocuklar akran şiddetine (zorbalığa) katkı sağlamış olurlar. 

Akran Şiddetini Uygulayan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin 
Özellikleri

Zorba çocukların aile yapıları incelendiğinde bazı özelliklerinin or-
tak olduğu görülmektedir. Genel olarak bu çocukların aileleri güvensiz 
ve zayıf aile işlevine sahiptirler. Ev ortamları huzursuz, kızgınlıkların 
ve hayal kırıklıklarının yüksek olduğu aile ortamına sahiptirler (Bea-
ne, 2005). Zorba ebeveynler genellikle sağlıklı anne baba çocuk ilişkileri 
kuramamaktadırlar. Ayrıca aile içinde bir sorun olması durumunda fi-
ziksel cezalardan sık sık faydalanmaktadır. Problem durumunda fizik-
sel cezaların olduğu, baskın ve saldırgan davranışlara sahip ailelerden 
geldikleri görülmektedir. Zorbalığa maruz kalan çocukların annelerinin 
genellikle fazla korumacı oldukları ve dostça yaklaşımlarını yüksek se-
viyede paylaştıkları görülmüştür. 

Akranlar arasında zorba davranışın sergilenmesi, çocukların arka-
daşlık ilişkilerini de etkilemektedir. Zorbalık ile ilgili olayların, zorba 
davranışlarda bulunan çocukların ve zorba davranışlara şahitlik eden 
çocukların kişilik özellikleri etkilendiği gibi ilerleyen yıllarda toplumsal 
ilişkilerini de olumsuz etkilenmektedir.
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Zorbalığa uğrayan çocuklar yalnız ve içe kapanık çocuklardır. Özö-
zen Danacı ve Çetin (2016) okul öncesi dönem çocukları ile yaptıkları 
çalışmada motor gelişimi, dil gelişimi ve sosyal gelişimi düşük düzeyde 
olan çocukların daha çok zorba davranış sergiledikleri sonucuna ulaş-
mışlardır. Aile içerisinde şiddete uğrayan, parçalanmış aile çocukları 
veya yanlış ebeveyn tutumları ile çocuk ayrımcılığına uğrayan çocuk-
ların diğer çocuklara nazaran zorbaca davranış gösterme eğilimlerinin 
yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Gültekin Akduman (2010) tarafından yapılan bir diğer çalışmada 
da, akran ilişkilerini etkileyenler arasında aile yapısının ve akran istis-
marının önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Zorba-Kurban Analizi (Sosyal Örüntü Analizi)

Sosyal örüntü, toplumu oluşturan sosyal unsurlar arasındaki ilişki 
ağıdır. Sosyal örüntü analizi, bu ilişkilerin yapısına odaklanmaktadır. 
Sosyal örüntü analizine göre saldırgan-kurban ilişki tiplerini belirten se-
kiz model vardır (Vermande vd., 2000):

Rastgele model: Çocukların sosyometrik tercihleri rastgeledir. Ço-
cuklar akran şiddetini uygularken belirli bir ölçüte uymazlar. Çocukla-
rın tercih süreci tam olarak anlaşılamaz. Rastgele model Şekil 1’de aşa-
ğıda yer almaktadır. 

Şekil 1. Saldırgan - Kurban İlişkilerine Ait Yapısal Analiz: Rastgele Model
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Kurban merkezli model: Birden fazla çocuğun saldırgan davranış-
larının tek bir çocuğa yönelmesidir. Zorba davranışlar doğrudan tek ço-
cuğa gerçekleştirilmez. Kurban merkezli model Şekil 2’de aşağıda yer 
almaktadır.

                                                     
Şekil 2. Saldırgan - Kurban İlişkilerine Ait Yapısal Analiz: Kurban Mer-

kezli Model

Saldırgan merkezli model: Tek bir çocuktan farklı farklı çocuklara 
zorbalık uygulanmasıdır. Saldırgan merkezli model Şekil 3’de aşağıda 
yer almaktadır. 

Şekil 3. Saldırgan - Kurban İlişkilerine Ait Yapısal Analiz: Saldırgan Mer-
kezli Model 

Saldırgan/kurban merkezli birleşik model: Saldırgan merkezli 
modelde zorbalık gösteren çocukların saldırganlığı gerçekleştirdiği ço-
cukların ortak bir çocuğa uygulanmasıdır. Farklı çocuklara saldırganlık 
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gösteren zorba çocuk, kurban merkezli modelde farklı çocukların uygu-
ladığı kurbana da şiddet uygulamaktadır. Bu model türünde genellikle 
hem fiziksel hem sözel saldırganlık örneklerine rastlanmaktadır. Saldır-
gan kurban merkezli birleşik model Şekil 4’de aşağıda yer almaktadır. 

Şekil 4. Saldırgan - Kurban İlişkilerine Ait Yapısal Analiz: Saldırgan/Kur-
ban Merkezli Birleşik Model 

Hiyerarşik model: Kurban merkezli model ve saldırgan merkezli 
modelden farklı olarak bu modelde farklı çocuklar hem zorba davranışı 
sergileyen saldırgan hem de kurban olabilmektedir. Saldırgan çocuk bir 
akranına şiddet uyguladığında, kurban çocuk da başka bir arkadaşına 
şiddet uygulayabilmektedir. Bu süreç farklı çocuklarda kurban ve zor-
balığın değişmesi ile devam eder. Hiyerarşik model Şekil 5’de aşağıda 
yer almaktadır.
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Şekil 5. Saldırgan - Kurban İlişkilerine Ait Yapısal Analiz: Hiyerarşik  
Model 

Baskın model: Bu model türünde çocuklar saldırgan ve kurban 
rolündeyken, bazı çocuklar birden fazla çocuğa şiddet uygulayabil-
mektedir.  Bazı çocukların daha saldırgan olduğu bir modeldir. Baskın 
modelde ilişkiler daha doğrudandır. Örneğin; Ayça, Ahmet’e saldırgan 
davranışlarda bulunmaktadır. Baskın model Şekil 6’da aşağıda yer al-
maktadır. 
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Şekil 6. Saldırgan - Kurban İlişkilerine Ait Yapısal Analiz: Baskın Model

Karşılıklı model: Saldırganın ve kurbanın katıldığı yakın ya da si-
metrik ilişkiler söz konusudur. Bir çocuğun diğer bir çocuğa saldırgan 
davranışlarda bulunması ve başka bir zaman diliminde kurbanın sal-
dırganlık davranışlarla karşılık verilmesidir. Karşılıklı model Şekil 7’de 
aşağıda yer almaktadır.
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Şekil 7. Saldırgan - Kurban İlişkilerine Ait Yapısal Analiz: Karşılıklı  
Model 

Alt gruplar modeli: Rastgele modelinde olduğu gibi birbirine şiddet 
uygulayan, zorba ve kurban çocukların bir arada yer aldığı küçük grup-
ların bulunduğu modele verilen addır. Aynı çocuğun birden fazla çocu-
ğa şiddet uygulaması ve birden fazla çocuğun şiddetine maruz kalması, 
zorba ve kurban merkezli modellerle benzerlik göstermektedir. Ancak 
bu modelde farklı olarak zorbalığı başlatan çocuğun kurban olmaması 
söz konusu değildir (Hay, Payne ve Chadwick, 2004). Alt gruplar model 
Şekil 8’de aşağıda yer almaktadır.
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Şekil 8. Saldırgan - Kurban İlişkilerine Ait Yapısal Analiz: Alt Gruplar 
Modeli

Akran Şiddetine Maruz Kalmayı Etkileyen Etmenler

Akranlar arasında zorbalığa maruz kalmayı etkileyen etmenler ara-
sında;

	Sosyal açıdan reddedilme,

	Psikolojik açıdan zayıf olma,

	Aşırı kilolu olma,

	Aşırı zayıf, cılız olma,

	Akademik, sosyal yetersizlikler,

	Konuşma becerisinde eksiklik,

	Düşük özgüven,

	Olumsuz benlik algısı,

	Gözlük takma, 

	İçe kapanık olma,

	Aşırı hareketlilik.



YAŞAMIN İLK YILLARINDA AKRAN ŞİDDETİ (ZORBALIĞI)

166

Akran şiddetine (zorbalığa) maruz kalan çocukların, maruz kalma-
yanlara göre yakın arkadaşlık kurmakta başarısızdırlar. Arkadaş sayısı 
ile kurban edilme arasında zıt yönlü ilişki bulunmaktadır. Akran şidde-
tinin uygulandığı sınıfta aynı yaşta çocuklar arasında olması ve küçük 
yaşta çocuğun şiddete maruz kalması olduğu gibi bazı özel durumlarda 
küçük çocuklar büyük çocuklara şiddet uygulayabilmektedir (Hanish, 
2000).

Yapılan bir çalışmada anasınıfında akran şiddetini uygulayan, şid-
dete maruz kalan ve hem şiddeti uygulayan hem şiddete maruz kalan 
çocukların ve akran ilişkilerini ve sosyal davranışlarını incelenmiştir. 
Araştırma sonucunda, akran şiddetine maruz kalan çocukların daha çe-
kingen, itaatkâr, içe kapanık oldukları, iş birliğinden uzak ve daha stres-
li oldukları belirlenmiştir. Akran şiddetine maruz kalan ve akran şiddeti 
uygulayan çocukların daha az işbirlikçi sosyal özellikler gösterdiklerini 
ve zayıf kişiler arası ilişkilerinin olduğu sonucuna ulaşmıştır (Perren & 
Alsaker, 2006). Gültekin Akduman’ın (2010) 7-14 yaş arası çocuklarla 
yaptığı bir çalışmada, yaş yükseldikçe fiziksel saldırganlığın azaldığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  7-8 yaş çocuklarında fiziksel şiddet göstermek, 
diğer yaş çocuklarına oranla daha yüksek bulunmuştur. Bununla bir-
likte yaş ilerledikçe sözel saldırıların arttığı ve fiziksel saldırıların azal-
dığı tespit etmiştir. Yoon ve Kerber (2003)’e göre, öğretmenler fiziksel 
zorbalığı ve sözel zorbalığı karşılaştırdıklarında, fiziksel zorbalığı sözel 
zorbalığa göre daha büyük bir sorun olarak görmektedirler. 

 Okul öncesi dönem yıllarında akran şiddetine maruz kalan çocuk-
ların ilerleyen yıllarında hastalık ve depresyon düzeylerinde artış, inti-
har eğilimi gibi olumsuz etkiler görülebilmektedir (Humphrey ve Crisp, 
2008). 

 Akran zorbalığının gerçekleştiği mekân genellikle okullardır. Öğ-
retmenin ve diğer yetişkinlerin farkında olmayacakları ve zorbalığa mü-
dahele edemeyecekleri yerlerde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca okul içeri-
sinde olduğu gibi okul yolunda, bahçede ve okul koridorlarında da sık-
ça rastlanmaktadır. Sınıf ortamında öğretmenin bulunduğu anlar daha 
çok tercih edilmektedir.
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 Akran şiddetine yönelik yapılan bir araştırmada akran zorbalığını 
öğretmenlerin çoğu “Akranların birbirlerine gösterdikleri baskı” olarak 
tanımlamışlardır. Ayrıca öğretmenler çocuklar arasında çoğunlukla fi-
ziksel zorbalık yaşadıklarını belirtmişlerdir (Akyol, Yıldız ve Akman, 
2008). Akran şiddetine yönelik yapılan araştırmaların bir diğerinde 
öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki zorbalıklarla ilgili de-
ğerlendirmeleri incelenmiştir (Kartal, 2009). Araştırma sonucunda öğ-
retmen adayları tarafından en çok sözel zorbalığın yaşandığı ve ayrıca 
zorbalığı daha çok erkeklerin yaptığı belirtilmiştir. Gültekin Akduman 
(2012) tarafından yapılan çalışmada küçük yaş dönemi çocuklarında en 
sık fiziksel saldırının görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. 

 Akran şiddeti bir anlamda akran grubundaki istismar anlamına gel-
mekte ve istismara uğrayan çocuklara ciddi boyutta zarar verebilmek-
tedir. Zorbalığa uğrayan ve zorba çocukların ortak özellikleri, kısa ve 
uzun vadede etkilerinin olabilmesidir.

SONUÇ 

Çoğu zaman saldırganlıkla karıştırılan akran şiddeti (zorbalık), okul 
öncesi dönemden başlayarak yaşamın her döneminde gerçekleşebilmek-
tedir. Çocukların kişilik gelişimlerini ve öğrenme yaşantılarını olumsuz 
etkileyen zorbalık, hem zorbalığı gerçekleştiren kişiyi hem de zorbalığa 
maruz kalan çocuğu olumsuz etkilemektedir. Zorbalığa uğrayan çocuk-
lar okula gitmek istemeyerek genellikle evlerinde kalmayı tercih ederler. 
Ev ortamında kendilerini daha güvenli hissederler.  Ayrıca hem zorba 
hem de zorbalığa uğrayan çocukların diğer çocuklara nazaran daha faz-
la psikolojik rahatsızlıklara yatkındırlar.

Okul öncesi dönemde zorbalık gösteren çocuklar,  ilerleyen yılların-
da düşük akademik başarı, okula gitmek istememe, madde bağımlılığı, 
antisosyal davranış problemleri ve şiddet eğilimi gösterme gibi olumsuz 
davranışlara yatkındırlar. Ayrıca çocukluk yıllarında zorbalığa maruz 
kalan çocukların psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar (baş ağrısı, bağırsak 
rahatsızlıkları, altını ıslatma gibi..) yaşayabilmektedirler. 

Günümüzde ülkemizde ve dünyada artan şiddet eğilimi, akran zor-
balığı probleminin ciddiye alınmasını ve geniş çaplı düşünülmesini ge-
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rektirmektedir. Bu nedenle akran zorbalığı küçük yaşlarda mutlaka fark 
edilmeli ve gerekli önlemler alınarak müdahele edilmelidir.
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MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİJİTAL ÖYKÜ 
KULLANIMI

Gülşah SALTIK AYHANÖZ1

Öz: Teknolojik gelişmeler birçok ortamı ve bireyi etkilemekte olup bu 
ortamlardan biri ve en önemlisi eğitim-öğretim ortamlarıdır. Tekno-
lojinin eğitim-öğretim ortamlarında kullanılmasının çok sayıda fay-
dası bulunmaktadır. Eğitim ortamlarında teknoloji kullanımı yeni 
bilgilerin öğretilmesine destek olmanın yanı sıra, öğrencilerin derse 
olan ilgilerini ve motivasyonlarını artırmak için uygun bir yöntemdir. 
Teknoloji, öğrencilerin öğrenmelerini artırmalarına, özsaygı kazanma-
larına ve kendilerine güvenmelerine fayda sağlamaktadır. Bir başka 
açıdan bakıldığında yaratıcılık ve yenilenme, etkili iletişim ve işbirli-
ği, eleştirel düşünme ve problem çözme, bilgi ve iletişim teknolojile-
ri okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığı gibi 21.Yüzyıl becerilerine yön 
veren teknolojik gelişmeler eğitim sistemini etkilemektedir. 21. Yüzyıl 
becerilerin ve yeterliliklerin birçoğu bilginin seçimini, entegrasyonu-
nu, analizini, paylaşımını ve kazanımlarını kapsayan bilgi yönetimi ve 
teknoloji ile bağlantılıdır. Eğitim-öğretim ortamlarında kullanılabile-
cek yöntemlerden biri de eğitimde sıkça kullanılmaya başlanan ve ge-
leneksel öykü anlatma sanatına yeni bir boyut kazandıran dijital öykü-
lemedir. Ayrıntılarıyla anlatılan olay anlamına gelen öyküler günlük 
hayatın yansıması olarak geçmiş zamanlardan bu yana karşımıza çık-
maktadır. Başlangıçta yazılı ve sözlü bir ürün iken gelişen teknoloji ile 
değişime uğrayarak dijitalleşerek çağa ayak uydurmuştur. Öykülerde 
metin, görsel, video ve ses öğelerinin yer alması dijital öykülemeyi 
eğitim hayatında kullanışlı hale getirmiştir. Dijital öyküleme üzerine 
çok sayıda çalışma bulunmakta olup, bu çalışmalarda araştırmacılar 
dijital öyküleme sürecine aktif olarak katılan öğrencilerin araştırma ve 

1 MEB, Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi, Niğde/Türkiye, gulsah-1984@windowslive.com. 
Orcid No: 0000-0003-0174-9999
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organizasyon becerilerinin geliştiğini ve anlatılan konuya ilgilerinin 
arttığını tespit etmişlerdir. Ayrıca dijital öyküleme öğrencilerin bilgi 
okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı ve medya 
okuryazarlığı gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmasında yardımcı ol-
duğu bu çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu araştırmanın amacı Or-
taöğretim matematik öğretim programında (MEB, 2018) ve Ortaokul 
matematik dersi 5-8. sınıflar öğretim programı (MEB, 2013)’de yer alan 
amaç ve kazanımların öğretiminde etkili olan dijital öykülemenin, ma-
tematik derslerinde kullanılmak üzere tanıtılmasıdır. Yapılan çalışma 
kuramsal temelli olup araştırmada veriler doküman analizi tekniği 
ile toplanmıştır. Veriler analiz edilirken betimsel analiz tekniğinden 
faydalanılmıştır. Yapılan çalışmada, dijital öykülemenin, matematik 
eğitiminde hedeflenen becerilerin kazandırılmasında etkili olduğu so-
nucuna varılmıştır. Bu bağlamda Matematik eğitiminde dijital öyküle-
meye yer vermenin öğrenci motivasyonunun yüksek tutulmasında ve 
eğlenceli bir sınıf atmosferinin oluşturulmasında etkili olacağı düşü-
nülmektedir. Ayrıca Matematik derslerinin hem okul içi hem de okul 
dışı etkinliklerinde etkili olan teknoloji kullanımı ile donatılmasına, 
eğitsel açıdan daha büyük önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Öğretmenlerin, dijital öyküleme etkinliklerinde başarılı sonuçlara ula-
şılacak ortamlar sağlayabilmeleri için gerek lisans gerekse hizmet içi 
eğitimlerle dijital öyküleme ve teknoloji bağlantılı modern öğrenme 
etkinlikleri konulu eğitimlere yer verilmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Dijital Öyküleme, 21. Yüzyıl 
Becerileri, Öykü

GİRİŞ

Öyküleme; geçmiş zamanlardan bu yana insanların yaşam dene-
yimlerini, değerlerini, kültürel mirasını, bilgiyi ve bilgeliği paylaşmak 
için kullanılmaktadır. Öykülemeler farklı zaman dilimlerinde çeşitli or-
tam ve biçimlerde karşımıza çıkmışlardır.  Günümüzde ise öyküleme, 
internetin yaygınlaşması ile dijital ortama aktarılmıştır (Sadık, 2008) 
Alan yazın incelendiğinde dijital öyküleme farklı biçimlerde tanımlan-
maktadır.  Dijital öyküleme, Robin (2006) tarafından grafik, seslendirme, 
video, metin ve müzik gibi öğelerin bir araya getirilerek tarihi olaylar, 
kişisel öyküler gibi belli konularda bilginin aktarılmasında ve bu ko-
nularda öğretim yapmak amacıyla kullanılan birkaç dakikalık öyküler 
olarak tanımlamaktadır. Chung (2006), dijital öykülemeyi metin, görsel, 
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video ve ses gibi dijital öğelerin bilgisayar ortamında çoklu ortam olarak 
sunulması olarak tanımlarken;Ohler (2013)  dijital öykülemeyi, çok sa-
yıda medyayı birleştirerek, uygun bir öykü ile kişisel bir dijital teknoloji 
kullanımı olarak tanımlamıştır.

Yaratıcılık ve yenilenme, etkili iletişim ve işbirliği, eleştirel düşün-
me ve problem çözme, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı ve bil-
gi okuryazarlığı gibi 21.yy becerilerine yön veren teknolojik gelişmeler 
eğitim sistemini etkilemekte ve öğretim anlayışında değişimlere sebep 
olmaktadır. Eğitim-öğretim verilen ortamlarda ses ve görüntü sistemleri 
ile donatılmış bilgisayar, akıllı tahta, çoklu ortam ve internet teknolojileri 
gibi yeni kavram ve teknolojilerin yer alması, bu ortamları desteklemek-
te, zenginleştirmekte ve eğitim anlayışına çeşitli bakış açıları kazandır-
maktadır. Bu yeni imkânlar öğrenme-öğretme faaliyetlerini etkileyerek 
eğitim-öğretim sisteminde köklü değişiklikler meydana getiren tekno-
lojik gelişmeler öğretiminde yeni teknik, yöntem, materyal ve araçların 
kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Eğitim-öğretim ortamlarında kulla-
nılabilecek yöntemlerden biri de eğitimde sıkça kullanılmaya başlanan 
ve geleneksel öykü anlatma sanatına yeni bir boyut kazandıran dijital 
öykülemedir.

İnceelli, (2005) gelişen teknolojiyle öykülemeyi desteklemek için in-
ternet ile birlikte World Wide Web (www) ve yeni teknolojilerin ortaya 
çıkışıyla anlatım ses, müzik, görüntü ve interaktiflikle daha dinamik ve 
güçlü bir iletişim sistemine dönüştüğünü ifade etmiştir. Böylece dijital 
öyküler göze, kulağa daha fazla hitap etmeye başlamıştır. Üç boyut ve 
hareket unsurları sayesinde öğrencilerin dikkatlerinin ve derse karşı gü-
dülerinin artmasını desteklemiştir. Bu bağlamda dijital öyküleme birçok 
derse okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini destekleyerek 
hizmet eden bir araç haline gelmiştir.

Dijital öyküleme günümüz eğitim dünyasında önemli bir role sahip-
tir. Ayrıca Dogan ve Robin (2008) öğretim ortamında öğrencilere içeriği 
öğretme, aktif araştırmalar yaptırma, yazmayı öğretme gibi çeşitli amaç-
larla kullanılabileceğini vurgulamıştır. Öğrencilerin etkin olarak dijital 
öykü oluşturma sürecine katılmasının; yaratıcı düşünme becerilerini, 
hayal güçlerini, araştırma becerilerini ve teknolojik yeterliklerini geliş-
tirdiği; motivasyonları sayesinde akademik başarılarının da arttığı be-
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lirtilmiştir. (Duman ve Göcen, 2015; Duvesko vd., 2012; Hung vd., 2012; 
Jakes ve Brennan, 2005; Karataş vd., 2016; Kocaman-Karaoğlu, 2015)

Eğitimde dijital öyküler birçok tür ve çeşitli şekillerde karşımıza çık-
maktadır. Robin (2006) dijital öykülemeyiinsanların hayatındaki önemli 
anları anlatan “kişisel (yansıtmacı) öyküler”, bir kişinin belirli bir kav-
ram hakkında bilgi veren veya öğreten “bilgilendirici ve öğretici öykü-
ler” ve geçmişe dair bir anlayışla dramatik olayları ele alan “tarihi olay-
larla ilgili öyküler”  olmak üzere üç başlık altında toplamıştır. Garrety 
(2008)1 ise dijital öyküleri beş başlıkta toplamıştır. Bu başlıklar “gelenek-
sel “, “proje tabanlı ”, “öğretici ”, “sosyal adalet ve kültürel açıdan ele 
alınan ” ve “kişinin iç dünyasını yansıtan ” öyküler olarak sıralanabilir. 
Eğitim uzmanı Edgar Dale tarafından 1946 yılında oluşturulan yaşantı 
konisi Şekil-1’de gösterilmiştir (Küçük, 2011).

Şekil 1. Edgar Dale’nin Öğrenme ve Yaşantı Konisi (Küçük, 2011)

1 https://dr.lib.iastate.edu/handle/20.500.12876/69447  (E.T. 01.06.2021)
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Edgar Dale’nin öğrenme ve yaşantı kolonisinde ortaya koyduğu Şe-
kil 1’de yer alan diyagramda öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde 
geçirdikleri yaşantılar ve deneyimlerin öğrenme düzeyini doğrudan et-
kilediği görülmektedir. Ayrıca en üst düzey öğrenmelerin, bütün duyu 
organlarının aktif olduğu öğrenme ortamlarında gerçekleştiği bu diyag-
ramda gözler önüne serilmektedir. Oğuz, (2012) çalışmasında öğrenci-
ye bilgi kazandırılması sürecinde aktif katılımı sağlayacak, örnek hayat 
hikâyeleri sunarak bilinç oluşturulmasına yardımcı olacak, yaratıcı dü-
şünme becerilerini geliştirecek ve işbirlikli çalışmaları destekleyecek et-
kinlik ve materyallerin kullanılmasının önemini belirtmiştir.

Kılıç’a (2014) göre dijital öyküleme yöntemi; çoklu ortam bileşen-
leri ile metinlerin bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak belirli bir öykü 
çerçevesinde bir araya getirilmesidir. Başka bir deyişle Figa (2004) di-
jital öykülemeyi; ses, resim, grafik, müzik ve metinlerin kullanılarak 
etkileşimli bir ortamda öykü oluşturma süreci olarak ifade etmektedir. 
Kocaman Karoğlu, (2015) dijital öykülerin, farklı masaüstü yazılımlar 
(moviemaker, microsoftofficepowerpoint, msphotostory, imovie) veya 
web 2.0 araçları (animoto, storyjumper, powtoon) kullanılarak kolayca 
oluşturulabileceğini belirtmiştir. Dijital öyküleme yaklaşımı, çağımızın 
beklentilerine yönelik bir eğitim-öğretim modeli olarak kullanılmaya 
uygun olduğu düşünülmektedir. Ayrıca dijital öyküleme sürecinde 
görsel-işitsel çıktıları çözümleyebilen, anlamlandırabilen ve yorumlaya-
bilen, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi hususunda faydalı olacağı düşü-
nülmektedir. Bozdoğan (2012), eğitim alanında geleceği biçimlendirecek 
olan yeni nesil için dijital öykülemenin yaratıcı, daha farklı ve işlevsel 
bir yaklaşım olduğunu ifade etmiştir. Teknoloji destekli öğrenme hızla 
değişen dünyada başarılı olabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve ya-
şam boyu öğrenme sürecinin gelişiminde rol oynamaktadır (Domalews-
ka, 2014).

21 yy. becerilerinin kazanımını destekleyen dijital öyküleme yön-
teminin katkılarını Castañeda (2013) çalışmalarında ortaya koymuştur. 
Çeşitli derslerde öğrencilere konu ile ilgili farkındalık sağlamada, biliş-
sel yükü azaltmada ve öğrenimi desteklemede dijital öyküleme yönte-
minden yararlanılmaktadır (Kılıç, 2014). Dijital öyküleme etkinliklerin-
de öğrencilerin konu ile ilgili araştırma yapmaları sayesinde araştırma 



Gülşah SALTIK AYHANÖZ

177

becerilerinin, seslendirme yapmaları sayesinde seslendirme becerileri-
nin ve senaryo yazıp-düzenlemeleri sayesinde ise okuma-yazma bece-
rileri gelişmektedir. Dijital öyküleme çalışmaları öğrencilere, teknolojik 
becerileri kazanma ve süreç içerisinde işlenen konuyu daha iyi anlama 
imkânı sunmaktadır (Behmer vd., 2006). Dijital öykülerle gerçekleştiri-
len işbirlikçi çalışmaların öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişimine 
katkı sağladığı Holotescu vd., (2014) tarafından yapılan çalışmada tespit 
edilmiştir. Bunun yanı sıra Blas ve Paolini, (2012 )dijital öykülemenin 
öğrencilerde içerik seçme-organize etme ve kritik düşünme becerilerinin 
gelişiminde etkili olduğunu çalışmasında belirtmektedir. 

Alanyazın incelendiğinde dijital öyküleme ile ilgili branşlar bazında 
yapılan çalışmaların yabancı dil eğitimi (AbdolmanafiRokni ve Qarajeh, 
2014; Liuvd., 2018; Ono, 2014; Yang ve Wu, 2012), matematik (Kildan 
ve Incikabi, 2015; Özpinar vd., 2017), fen bilimleri (Hung vd., 2012; Kot-
luk ve Kocakaya, 2015), bilgisayar eğitimi (Faruk Islim vd., 2018; San-
car-Tokmak vd., 2014), sağlık ve toplum uygulamaları (Gubrium, 2009; 
Robin, 2006) ve öğretmen eğitimi (Tatlı ve Bayramoğlu, 2015; Condy vd., 
2012) alanlarında olduğu görülmüştür.

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı Ortaöğretim matematik öğretim programın-
da (MEB, 2018) ve Ortaokul matematik dersi 5-8. sınıflar öğretim prog-
ramı (MEB, 2013)’de yer alan amaç ve kazanımların öğretiminde etkili 
olan dijital öykülemenin, matematik derslerinde kullanılmak üzere ta-
nıtılmasıdır.

Bu amaca yönelik aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur.
1. Dijital öyküleme nedir? 
2. Dijital öykülemenin bileşenleri nelerdir? 
3. Dijital öyküleme matematik eğitiminde nasıl kullanılır?

YÖNTEM

Matematik eğitiminde dijital öykülemenin etkilerini incelemek ama-
cıyla ilgili konuya dair kitaplar, makaleler ve istatistikî verilere yoğun-
laşılarak kuramsal temelli bir çalışma yapılmıştır.Yapılan çalışma anali-
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tik araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2006) doküman incelemesi yön-
temi ile gerçekleştirilen analizler, araştırılması amaçlanan olgu ya da ol-
gularla ilgili bilgileri içeren yazılı materyalleri konu almakta olduğunu 
vurgulamıştır. Ayrıca bu yöntem konuyla ilgili yazılı ve basılı kaynak-
ların incelemesi sonucu (Bogdan ve Biklen, 2007) verilerin elde edildiği 
bir tekniktir. Yapılan araştırmada veriler, dijital öykülemenin tanımını, 
özelliklerini, bileşenlerini ve dijital öykülemenin matematik eğitiminde 
kullanımını ele alan makaleler, tezler, bildiriler, kitaplar, ansiklopediler 
ve ilgili web sayfalarından elde edilmiştir. Elde edilen yazılı/görsel do-
kümanlar çalışmanın amacı ve problemleri doğrultusunda incelenmiş-
tir.

Bu araştırmada verilerin analizi, betimsel analiz yöntemi kullanıla-
rak gerçekleştirilmiştir. Yıldırım ve Şimşek, (2003) betimsel analiz yön-
temini çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önce-
den belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir 
nitel veri analiz türü olarak tanımlamıştır. Bu analiz türünde amaç elde 
edilen bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 
aktarılmasıdır.

BULGULAR

Matematik Eğitiminde Öykülemenin Kullanımı
Matematik eğitiminde öğrencilerin yaratıcı düşünme ve işbirlikçi 

becerilerini, hayal güçlerini, araştırma becerilerini ve teknolojik yeterlik-
lerini geliştiren; artan motivasyonları sayesinde akademik başarılarının 
da arttığı becerilerinin öğretiminde olumlu bir etkiye sahip olacağı dü-
şünülen dijital öykülemenin özelliklerini, yararlarını ve matematik eği-
timinde uygulanma şekillerini ortaya koymanın, araştırmanın amacına 
ulaşılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Yazılı hayata geçmeden önce toplumlar, sözlü bir gelenekten geç-
miştir ayrıca yazının icadıyla gelen yeni dönemde, öyküler gücünü söz-
lü gelenekten almaktadır. Öyküler bu geçişlerde yerini her daim aynı 
önemle koruyarak hiç değer kaybetmemiştir. Dijital öykülemenin tarihi 
gelişimi incelendiğinde, Homeros döneminden başlayarak Türk Edebi-
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yatı’nda Nasreddin Hoca, Dede Korkut ve Meddah anlatıcılığı ile gü-
nümüze dek uzanan bir süreçten geçtiği görülmektedir. (Dede,2005; ak-
t:İnceelli,2005). Zaman içinde geleneksel yaşam biçimlerinin değişimine 
sebebiyet veren modernleşme süreciyle birlikte, öyküler de değişerek 
dijitalleşmeye başlamıştır.

Smedavd.’e (2014) göre öykü anlatımı, insanlığın sosyal gelişimi bo-
yunca bilgi ve değerlerin aktarılması ve paylaşılması için bir araç ola-
rak kullanılmıştır ve hala kullanılmaktadır; çünkü öykü anlatımı bilgi 
ve deneyimlerin aktarımını ve alışverişini sağlamak için doğal ve güç-
lü bir tekniktir. Öykü anlatımı geçmişten günümüze en sık kullanıla-
gelen, eğitimin birçok alanında uygulanabilen eğitim yöntemlerinden 
birisidir. Öyküler, öğrencilerin hayal güçlerinin, işbirlikçi yönlerinin ve 
yaratıcılıklarının gelişmesineolumlu yönde katkı sağlamaktadır. Ayrıca 
eğitim-öğretim sürecinde bilgilerin kalıcılığını sağlamada öğretmenlere 
pek çok kolaylık da sağlamaktadır. Turgut ve Kışla (2015) karmaşık bir 
olayın öykülerle sunulmasının, öğrencide anlamlı bir öğrenmenin ger-
çekleşmesini kolaylaştırdığını ifade etmiştir.

Dijital öykülerini oluştururken, Dijital Öykü Merkezinin dikkate 
alınmasını önerdiği bakış açısı, çarpıcı soru, duygusal içerik, sesin kulla-
nımı, müziğin gücü, ekonomi ve hız denetiminden oluşan yedi bileşenin 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Alan yazın incelemesinde 
dijital öyküleme sürecinde takip edilmesi gereken adımlar tespit edile-
rek (Barrett2, 2009; Jakes ve Brennan3, 2005; Robin, 2014, s. 436) Şekil 2’de 
sunulmuştur.

Şekil 2. Dijital Öyküleme Süreci
 (Barrett, 2009; Jakes ve Brennan, 2005; Robin, 2014)

2  electronicportfolios.com/digistory/howto.html (E.T. 12.02.2021)
3 .  www.jakesonline.org/dstory_ice.pdf (E.T. 01.03.2021)
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İnsanların yaşamına dair ayrıntıları aktaran öyküler, dijitalleşme ile 
eğitim için kullanılabilecek materyal haline dönüşmüştür. Rule (2005) 
dijital öykülerin görüntü, ses, müzik ve anlatımla birleşen dokunun gü-
cüyle birlikte karakterlere, durumlara, deneyim ve kavramalara derin 
boyut ve akılda kalıcılık katılmasıyla meydana geldiğini belirtmiştir. Bu 
ifadeler dijital öykülerin eğitim için kullanışlılığını ortaya koymaktadır. 
Clemons (2014) dijital öyküler aracılığıyla belli bir hedef kitlenin, belli bir 
konunun ele alınmasının sınıf ortamındaki iletişime olumlu yönde etki 
edeceğini vurgulamaktadır. Salpeter (2005) yaptığı çalışmalarda dijital 
öyküleme ile ilgili, öğrenme ve öğretme aktiviteleri sırasında öğrenciler 
üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Morgan, (2014) 
dijital öykülemenin, öğrencilerin içinde bulunduğumuz çağa uygun be-
cerilerini geliştirmek, onları teşvik etmek ve öğrenmeye karşı motivas-
yonlarını arttırmak için kullanılabilecek yeni bir yöntem olduğunu ifade 
etmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerin derslerde zorlandıkları konularda 
dijital öykülemeyi kullanarak, dersleri daha etkili hale getirebilecekleri 
düşünülmektedir.

Toki ve Pange, (2014) dijital öykülemenin birbirinden farklı kulla-
nım alanları olduğunu belirtmiştir. Bu alanlar özel eğitim, bilim tarihi, 
siyasal bilimler, tıp, psikoloji ve terapi olarak sıralanabilir. Dijital öykü-
leme, kütüphanecilikte de kullanılan etkili bir yöntemdir (Morris, 2011). 
Dijital öykülerin ses, görüntü, hareketlilik, canlılık, tekrar edilebilirlik ve 
ilgi çekicilik özelliği sayesinde daha birçok yeni alanda da kullanılmaya 
başlanması beklenmektedir.

Eğitim, bilgi ya da eğlence amaçlı dijital öykülerin oluşturulabilmesi 
ve hedeflenen amaçlara ulaşabilmeleri bakımından, dijital öykülemenin 
bileşenlerini ortaya koymayı gerekli hale getirmektedir. Dijital öyküleri, 
medya, hareket, ilişki, bağlam ve iletişim olmak üzere 5 bileşen oluştur-
maktadır. (İnceelli, 2005) Bu bileşenler dijital öyküleri sınıflandırmada, 
mevcut uygulamaların içerik analizini yapmada ve çeşitli dijital öykü 
biçimlerinin görünümlerini ve izleyiciler üzerindeki etkilerini ölçmede 
fayda sağlamaktadır.

Eğitim açısından bakıldığında dijital öyküleme bileşenlerinin orta-
ya koyduğu sınıflandırma, bu konuda yapılacak araştırmalar için ana 
çerçeveyi oluşturabilir, uygulayıcılara yeni öyküleme biçimleri geliştir-
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melerinde kılavuzluk edebilir ve öğrencilere yeni öyküleme ortamlarını 
açıklamak için öğretmenlere bir kaynak sağlayabilir.

Lambert (2003)’e göre ise dijital öyküleme yedi kısımdan oluşmakta 
olup Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3. Dijital Öykülemenin Bileşenleri

Kaliteli bir dijital öykü oluşturulabilmesi için birbirini tamamlayan 
bu bileşenlerin, herhangi birinde bir eksiklik ya da sorun olmaması ge-
rekmektedir. Dijital öyküleme süreci Sylvester ve Greenidge (2009) tara-
fından aşamalar halinde Resim 4’te ifade edilmiştir.
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Şekil 4. Dijital Öykü Oluşturma Aşamaları
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Başka bir bakış açısıyla Yang ve Wu (2012)’nun dijital öyküleme ha-
ritasına göre bir öykü oluşturulurken bir konu belirlenir, bu konu ana 
karakter ve yardımcı karakterlerin yardımıyla bir kurguya oturtulur; bu 
kurgu bir problemle desteklenir ve son olarak problem için çözüm öne-
rileri sunulur.

Dijital öykü oluşturulurken Sylvester ve Greenidge (2009)’un ver-
miş olduğu aşamaların göz önünde bulundurulmasının önem arz etti-
ği düşünülmektedir. Ayrıca Lambert (2003) ve Yang ve Wu (2012)’nun 
temel bileşenleri dikkate alınması gerekmektedir. Bu hususlara dikkat 
edildiğinde amaca doğru bir şekilde hizmet eden ve medya ürünü ola-
rak da etkili olan ürünlerin ortaya çıkacağı düşünülmektedir.

Dijital öykü yazma sürecinde planlama büyük öneme sahiptir. Yaz-
ma süreci öğrencilere yeni beceriler de kazandırmaktadır. Sylvester ve 
Greenidge (2009), dijital öykülemenin, yazma becerisi açısından, çoklu 
bir bakış açısı sunduğunu vurgulamıştır, ayrıca dijital öykülerin oluştu-
rulmasında öykü tahtası üzerine çizilen taslak metnin, ana metni oluştu-
racak olan kişiye öykünün senaryosunun daha iyi oturtulmasında fayda 
sağladığını ifade etmişlerdir.

Dijital öyküleri anlama ve anlatma sürecinde çok sayıda duyunun 
harekete geçirilmesi, başarılı bir öykü ortaya koymayı desteklemekte-
dir. Robin, (2008) de duyulara hitap etme bakımından dijital öyküleme-
nin, yazılı bir metinle görsellerin bir araya getirilmesi, bütünleştirilmesi, 
analiz edilmesi açısından faydalı olduğunu vurgulamıştır. Görsel içerik-
li yazılı metinler ve kişisel öykülerin iç içe olduğu dijital öykülemenin, 
öğrencilere sadece anlamlı bir şekilde sunumlar yapma fırsatı vermekle 
kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin dersin ya da metnin içeriğini kav-
rama düzeylerini de arttırmalarına destek olur (Lowenthal ve Dunlap, 
2010). Benzer şekilde Ohler (2006) de dijital öykülemenin öğrencilerin 
dijital, sözlü ve yazma becerilerini olumlu yönde etkilediğini vurgula-
mıştır. Bu bağlamda dijital öykülemenin anlama ve anlatma sürecini 
olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.

Dijital öyküleme bireylerin konuşma becerilerine de fayda sağla-
maktadır. Dijital öykülemenin bireylerin konuşma becerisinin gelişti-
rilmesinde teşvik edici olduğu Davis ve McGrail (2009) tarafından da 
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vurgulanmıştır. Davis ve McGrail (2009) çalışmasında dijital öyküleme 
hazırlanırken kayıtlar sırasında akıcı konuşmanın gelişmesini destekle-
yici dilbilgisi hataları ve telaffuzlar düzeltmesi sayesinde konuşma be-
cerisine hizmet ettiğini belirtmiştir. Bu ifadeler doğrultusunda dijital öy-
külemeler, konuşma becerisinin geliştirilmesinde destekleyici bir işleve 
sahip olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin derslerdeki başarısını artıran etkenler arasında mo-
tivasyonlarının yüksek olması yer almaktadır. Gerek matematik der-
si gerekse diğer derslerde öğrencilerin kendilerini ifade konusundaki 
yetersizlikleri de motivasyonlarının düşüşüne sebebiyet vermektedir. 
Alan yazında bazı çalışmalarda dijital öykülemenin öğrenciler için mo-
tivasyonu arttırıcı bir yöntem olduğu belirtilmiştir.(Bull ve Kajder, 2004; 
Gyabak ve Godina, 2011; Campbell,2012). Bir başka deyişle kendilerini 
iyi ifade eden öğrenciler yaşamlarının ilerleyen kısımlarında diğer in-
sanlarla olan iletişim kaynaklı sorunlarını büyük ölçüde gidermiş ve 
kendilerine güvenleri tam bireyler olarak hayata atılmış olacaklardır.

Çağımıza ayak uydurabilmek adına matematik eğitiminde 21. yüz-
yıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik öğrenmelere yer verilmesi bü-
yük öneme sahiptir. Yaratıcılık ve yenilenme, etkili iletişim ve işbirliği, 
eleştirel düşünme ve problem çözme, bilgi ve iletişim teknolojileri okur-
yazarlığı ve bilgi okuryazarlığı gibi beceriler 21.yüzyıl becerileri olarak 
adlandırılmaktadır. Matematik eğitiminde bu becerilerin dijital öyküler 
sayesinde desteklenip, geliştirilebilmesi 21. yüzyıl becerilerinin kazan-
dırılması konusunda büyük fırsatlar tanımaktadır. (Jakes ve Brennan, 
(2005); Robin, (2008) Bu bakımdan Matematik Öğretmeni Özel Alan Ye-
terliklerinde vurgulanan mevcut olanaklar doğrultusunda öğrencilerin 
teknolojik kaynaklardan faydalanabilmeleri için uygun ortam hazırla-
ma ve matematik öğreniminde ihtiyaç duyulan teknolojik kaynakları 
çeşitlendirme fırsatının dijital öykülerle sunulabileceği görülmektedir 
(MEB,2008).

Matematik eğitiminde, üst düzey düşünme becerilerinin kullanımı 
büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan incelendiğinde, dijital öyküler, 
öğrencilerin yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini harekete 
geçiren bir öğretim etkinliğidir. Matematik eğitiminde öğrencilerin üst 
düzey düşünme becerilerini kazanmasıyla, matematik eğitiminin daha 
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başarılı bir noktaya ulaşacağı düşünülmektedir. MEB (2018) ilköğretim 
matematik öğretim programı üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlen-
diren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki öğren-
melerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, 
beceriler ve yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş bir şekilde donatılmış-
tır. Matematik derslerinde dijital öykülemeye yer verilmesinin öğretim 
programına uyumluluğuyla yerinde bir davranış olacağı düşünülmek-
tedir. Bu ifadeler doğrultusunda matematik eğitiminde dijital öyküle-
re yer verilmesinin öğrencilere çok yönlü bir bakış açısı ve birbirinden 
farklı beceriler kazandıracağı düşünülmektedir. 

Matematik eğitiminde öğrencilere öğretmenler tarafından ders es-
nasında bilgi aktarımı yapılırken başarı sağlanmasında öğrencilerin din-
leme becerisine sahip olmaları büyük öneme sahiptir. Aksi taktirde bilgi 
aktarımı sağlanması mümkün değildir. Ohler dijital öykülemenin sınıfta 
kullanımı üzerine yazdığı kitabının 3. bölümünde dijital öykülemede, 
öğrenciler kendi seslerini kaydettikleri için, onu birçok defa dinledikle-
rini belirtmiştir (akt: Raymond, 2008). Bu durum öğrencilerin dinleme 
becerisini olumlu etkilemektedir.

Matematik derslerinde öğrencilerin karşılaştıkları problemleri doğ-
ru çözüme ulaştırmalarında okuma becerilerinin gelişmiş olması önemli 
bir etkendir. Davis ve McGrail, (2009) öğrencilerin kendini dinleme sıra-
sında, dile dair yanlış kullanımlarını, telaffuz bozukluklarını fark ederek 
okuma becerisini de geliştirdiğini vurgulamıştır. Bu durum matematik 
derslerinde dijital öykülemeye yer verilmesinin öğrencilerin genel başa-
rılarını artırmada destekleyici bir role sahip olduğunu ve dijital öyküle-
rin yansıtıcı bir işleve sahip olduğunu göstermektedir.

Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, ‘Matematik Öğretim 
Durumlarını Planlama ve Düzenleme yeterlik alanı bakımından MEB 
(2008)4 incelendiğinde; öğrenmenin daha etkili hale getirilebilmesi için 
yazılımlardan yararlanma, teknolojik kaynakları değerlendirerek siste-
matik olarak kullanma, mevcut olanaklar doğrultusunda öğrencilerin 
teknolojik kaynaklardan faydalanabilmeleri için uygun ortam hazırla-
ma ve matematik öğreniminde ihtiyaç duyulan teknolojik kaynakları 

4 http://otmg.meb.gov.tr/alanmatematik.html (E.T. 03.02.2021)
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çeşitlendirme gibi ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bu ifadeler MEB 
tarafından öğrenme ortamlarının teknolojik bakımdan donatılmasının 
öğretmenlerden beklendiğini gözler önüne sermektedir.

Ortaöğretim matematik öğretim programında (MEB, 2018) “Bilim 
ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, 
öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden 
beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta 
işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, ka-
rarlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağ-
layan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır.” ifadesi yer almaktadır. 
Matematik derslerinde öğrencilere bahsi geçen becerileri kazandırmak 
büyük önem arz etmektedir. Malita ve Martin, (2010) öğrencilerin, kendi 
öykülerini oluştururken aynı zamanda oluşturdukları bu hikâyeleri baş-
ka kültürlerdeki insanlar tarafından paylaşılan öykülerle kıyaslayarak, 
kültürlerarası bir öğrenme gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. Ayrıca 
Kajder (2004) dijital öykü oluşturma işleminin sonunda öğrencilerin her 
birinin okur yazarlıklarının teknolojik yönünü güçlendirmiş ve tasarım-
cı, dinleyici, yorumcu, okur, yazar, iletişimci, artist, düşünür nitelikleri-
nin hepsini üzerlerinde topladıklarını belirtmiştir. Bu ifadeler öğrencile-
rin eğitim-öğretim ortamlarında dijital öykülemenin faydalarını gözler 
önüne sermektedir.

MEB (2018) ortaöğretim matematik öğretim programında;

“1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen 
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri 
esas alınarak hazırlanan Matematik Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin; 

1. Problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme becerilerini geliştir-
meleri, 

2. Matematiksel düşünme ve uygulama becerileri kazanmaları, 

3. Matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanmaları, 

4. Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermeleri, 

5. Matematiğin tarihsel gelişim sürecini, matematiğin gelişimine katkı sağ-
layan bilim insanlarını ve onların çalışmalarını tanımaları, 
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6. Hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem olup olmadığına 
dair bakış açısı geliştirip belli bir bilgi düzeyine ulaşmaları amaçlanmış-
tır.”

Ifadeleri bulunmaktadır. Matematik dersinde matematik öğrenme 
programında öğrencilere kazandırılması beklenen sıralanmış ifadeler 
ile dijital öyküleme kullanımının öğrencilere kazandırdığı beceriler ör-
tüşmektedir. Jonassen, (2003) dijital öykülemenin, sorun çözme ve karar 
verme becerilerini uygulamak için birçok fırsat verdiği vurgulamakta-
dır. Chung (2007) dijital öyküleme ile çalışan öğrencileri gözlemleyen 
veya uygulayan araştırmacılar arasında olup bu öğrencilerde problem 
çözme ve karar verme süreçlerinde yüksek katılım olduğunu belirtmiş-
tir. Birçok araştırmacı dijital öyküleme yöntemi ile öğrencilerin araştır-
ma yaptıklarını dolayısıyla öğrencilerin analiz, sentez, eleştirel düşünme 
becerilerinin geliştiğini vurgulamıştır. (Ware, 2006; Hull ve Katz, 2006; 
Ohler, 2008). Erstad (2002) çalışması sonucunda dijital eserlerin, gerçek 
hayatla bağlantılı olması, öğrencilerin öğrenmeye karşı görüşlerini ve 
okula karşı tutumlarını olumlu yönde etkilemesi açısından yapılandırı-
cı nitelikte öğrenme araçları olduğu sonucuna varmıştır. Alan yazında 
birçok araştırmacı da dijital öyküleme ile öğrencilerin araştırma yapma 
imkânı yakalayarak yeni şeyler öğrenebileceğini ifade etmektedirler. 
(Kildan ve Incikabi, 2015; Ohler, 2008; Schiro, 2004; Ware, 2006).

MEB, (2013) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenmiş 
olan Genel Amaçlar ve Temel İlkeler doğrultusunda Matematik Dersi 
Öğretim Programı’nın ulaşmaya çalıştığı genel amaçlar sıralandığında;

•	 Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilecek ve etkin bir şekil-
de kullanabilecektir.

•	 Matematiksel kavramları anlayabilecek, bu kavramları günlük hayatta 
kullanabilecektir. 

•	 Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahat-
lıkla ifade edebilecek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki 
eksiklikleri veya boşlukları görebilecektir.

•	 Üst bilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçle-
rini bilinçli biçimde yönetebilecektir.
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•	 Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecek-
tir. 12. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilecektir. 

•	 Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak 
matematiğe değer verecektir.

•	 Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaş-
mak için matematiksel terminolojiyi ve dili doğru kullanabilecektir.

•	 Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecek-
tir.

ifadelerine yer verilmiştir. Yapılan alan yazın taraması dijital öykü-
lemenin matematik dersinde kullanımının bu amaçları destekleyeceğini 
göstermektedir. Zbiek vd. (2007) eğitim teknolojilerinin sıklıkla öğren-
cileri karmaşık matematik süreçlerine dâhil etme konusunda etkili bir 
yol olduğunu vurgulamıştır. Sadik (2008) eğitim ortamlarına uygulana-
bilecek en son eğitim teknolojileri arasında, resimleri hem ses hem de 
müzik içeren bir film müziği ile birleştiren bir teknik olan dijital hikâye 
anlatımının yer aldığını ifade etmiştir. Robin (2008), dijital öykülemeyi 
“kullanıcı tarafından sağlanan içerikten yararlanmak ve öğretmenlerin 
sınıflarında teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmanın önündeki bazı 
engellerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için iyi konumlandı-
rılmış bir teknoloji uygulaması” olarak ifade etmiştir. (s. 222) Kildan ve 
Incikabi, (2015) çalışmasında dijital öykülemenin matematik eğitimi ve 
öğretimi için de etkili bir yöntem olabileceğini vurgulamıştır. Dijital öy-
küleme ilginç, ilgi çekici ve alakalı bir bağlam sağlayarak matematik öğ-
retimini ve öğrenmeyi zenginleştirici bir hale getirilebilir.(Schiro, 2004) 
Bu ifadeler matematik eğitiminde dijital öykülemeye yer vermenin olu-
şacak faydalarını ortaya koymaktadır.

SONUÇ

Matematik eğitimi bir kısım öğretmen ve öğrenciler tarafından dört 
duvarın arasında ve sadece dört işlemden ibaret olarak algılanmaktadır. 
Oysa matematik çok yönlü yaklaşıldığında çok çeşitli etkinliklerle dona-
tılabilecek bir derstir. Bu yaklaşımın Matematik derslerinde sağlanabil-
mesinde öğretmenlere büyük görevler düşmektedir.
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Matematik derslerinde yer alan içeriğin öğrenciler tarafından daha 
iyi anlaşılabilmesi için teknolojinin etkili ve doğru bir şekilde kullanıl-
ması gerekmektedir. Bu durum Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeter-
likleri kapsamında da ele alınmaktadır.   

Matematik öğretim programının amaç ve kazanımları ile dijital öy-
küleme üzerine yapılan çalışmalar dikkate alındığında, dijital öyküle-
menin Matematik Öğretim Programı’nda yer alan temel becerilerin ka-
zanımlarını gerçekleştirmede etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Matematik eğitiminden öğrencilerde analiz, sentez, eleştirel düşün-
me gibi becerilerin öğrencilerde geliştirmesi beklenmektedir. Bu bağ-
lamda dijital öykülemenin öğrencinin gerçek dünyayla ilişkisini canlı 
tutan ve onları klasik ders anlatımlarının dışına çıkararak öğrenmeye 
karşı tutumlarını olumlu yönde etkileyen bir öğretme tekniği olduğu 
düşünülmektedir.

Matematik dersinde öğrencilerin bir kısmı zorlanmaktadır. Öğret-
menler öğrencilere gerek matematik tarihi gerekse matematik konula-
rındaki bir takım bilgileri dijital öyküleme yoluyla aktarabilirler. 

Bu araştırmanın sonucunda;
•	 Matematik eğitiminde dijital öykülemeye yer vermenin öğrenci 

motivasyonunun yüksek tutulmasında ve eğlenceli bir sınıf at-
mosferinin oluşturulmasında etkili olacağı düşünülmektedir.

•	 Matematik derslerinin hem okul içi hem de okul dışı etkinlikle-
rinde etkili olan teknoloji kullanımı ile donatılmasına, eğitsel açı-
dan daha büyük önem verilmelidir.

•	 Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini gelişmesi açısından derslerde 
dijital öykülemeye daha fazla yer verilmelidir.

•	 Öğretmenlerin, dijital öyküleme etkinliklerinde başarılı sonuçla-
ra ulaşılacak ortamlar sağlayabilmeleri için gerek lisans gerekse 
hizmet içi eğitimlerle dijital öyküleme ve teknoloji bağlantılı mo-
dern öğrenme etkinlikleri konulu eğitimlere yer verilmesi önem 
arz etmektedir.
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OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK PLANLARINDAKİ 
DEĞERLER 

Hilal Hatice ÜLKÜ1, Beste DİNÇER2

Öz: Örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin plan-
lı ve hedeflere uygun bir şekilde yürütülmesi yasal yönden zorunlu, 
eğitsel yönden ise gerekli görülmektedir. Bu çalışma kapsamında Ege 
Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin Çocuk Gelişimi Prog-
ramı son sınıf öğrencilerinin staj uygulama okullarında uygulanmak 
üzere tasarlamış oldukları etkinlik planlarında yer alan değerler in-
celenmiştir. Buna ek olarak etkinlik planlarında değerlere vurgu ya-
pan öğrencilerle değerler eğitimi hususunda görüşleri alınmıştır. Nitel 
araştırma kapsamında gerçekleştirilen dokuman incelemeleri ve öğ-
renci görüşlerinden elde edilen sonuçlar, çocuk gelişimi son sınıf öğ-
rencilerinin okul öncesi dönemde değerlere ilişkin yüksek farkındalık 
seviyesine sahip olduklarını ve programda yer alan değerleri etkin-
lik planlarında vurgulamaya çalıştıklarını göstermektedir. Doküman 
incelemeleri ışığında sıklıkla etkinlik planlarında yer alan değerlerin 
(sabır, saygı, sevgi, sorumluluk) aynı zamanda aktarım kolaylığı açı-
sından da önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla bir-
likte etkinlik planlarında en az rastlanan değerlerin ise yardımlaşma, 
işbirliği, paylaşma ve hoşgörü gibi değerlerin olduğu görülmüştür. 
Diğer yandan öğrencilerin uygulamada aktarımda zorluk yaşadıkla-
rı değerleri (empati, sabır, saygı vb.) de planlarına aynı oranda yan-
sıtmadıkları görülmüştür. Bu durumun sebeplerinin ise öğrencilerin 
gelişim dönemleriyle ilgili olarak kavramların soyut kalması ve ifade 
etmede güçlük olarak belirtmişlerdir. Değer aktarımında öğrenme-öğ-

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Buharkent Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve 
Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı, Aydın/Türkiye, hilal.gulludere@adu.
edu.tr, Orcid No: 0000-0003-1780-3531

2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim 
Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye,  bdincer@adu.edu.tr, Orcid No: 0000-0002-9264-3665



OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK PLANLARINDAKİ DEĞERLER 

198

retme sürecine ilişkin öğretmen merkezli yöntem/tekniklerin yanı sıra 
öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri sıklıkla kullandıklarını ifade 
etmişlerdir. Yapılan doküman incelemeleri sonucunda da görüşlere 
benzer olarak öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeyi temele alan 
oyun temelli etkinliklerle değerleri vermeye çalıştıkları görülmüştür. 
Öğretmen merkezli öğretim yöntemlerin (anlatım) yanı sıra öğrenci 
merkezli drama ve örnek olay yöntemlerinin  sıklıkla etkinlik planla-
rında kullanıldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin MEB 2013 Okul Ön-
cesi Eğitim Programında yer alan etkinlik türlerinden (Sanat, Türkçe, 
Matematik, Fen, Drama, Okuma Yazmaya Hazırlık, Müzik, Hareket, 
Oyun, Alan Gezileri) hangilerini değer aktarımında kullandıkları du-
rumunda bakıldığında ise bunun değişkenlik gösterdiği görülmek-
tedir. Sonuç olarak, etkinlik temelli uygulamaların farklı kademe ve 
branşlarda öğrencilerin değerleri edinmesine olumlu katkılar sağladı-
ğı ortaya konmuştur. Bu açıdan öğrencilerin etkinlik planlarında de-
ğerler eğitimi uygulamalarının yer alması ve bu konuda öğrencilerin 
bilinçlendirilmesinin önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencile-
rin uygulamaya çıkmadan hazırlamış oldukları etkinlik planları, öğ-
renciler ve öğretim elemanları tarafından tartışılarak değerlerin plan-
lara nasıl entegre edileceği üzerine konuşulabilir. Değerler eğitiminin 
seçmeli ders kapsamında öğrencilere sunulması ve farklı etkinliklere 
entegrasyonu hakkında uygulamalar yapılması ile tüm öğrencilerin 
bu konudaki farkındalıkları arttırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Değer, Değer Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Etkinlik 
Planı

GİRİŞ

Neslimizin geleceği olan çocukların sağlıklı olarak büyümesi ve ge-
lişmesi, bu büyüme sürecinde öğrenmeyle birlikte bilişsel, sosyal-duy-
gusal kazanımlar elde edebilmesi, dilini geliştirebilmesi için uygun bir 
ortama gereksinim bulunmaktadır. Sağlıklı aile ve kaliteli okul öncesi 
eğitim bu uygun ortamdır (Yılmaz, 2014). 14. Milli Eğitim Şurası’nda 
okul öncesi eğitimin tanımı ‘0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeyle-
rine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı ve çevre imkânları sağlayan, 
onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, 
onları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren 
ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim 
sürecidir.’ şeklindedir (Akt: Haktanır vd., 2015). 
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Milli Eğitim’in temel ilkelerine dayanarak hazırlanan okul öncesi 
eğitimin amacı;

-  Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar 
kazanmasını sağlamak, 

-  Onları ilkokula hazırlamak, 
-  Şartları elverişsiz çevrelerden ve aileden gelen çocuklar için ortak 

bir yetiştirme ortamı oluşturmak, 
-  Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır 

(Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973).
Amaçlar göz önüne alındığında okul öncesi eğitimin bireyin hayatı-

nın şekillenmesinde hayati durumda olduğu görülmektedir. Çocukluk-
ta kazanılan davranışlar bireyin karakterini şekillendirmekte ve sonraki 
hayatını yönlendirmektedir (Oruç, 2014). 

Değer kavramı birçok araştırmada incelenmiş yine de tanımı tam 
olarak sınırlandırılamamıştır. Maddi, manevi tüm olgular değerdir. 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde değer; “bir şeyin önemini belirlemeye yara-
yan soyut ölçüt, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet” olarak tanımlanmıştır3. 
Değerler davranışlara ve yaşama yol veren, arzulanan amaçlar ve reh-
berlik eden inanç ve kurallardır (Hökelekli, 2013). Sadakat, yardımse-
verlik, hakkaniyet, güvenilirlik, dürüstlük, sorumluluk, bütünlük, yeter-
lik, tutarlık ve açıklık gibi istenen davranışları ifade eden genel standart 
ve prensiplerdir (Schwartz ve Sagie, 2000).

Değerler bireyin topluma uyumunu sağlamaktadır. Bu şekilde dü-
şünüldüğünde değerler, bireye bilinçli ve amaçlı bir şekilde aktarıla-
rak sosyal eylem davranışının bir ölçütü olarak kabul edilebilmektedir 
(Elbir ve Bağcı, 2013). Bireylerin bu değerleri benimsemesi, değerlerin 
kazandırılıp, davranışa dönüştürülmesinde yararlı olmaktadır. İnsan 
hayatının büyük bir çoğunluğunu kapsayan bu değer kazanma ya da 
kazandırma süreçlerinin tamamı değer eğitimi olarak adlandırılmakta-
dır (Yaman, 2012). Değer eğitimi toplumdaki değerler yargılarının yeni 
nesillere aktarılması ile sağlayarak toplumsal huzurun sürdürülebilmesi 
olanak sağlayacaktır.

3 www.tdk.gov.tr erişim tarihi:15.12.2019



OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK PLANLARINDAKİ DEĞERLER 

200

Değer eğitimi, ailede başlar, çevrede devam eder ve okulda gelişir. 
Okullar öğrencilerde değer eğitiminin devam ettiği önemli yerlerdir. Bu 
doğrultuda da okulların iç ve dış olmak üzere bütün girdileriyle bir-
likte değerler eğitimine hazır ve odaklı olması gerekmektedir. Özellikle 
farklı aile, çevre ve kültürden öğrencilerin eğitim aldığı okullar değer 
eğitiminde bir adım öne çıkmalıdır. Bu önemli bilgilerin aksine okullar-
da değer eğitimi için belirli bir süre ayrılmadığı ve genellikle örtük bir 
şekilde verildiği belirlenmiştir (Susar Kırmızı, 2014). Yine öğretim prog-
ramlarında değerlerin doğrudan aktarılmadığı bilinmektedir (Kardaş ve 
Cemal, 2017). 

Değerler eğitimi, bireyin kendisini tanıması ve anlamasını amaçla-
maktadır. Bununla birlikte kendini tamamlayarak, en üst seviyeye ula-
şıp bireyin iyi hayat yaşamasına zemin hazırlar. Bu durum öğrencinin 
sürece aktif olarak katıldığı bir program anlayışı ve bu programı doğru 
bir şekilde bilen eğitimciler sayesinde olmaktadır (Kale, 2007). Değerler 
eğitimi insani, ahlaki, kültürel, toplumsal ve evrensel olarak bireylerin 
duyarlılıklarının oluşmasını sağlamaktadır. Yine bunun yanı sıra de-
ğerler eğitiminin amaçları arasında çocukların kendilerine ve topluma 
yararı dokunacak temel değerleri tüm gelişim alanlarına uygun olarak 
kazanmaları bulunmaktadır. Değerler eğitimi karakter eğitimini destek-
leyerek kendisi ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirilmesini sağlar. Etki-
li bir okul kültürü oluşturmayı ve toplumsal düzeni korumayı ve refahı 
sağlamayı da kapsamaktadır (Aydın ve Gürler, 2012).

Alanyazında değer eğitiminin aktarılmasına ilişkin farklı yaklaşım-
lar bulunmaktadır. Doğanay (2006) bu yaklaşımları; değerlerin doğru-
dan öğretimi, değerleri belirginleştirme, değer analizi ve ikilem tartış-
ması başlıkları altında toplamıştır. Yine başka bir yaklaşım ise değer 
telkini, değer açıklama, değer analizi ve ahlaki muhakeme şeklindedir 
(Naylor ve Diem, 1987; Akt: Sapsağlam, 2016). 

Millî Eğitim Bakanlığı değerler eğitimini; “toplumsal hayatı oluştu-
ran, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağla-
yan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal ve manevi değer-
lerimizin tüm bireylere kazandırılması” olarak tanımlamaktadır (Temur 
ve Yuvacı, 2014). Değerler eğitimi; bir insan topluluğunu, toplum yapan 
milli, manevi, insani ve sosyal olgulara dayalı ilişkileri insani ve manevi 
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temellere oturtan kazanımlar bütünü şeklinde ifade edilebilir (Akbaş, 
2008; Temur ve Yuvacı, 2014). 

Okul öncesi dönem çocuklarının mantıksal olarak akıl yürütme be-
cerileri henüz yeni gelişmektedir. Bu nedenle çocuklar görmedikleri ya 
da deneyimlemedikleri konularda akıllarından sonsuz olasılıklar geçer 
ve hayal etmeye başlarlar. Bu hayaller onlar için gerçek dünya gibidir. 
Bu nedenle kendisine anlatılan her şeye inanma eğilimleri bulunmak-
tadır. Doğru ya da yanlışı ayırt edecek akıl yürütmeleri yapamazlar 
(Mehmedoğlu, 2006). Değer eğitimi planlanırken özellikle okul öncesi 
dönem çocukları için doğru ya da yanlış söylemleri yeterli gelmemek-
tedir. Buna ek olarak bu durumları deneyimlemesi, kitap, şarkı, tekerle-
me, canlandırma, oyun ve çizgi filmlerle değerlerin öğretilmesi daha uy-
gundur (Karakuş, 2015). Yine okul öncesi eğitimde planlanan etkinlikler 
değerler eğitimi için bir araç görevi görebilmektedir. 

Çocuklarda değer ve değer eğitimine yönelik pek çok çalışma bu-
lunmaktadır. Değer ve değerler eğitimi çizgi filmlerde (Karakuş, 2015; 
Yorulmaz, 2013a, 2013b; Yaman ve ark, 2015), kitaplarda (Cengiz ve Du-
ran, 2017; Dilek, 2017; Dirican ve Dağlıoğlu, 2014; Karagöz, 2017; Kılcan, 
2016; Özbay ve Karakuş Tayşi, 2011; Sever vd., 2015; Topbaş, 2015), çocuk 
dergilerinde (Alabay vd., 2018; Kuyucu, 2016), atasözlerinde (Girmen, 
2013) incelenmiştir. Ayrıca ortaöğretim düzeyindeki derslerde deneysel 
olarak yaptıkları çalışmalarda (Aktaş ve Bozdoğan, 2016; Tahiroğlu vd., 
2013; Tahiroğlu ve Aktepe, 2015) etkinlik temelli değer öğretimi konusu 
işlenmiş ve öğretim programlarında kazanımların ne ölçüde değerleri 
barındırdıklarına yönelik çalışmalar (Karasu Avcı ve Ketenoğlu Kaya-
başı, 2018; Şimşek, 2013; Yaşaroğlu, 2013) bulunmaktadır. Bu ek olarak 
bazı ders kitaplarındaki değer durumu da çalışmalarla (Baki, 2019) orta-
ya koyulmuştur. Yine eğitim programlarına ait ders kitaplarında değer-
lere yer verildiği fakat farklı programlarda farklı değerlerin daha ön pla-
na çıktığı görülmüştür (Kale, 2015, akt: Hatay Uçar ve Çetinkaya, 2021). 
Farklı çalışmalarda (Yaşaroğlu, 2013; Şimşek, 2013) ise derslerin öğretim 
programlarındaki kazanımlarının sınıf ve programa göre değiştiği gö-
rülmektedir. Alanyazında etkinlikler yoluyla verilen değer eğitiminin 
öğrencilerin tutum ve davranışlarını olumlu anlamda değiştirdiğini gös-
teren çalışmalar da mevcuttur (Aktaş ve Bozdoğan, 2016; Aladağ, 2012; 
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Cheung ve Lee, 2010; Duer vd., 2002; El Hassan ve Kahil, 2005; Öztürk 
Samur ve Deniz, 2014; Sap sağlam ve Ömeroğlu, 2016; Tahiroğlu, 2013; 
Tahiroğlu ve Aktepe, 2015; Taylor, 2007; Viadero, 2003).

Okul öncesi öğretmenlerine değerler eğitimi ile ilgili neler yapıldığı-
nı araştıran bir çalışmada derslerinde en çok Türkçe ve drama etkinlikle-
rinde değerler eğitimini verdiklerini bulmuşlardır. Yine aynı çalışmada 
değerler eğitimi etkinliklerine ilişkin hazır program ve etkinliklerine ih-
tiyacı olduğunu söyleyen okul öncesi öğretmeni sayısının ise araştırma-
daki katılımcıların %80’ini oluşturmaktadır (Karakaş, 2015). Bu bağlam-
da alanda çalışan okul öncesi eğitimi ile ilgilenen kişilere daha somut 
bir şekilde değerler eğitim programının oluşturulup, kullanılmasının 
sağlanması önemlidir.

Okul öncesi öğretim programlarında değerlerin aktarılmasına yö-
nelik çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, 2013 Okul Öncesi Eğitim Prog-
ramında değerler ayrı bir başlık altında bulunmamakta, buna rağmen 
kazanım ve göstergelerle bütüncül hale gelerek göz önüne çıkmaktadır 
(MEB, 2013: 17). Bu da değerler eğitiminin daha sistemli bir eğitim an-
layışı ve planlı bir şekilde verilmesinin öneminin daha da artırmaktadır 
(Cihan, 2014). 

18. ve 19. Milli Eğitim Şuralarında değerler eğitiminin yaygınlaştı-
rılması üzerine kararlar alınmış ve özellikle okul öncesinden başlayarak 
daha ilerleyen yıllara ve dersler ve okul kültürü de dahil olmak üzere 
bu konuda tüm paydaşların işbirliği içerisinde çalışması gerekliliği vur-
gulanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında hazırlanan 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Okul Öncesi Eğitim Programında okul öncesi 
eğitim belirli temel ilkelere dayanmaktadır. Bu temel ilkeler içerisinde 
değerler eğitimi “Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, 
saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma 
duygu ve davranışları geliştirilmelidir.” şeklinde bahsedilmektedir4. 

Okul öncesi eğitimin tanımı, amacı, içeriği ve temel ilkelerine ba-
kıldığında değerler eğitiminin yer aldığını görülmektedir. Çocuğun 
okul öncesi eğitimde aldığı değerler eğitimi, gelişimini ve öğrenmesini 

4 http://www.meb.gov.tr/okul-oncesi-egitime-iliskin-hedefler/haber/14508/tr erişim 
tarihi:15.12.2019
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önemli ölçüde etkilemektedir. Okul öncesi eğitimin amaçları arasında, 
çocuğun toplumun kültürel değerleri bilmesi, benimsemesi ve bu de-
ğerlere uyum sağlaması bulunmaktadır. Değerler eğitimi, bir insan top-
luluğunu, toplum yapan milli, manevi, insani ve sosyal olgulara dayalı 
ilişkileri insani ve manevi temellere oturtan kazanımlar bütünü olarak 
nitelendirilmektedir. Amaçlanan bu durumun eğitim faaliyetlerine de-
ğerler eğitiminin dâhil edilmesiyle mümkün kılınacağı düşünülmekte-
dir (Köylü, 2016). 

Millî Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim çalışmalarının plânlı yürü-
tülmesine ilişkin yönergesinde (2013) yer alan planlamanın gerekliliğine 
ilişkin 6. maddesine göre Eğitim-öğretim kurumlarında “Eğitim etkinlik-
lerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gerek-
lidir.” ifadesi yer almaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde de yasalarla 
zorunlu kılınan ve her bir öğretmenin yapması önem arz eden ders plan-
larının incelenmesi, değerlerin okul öncesi programındaki etkinliklerde 
ne ölçüde yer aldığını belirlenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, 
çocuk gelişimi programı öğrencilerinin etkinlik planlarının değerler eği-
timi açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda alt amaçlar aşa-
ğıdaki şekilde belirlenmiştir:

1.  Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin etkinlik planlarında yer 
alan değerler nelerdir?

2.  Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri etkinlik planlarındaki değer 
öğretimi hangi öğretim yöntem ve tekniklerle planlanmıştır?

3. Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin değerler eğitimine iliş-
kin farkındalıkları nasıldır?  

4.  Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin görüşlerine göre etkinlik 
planlarında sıklıkla aktarılan/değer aktarımında güçlük yaşanı-
lan değerler nelerdir?

5.  Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin görüşlerine göre etkinlik 
planlarında değer aktarım sürecinin işleyişi nasıldır? 
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YÖNTEM

Çalışmanın Modeli ve Deseni
Bu çalışma nitel araştırma yöntemine dayalı bir durum çalışması 

olarak desenlenmiştir. Durum çalışmaları olgu, olay veya durumları 
herhangi bir müdahalede bulunmadan inceleme, anlama ve betimleme 
amacı taşımaktadır (Saban ve Ersoy, 2016). Durum çalışmalarında ön-
ceden belirlenen bir duruma yönelik sonuçları belirlemek ve bilimsel 
niteliği bulunan çalışma sorularını cevaplamak amaçlanır, duruma iliş-
kin etmenlere bütüncül bir bakış açısıyla araştırılır (Yıldırım ve Şimşek, 
2016).

Çalışma Grubu

Çalışma amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak Ege bölgesinde yer 
alan bir devlet üniversitesinin çocuk gelişimi programında öğrenim gö-
ren ve uygulama dersi alan son sınıf öğrencilerinden elde edilen 40 adet 
etkinlik planı ve ölçüt örnekleme (değerleri planlarında işlenme sıklığı, 
yöntem-teknik kullanım farkındalığı vb.) yöntemi yapılarak belirlenen 
12 gönüllü öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışma kapsamındaki öğrenci-
ler öğretim döneminin hem güz hem de bahar yarıyılında anaokulunda 
uygulama dersini almaktadır. Söz konusu çalışmanın verileri güz döne-
minde toplanmıştır. 

Veri Toplama Araçları

Veriler öğrencilerin hazırlamış oldukları 1 haftalık etkinlik planla-
rından oluşan dokümanlar ve görüşme formu ile toplanmıştır. Toplam-
da 40 plan çalışmaya dahil edilmiştir. Görüşmeler için ölçüt örnekleme 
(etkinlik planlarında değer ifadeleri bulunan gönüllü öğrenciler) yönte-
mi kullanılmıştır. İkinci veri toplama aracı araştırmacılar tarafından ge-
liştirilmiş ve 4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formudur. 

Görüşme formunda yer alan sorularından örnek ifadeler aşağıdaki 
gibidir.

1. MEB’in okul öncesi eğitim için belirlediği değerleri düşündüğü-
müzde uygulamaya çıkarken hazırlamış olduğunuz etkinliklerinizde en 
kolay ve en zor aktardığınız değerler nelerdir?
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 Sonda: En az vurguladığınız değerin nedeni ne olabilir? 

 Sonda: En fazla vurguladığınız değerin nedeni ne olabilir? 

2. Değerleri aktarırken en çok hangi tür etkinliklerden faydalandı-
nız? Bu etkinlikleri uygularken hangi yöntem/teknikleri kullandınız?

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada verilerin toplanmasında doküman incelemesi ve gö-
rüşme teknikleri kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılmak iste-
nen olgu, olay ya da durumlarla ilgili yazılı materyallerin incelenmesi ve 
analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Çalışmanın dokü-
manları anaokulu uygulamasında bir haftalık uygulamaya çıkan öğren-
cilerin etkinlik planlarının toplanması ile oluşmuştur. 40 öğrencinin et-
kinlik planlarındaki okul öncesi döneme ilişkin MEB tarafından önerilen 
8 değer (sevgi, saygı, hoşgörü, sabır, iş birliği, sorumluluk, yardımlaş-
ma ve paylaşma) üzerinden içerik analizi yapılmıştır. Bu analiz sonrası 
etkinlik planlarındaki değerlere ilişkin olarak öğrencilerle görüşmeler 
yapılmıştır. Görüşmelere başlanmadan önce araştırmacılar tarafından 
geliştirilen görüşme formu ile 1 öğrenci üzerinde pilot uygulama ger-
çekleştirilmiş, formda anlaşılması güç, eksik noktalar gözden geçirilmiş 
ve nihai forma son şekli verilmiştir. Görüşme öncesinde çalışmaya ka-
tılmaya gönüllü öğrenciler bilgilendirilmiş ve etik açıdan katılımcıların 
gizliliği ilkesine uyularak katılımcılar gerçek isimleri dışında farklı ru-
muzlarla (Ayça, Aslı vb.) yazıya aktarılmıştır. Online ortamda görüşü-
lüp video kaydına alınan veriler, Word yazı formuna aktarılarak analize 
alınmıştır. Görüşmeler ortalama 15 dk. sürmüştür. 

Geçerlik/Güvenirlik

Verilerin analizi içerik analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Veri-
ler tema, alt tema ve kodlar oluşturularak incelenmiştir. 15 gün arayla 
yeniden kodlanarak ifadelere son şekli verilmiştir. Ek olarak dokuman 
incelemelerinin yanı sıra öğrencilerin görüşleri de alınarak güvenirlik/
teyit edilebilirlik arttırılmaya çalışılmıştır. Ek olarak eşzamanlı toplanan 
veriler Eğitim programları ve öğretim alanında 2 Dr. Öğretim Üyesi ta-
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rafından kodlanarak uzlaşma/uzlaşmama katsayısı .88 olarak hesaplan-
mıştır (Miles ve Huberman, 1994). 

BULGULAR

Doküman İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular
Tablo 1’de öğrencilerin etkinlik planlarında belirttikleri değerlerin 

sayısı ve yüzdesi verilmiştir.

Tablo 1. Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerin Etkinlik Planlarındaki 
Değerler

Okul öncesi eğitimine yönelik değerler f %

Sevgi 6 14,63

Saygı 7 17,07

Hoşgörü 4 9,75

Sabır 9 21,95

İş birliği 3 7,31

Sorumluluk 6 14,63

Yardımlaşma 2 4,87

Paylaşma 4 9,75

Toplam 41 100

40 öğrencinin etkinlik planı değerlendirildiğinde toplamda 41 değe-
re vurgu yapıldığı görülmüştür. En çok sabır değerinin vurgulandığı, en 
az olarak da yardımlaşmadan bahsedildiği bulunmuştur. 

Öğrencilerin etkinlik planlarındaki bazı değerlerin öğretimine iliş-
kin iki örnek aşağıdaki gibidir:

“Öğretmen çocuklarla hayvanlar hakkında sohbet eder. Çocuklara en çok 
hangi hayvanı sevdiklerini, evde hayvan besliyor musunuz gibi sorular sorar…. 
Zürafa üzgün evine giderken arkadaşlarının aklına şahane bir fikir gelmiş: tüm 
hayvanlar atkılarından birer parça verirse Zürafa için ona uygun bir çorap ya-
pılabilirmiş… Zürafanın hayvan dostları ise “Bizim atkılarımız yeterince uzun 
ama senin çorapların fazlasıyla kısaydı. Hem sen üşürken biz nasıl yardım et-
mezdik ki?” (sevgi, paylaşma, yardımlaşma)
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“… İçlerinden birisinin teklifi üzerine, bir kuyu kazmaya karar verip ça-
lışmaya başlamışlar. Bütün hayvanlar, hatta kuşlar bile gece gündüz çalışıyor-
muş… “Bu kadar üzülme!” demiş tavşan. “Elbette bir çaresini buluruz. Hem 
ikimiz beraber çalışırsak, sabaha kadar kuyuyu temizleyip açarız.”… Gerçekten 
de tavşan bir çalışmış, bir çalışmış ki sormayın. Sabaha kadar fille birlikte kuyu-
yu açmayı başarmışlar…” (sorumluluk, yardımlaşma, işbirliği)

Etkinlik planlarındaki hangi etkinlik türünde ve hangi yöntem ve 
teknikle bu değerlere vurgu yapıldığına bakıldığında ise bunun değiş-
kenlik gösterdiği görülmektedir. En çok vurgulanan sabır değerine iliş-
kin örnek bir alıntı şu şekildedir: 

“… Eğitmen öğrencilere sizlerle bir kardan adam yapacağız der. Bu kardan 
adamı yapmak için materyalleri dağıtır ve öğrencilerden sabırla beklemelerini 
ve sırası geldiğinde duvara yapıştırdığı kartonun üzerine pamuklarını yapış-
tırmalarını söyler. Öğrenciler kendi sıraları gelene kadar sabırla beklerler…” 
(Sanat etkinliği)

Yine yardımlaşma ve işbirliği değerine ilişkin örnek bir alıntı aşağı-
da verilmiştir:

“… Çocuklardan bir tanesi doktor, iki tanesi hemşire, 5-6 tanesi yardıma 
muhtaç depremzedeler ve 2 tanesi de aşçı olur. Kızılay çadırında bekleyen doktor 
deprem sonrası yaralanan kişilere yardım eder. Yaralarını sarmaya çalışır. Hem-
şirelerle birlikte işbirliği yaparak, hastaları muayene eder. Sargı bezi ile yaralarını 
sarar. Aç olan yaralılara aşçılarla birlikte yemek yedirirler…” (Drama etkinliği)

Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 

Görüşmelerden elde edilen bulgular, Etkinlik planlarına paralel ola-
rak 4 ana tema üzerinde incelenmiştir.  Bu temalar, “değerler eğitimine 
ilişkin farkındalık, etkinlik planlarında sıklıkla aktarılan değerler, etkinlik 
planlarında değer aktarımında güçlük yaşanılan değerler ve etkinlik plan-
larında değer aktarım sürecinin işleyişi” başlıklarında belirlenmiştir. 

1. Tema: Değerler Eğitimine İlişkin Farkındalık 
Bu bölümde Çocuk gelişimi öğrencilerinin görüşlerine göre etkinlik 

planlarında yer alan değer/değer eğitimi kavramlarına ilişkin farkında-
lıklarına yönelik bulgulara yer verilmiştir. 



OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK PLANLARINDAKİ DEĞERLER 

208

Şekil 1. Değerler Eğitimine İlişkin Farkındalık

Öğrencilerin değer kavramına ilişkin görüşleri ve yüksek farkında-
lık düzeyleri araştırma kapsamında incelenen etkinlik planlarının içeri-
sinde yer verdikleri değerlerin sıklık ifadeleriyle uyum göstermektedir. 
Şekil 1’de görüldüğü gibi öğrenciler genel olarak ifadelerinde bilinçlilik, 
önemlilik ve öncelik kodları üzerinde yoğunlaşmışlardır. Öğrenci gö-
rüşlerinden elde edilen örnek ifadeler aşağıdaki gibi verilmiştir: 

Aylin: Okul öncesi eğitiminde çocukların birtakım gelişimleri var me-
sela bilişsel gelişim, duygusal gelişim, sosyal gelişim. Özellikle de bence sos-
yalleşmeleri açısından okul öncesi eğitim oldukça önemli. Tek başına yaşayan 
çocuklar var daha doğrusu tek çocuk olanlar. Mesela benim bir tanıdığım var 
amcamın torunu. Biraz sosyal hayattan uzak bir çocuk olarak tanımlanabilir. 
Altı yaşında. Bütün gelişim düzeyleri çok güzel. Çok güzel yazabiliyor, kalem 
tutabiliyor. Hiçbir problem yok ama sosyal hayatta sıkıntı yaşıyor. Mesela parka 
gittiği zaman illaki bizim yanımıza gelir. Kendi başına gidip de oynamıyor. Ya 
da başka çocukların yanına gitmiyor. O yüzden bence en önemlisi okul öncesi 
eğitimde sosyal gelişim açısından ve kişiliklerini geliştirmek açısından önemli. 
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Bütün gelişim özelliklerini düşündüğümüz zaman değerler eğitimi okul öncesi 
dönemde oldukça önemlidir.

Beril: Değerleri etkinliklere bilinçli yerleştirdiklerim oluyordu. Mesela ba-
kıyordum açıyordum değerler eğitimini hangi değerler var diye. Şunu şura-
da işleyim diye ama bazen bakıyordum ki zaten bu değeri işlemişim. Onu da 
plana yazıyordum şu değer işlendi diye. Genel olarak bilinçliydim diyebilirim. 
Çünkü en önemli eğitim bence değerler eğitimi çünkü zaten o çocuk hayatının 
bir yerinde makasla kesmeyi öğrenecek, koşmayı öğrenecek, yürümeyi öğrene-
cek falan. Ama en önemlisi bence değerler eğitimi o olmazsa olmaz. Bu konuda 
artık aileler de çok bilinçli bence. Paylaşmayı biliyorlar, yardımlaşmayı falan 
öğretmeye özen gösteriyorlar. 

Değerlerin okul öncesi dönemde öncelikli olarak verilmesi gerekti-
ğini vurgulayan Ayça rumuzlu öğrencinin görüşünden alıntı aşağıdaki 
gibidir: 

Ayça: Okul öncesi eğitimde değer eğitimi kesinlikle olmalı. Zaten önce 
bunu öğretmeliyiz çocuklara. Daha sonra diğer konular öğretilebilir. Birbirle-
rine karşı davranışları ve değerleri bilmeleri ilk onlar öğretilmeli… Değerler 
eğitimi çocukların evde, okulda olsun hayatlarının her yerinde olur ve olması da 
gereklidir. Çünkü çocuklar bu değerler sayesinde kuralları, sorumluluk almayı 
empati kurmayı vb. daha kolay öğrenirler. Tabi ki de bunlar okulda etkileşim ile 
daha da kolaylaştırıcı olur. 

2. Tema: Etkinlik Planlarında Sıklıkla Aktarılan Değerler
Bu bölümde Çocuk Gelişimi öğrencilerinin görüşlerine göre etkinlik 

planlarında yer alan ve sıklıkla kullandıkları değerlere ilişkin bulgular 
sunulmuştur. 2. temaya ilişkin alt tema ve kodlar Şekil 1’de gösterilmek-
tedir.
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Şekil 2. Etkinlik Planlarında Sıklıkla Aktarılan Değerler

Çocuk gelişimi öğrencilerinin etkinlik planlarında sıklıkla aynı za-
manda en kolay aktardıkları değerlerin sırasıyla yardımlaşma, sorum-
luluk değerleri olduğu belirlenmiştir. Bu durumun nedenleri sorgulan-
dığında genellikle değer aktarımında söz konusu değerlerin okul öncesi 
öğrencilerin hazırbulunuşlukları ve seviyelerine uygunluğu ifade edil-
miştir.

Sorumluluk değerine ilişkin Aslı ve Ayça rumuzlu öğrenci görüşün-
den alınan örnek bir ifade aşağıdaki gibidir: 

Aslı: Bence en kolayı sorumluluk alma. Çünkü çocuklar özellikle 4-5 yaş 
çocuklar ben merkezli olduğu için ben yaparım ben yaparım düşüncesiyle bü-
tün etkinliklere dahil olmak istedikleri için sorumluluk alma değeri kolaydı. Bir 
daha oynayalım, ben oynamak istiyorum, ben yapmak istiyorum gibi diyorlardı. 
Özellikle drama etkinliklerinde o görevi ben almak istiyorum, bunu değil onu 
almak istiyorum diye sorumluluk alma konusunda istekli öğrenciler yoğunluk-
taydı.

Yardımlaşma değerine ilişkin Ayça ve Gamze rumuzlu öğrencilerin 
görüşlerinden alıntılar aşağıdaki gibidir: 

Ayça: En kolay aktardığım değer sorumluluk değeriydi. Iıı çocuğun ken-
disinden yapmasını istediğim bir şeyi zamanında yaptığı için bu değer kolay-
dı. Sorumluluk konusunda çocuklar kendilerine verilen görevleri yaptıklarında 
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kendilerini olgun hissediyorlar. Hani “ben yapabilirim” diye kendilerini güdü-
yorlar ve bu onların hoşuna gidiyor. Onlardan bir şey yapılması istenildiğinde 
öğretmenimin bana verdiği görevi yerine getireceğim azmi oluyor içinde.

Gamze: Yardımlaşmayı çok kolay anlıyorlar, güzeldi diyorlar ama bazen 
de uygulayamıyorlar. Ama bunun bilincindeler yani yardımlaşmanın. Çünkü 
birbirlerine yardım etmeyi öğreniyorlar. Oyunları oynarken, oyuncakları top-
larken de sürekli yardım ediyorlardı. İşbirliği de vardı. İşbirliği içinde çalışıyor-
lardı.

3. Tema: Etkinlik Planlarında Değer Aktarımında Güçlük 
Yaşanılan Değerler 

Görüşme sonuçlarından elde edilen 3. tema katılımcıların “etkinlik 
planlarında değer aktarımında güçlük yaşadıkları değerler” şeklinde 
belirlemiş olup katılımcılar etkinlik planlarında yer alan ancak uygula-
mada güçlük yaşadıkları değerleri sıklıkla empati, paylaşma olarak be-
lirtmişlerdir. 3. temaya ait kodlar Şekil 3’te sunulmuştur. 

Şekil 3. Etkinlik Planlarında Değer Aktarımında Güçlük Yaşanılan  
Değerler

Empati değerinin aktarılmasının güçlüğüne ilişkin Fatma rumuzlu 
bir öğrencinin görüşünden alıntı aşağıda verilmiştir.

Fatma: Empati en zoruydu. En kolay da yardımlaşmaydı. Çünkü kendi-
lerini genelde yani okul öncesi grup biraz daha bencil olduğu için kendilerini 
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karşı tarafın yerine çok koyamıyorlar. Empatinin bilincinde olmuyorlar genel-
de. Kendilerini koyamıyorlar karşı tarafın yerine. Bunu aktarırken anlamak is-
temedikleri için zorlandım.  

Zeynep rumuzlu öğrenci ise paylaşma değerinin aktarılma güçlüğü-
ne ilişkin görüşünü belirtmiştir:

Zeynep: En zor olan değer de paylaşmak olabilir. Özellikle pazartesi günü 
oyuncak getirme günleriydi. O zamanlar özellikle bizlere gelip öğretmen abla 
ben onun oyuncağıyla oynamak istiyorum ama vermiyor şeklinde diyorlardı. 
Oyuncağımı almasın diyorlardı. Hem vermek istiyor hem vermek istemiyor. 
Paylaşmak zor oluyordu. 

Ayça: Zor olan saygı… arkadaşlarına saygı. Saygı konusunda sıraya giril-
diğinde, arkadaşlarının elini yıkamasını ya da bir şeyi almayı beklerken sıkılıyor 
ve onların önüne geçmeye çalışıyor. Onlara saygısızlık yapıyor ve kötü davra-
nışlarda bulunuyor. Çocuklar çok sabırsız bu yüzden zor. 

Sabır: Sabır çok zordu. Dört yaşında oldukları için sabır zordu. Sabır daha 
zor bir değer gibi geliyor o yaşa. Sabretmek zor. Tuvalette falan sıra bekleme çok 
zor geliyor çocuklara. Yaş grubu küçük olduğundan “hadi şimdi arkadaşında 
sıra, onun sırası gelsin” dediğimde birazcık daha onun açısından bakamıyordu. 
Sürekli kendi oynamak istiyordu. Bu zor olmuştu.

4. Tema: Etkinlik Planlarında Değer Aktarım Sürecinin İşleyişi

Araştırmanın 4. teması “etkinlik planlarında değer aktarım süre-
cinin işleyişi” şeklinde ifade edilmiştir. Öğrenci merkezli yöntem/tek-
nikler ile öğretmen merkezli yöntem/teknikler olarak iki kategoride yer 
alan kodlar Şekil 4’te sunulmuştur. 
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Şekil 4. Etkinlik Planlarında Değer Aktarım Sürecinin İşleyişi

Katılımcılar değer aktarımında öğrenme-öğretme sürecinde yapı-
landırmacı anlayış ışığında öğrenci merkezli yöntem teknikler olduğu 
kadar geleneksel olarak ifade edilebilen öğretmen merkezli yöntem ve 
teknikleri de kullandıklarını ifade etmişlerdir. Söz konusu öğrenci gö-
rüşlerinden örnek alıntılar aşağıda verilmiştir. 

Nuray: Değerleri anlatırken daha çok mesela yardımseverlik olsun Kızı-
lay olabilir, doğal afetlerde anlatıyordum ya da oyuncak paylaşımı gibi etkinlik 
içinde daha faydalı oldu. Daha çok örnek olaylarla mesela arkadaşımıza böyle 
davranırsak böyle olur. Böyle yapmamalıyız aslında şeklinde anlattım. Oyun 
aracılığıyla da anlatmaya çalıştık etkinliklerimizde. Bütün etkinlikler olabiliyor 
aslında da oyun ve Türkçe etkinlikleri daha kolaydı değer aktarımında.

Seher: Soru- cevap, hikaye anlatma, drama yöntemiyle değerleri verdim 
ben daha çok. Bunu farkedince de sürekli Türkçe etkinliklerini bu şekilde planla-
dım. Hocamız da çok iyi olduğunu söyledi. Hem daha iyi anladılar hem de akılda 
kalıcılığı sağladın dedi bana. Sonra Türkçe-dil etkinliklerini hem bu şekilde ele 
aldım. Drama ve hikaye anlatma nasıl işte kendim canlandırdım. Hikaye anla-
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tırken soru-cevap şeklinde burda ne yapmalı bu çocuk, siz ne yapıyorsunuz gibi 
sorular sorarak ilerledik. Daha kolay ve anlaşılır oldu. 

Şehriban: Değerleri aktarırken çoğunlukla yaş grubum küçük olduğu için 
oyun olarak etkinlik veriyorduk ve sanat etkinliği. Genellikle oyun olarak ak-
tarmaya çalışıyordum. Oyun oynarken “hadi kardeş gelmiş paylaşmışız”, “aaa 
bak düşmüş hadi onu kaldıralım mı?”, “topu patlamış yardım edelim” gibi en 
basidinden oyun olarak ve hikayede betimleme süreciyle beraber aktarmaya çalı-
şıyordum. Örnek olay gibi göstermeye çalışıyordum. 

Yaparak yaşayarak öğrenmeye dair öğrencilere sorumluluk verdiği-
ni ifade eden Zeynep rumuzlu öğrenci görüşünü aşağıdaki şekilde be-
lirtmiştir.

Zeynep: Genellikle mesela sorumluluk değerinde etkinlik yapılacağı za-
man etkinlik materyallerini kendilerinin dağıtmasını istiyordum. Saygıda da 
sıra beklemede mesela saygının ne kadar önemli bir şey olduğunu, arkadaşları-
mızın önüne geçmememiz gerektiğini, saygılı bir şekilde onları beklememiz ge-
rektiğini genellikle anlatıyorum. Empati değeri dramada daha kolay oluyordu. 
Saygı da hareketli oyun etkinliklerinde kolaydı. Sorumluluk da genellikle sanat 
etkinliğinde materyal dağıtımında yardımcı oldukları için onda kolay oluyordu. 

Geleneksel, öğretmen merkezli anlatım uygulamasına dair Yurda-
gül rumuzlu öğrencinin örnek bir ifadesi aşağıdaki gibidir: 

Yurdagül: Uygulama yaptığımız okullarda anlatılıyordu ama gayet iyiy-
di. Benim gittiğim okulda bir gün belirliyorlardı. Mesela öğretmen geliyordu o 
gün hangi değer varsa mesela paylaşımla ilgili anlatım yapıyordu. Bence güzel 
bir anlatımdı. Ben de beğenerek dinliyordum. Gayet güzeldi vücut diliyle olsun 
örnekleriyle olsun.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Okul öncesi dönem bireylerin sosyo-kültürel kişilik gelişimleri açı-
sından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu dönemde ilk kez ailesin-
den ayrılan küçük çocuklar sosyalleşme süreciyle birlikte kendilerini 
sosyal çevrelerinde ifade etmeye başlarlar; bir anlamda kimlik edinimi 
sürecine girerler. Bu süreçte akademik beklentilerdense davranış eğiti-
minin temel basamakta verildiği örgün eğitim kurumları olarak tanım-
lanabilen okul öncesi eğitim kurumları çok değerlidir.
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Bu çalışmada Çocuk gelişimi son sınıf öğrencilerinin staj uygulama 
okullarında uygulanmak üzere tasarlanmış etkinlik planlarında yer alan 
değerler incelenmiş ve öğrencilerin değerler eğitimi hususunda görüşle-
ri alınmıştır. Gerçekleştirilen dokuman incelemeleri ve öğrenci görüşle-
rinden elde edilen sonuçlar, Çocuk gelişimi son sınıf öğrencilerinin okul 
öncesi dönemde değerlere ilişkin yüksek farkındalık seviyesine sahip 
olduklarını ve programda yer alan değerleri etkinlik planlarında vurgu-
lamaya çalıştıkları görülmüştür. 

Dokuman incelemeleri ışığında sıklıkla etkinlik planlarında yer alan 
değerlerin (sorumluluk, sevgi, yardımlaşma) aynı zamanda aktarım ko-
laylığı açısından da önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer 
yandan öğrencilerin uygulamada aktarımda zorluk yaşadıkları değer-
leri (empati, sabır, saygı vb.) de planlarına aynı oranda yansıtmadıkları 
görülmüştür. Bu durumun sebeplerinin ise öğrencilerin gelişim dönem-
leriyle ilgili olarak kavramların soyut kalması ve ifade etmede güçlük 
olarak belirtmişlerdir. 

Değer aktarımında öğrenme-öğretme sürecine ilişkin öğretmen 
merkezli yöntem/tekniklerin yanı sıra öğrenci merkezli yöntem ve tek-
nikleri sıklıkla kullandıklarını ifade etmişlerdir. Yapılan doküman in-
celemeleri sonucunda da görüşlere benzer olarak öğrencilerin yaparak 
yaşayarak öğrenmeyi temele alan oyun temelli etkinliklerle değerleri 
vermeye çalıştıkları görülmüştür. Drama ve örnek olay yönteminin sık-
lıkla tercih edilen yöntemler arasında olduğu tespit edilmiştir. Bunların 
yanı sıra anlatım yönteminin de değerleri açıklamada kullanıldığı ifade 
edilmiştir. 

Literatür incelendiğinde değer ve değer kavramlarını inceleyen pek 
çok araştırma mevcuttur; ancak ders planlarının yapılmasının zorunlu-
luk arz ettiği öğretim programlarında etkinlik planlarında değerler öğ-
retiminin incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple benzer 
çalışmalar (çizgi film, kitap ve etkinlik analizleri) özetlenerek tartışmada 
sunulmuştur. Örneğin, Karakuş’un (2015) bir çizgi filmde ilkokul düze-
yindeki değerleri incelediği çalışmasında 18 bölümde 157 değer belirle-
miştir. Bu değerlerden en çok vurgulananlar: sevgi, hoşgörü, duyarlık 
ve iyiliktir. Yine çalışkanlık, dayanışma, saygı ve sorumluluk değerleri 
de büyük oranda yer almaktadır. Yorulmaz (2013a, 2013b) yaptığı iki 
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farklı çalışmada iki farklı çizgi filmi değerler açısından incelemiş ilkinde 
40 bölümde 29 kez, ikincisinde 40 bölümde 11 kez değerlerin vurgulan-
dığını belirlemiştir. Dede Korkut çizgi filmlerinin ele alındığı başka bir 
araştırmada ise 12 çizgi film incelenmiş en çok ön plana çıkan değerler; 
dostluk, doğruluk, saygı, ahlak kuralları, yardımseverlik ve haklıdan 
yana olma değerleri şeklinde belirlenmiştir (Yaman vd., 2015). Eserler 
açısından inceleme yapılan başka bir çalışmada ise 100 temel eserden 
random seçilen 29 yerli eserde en çok sevgi değerinden, en az olarak da 
özgürlük- barış değerinden, 29 yabancı eserde en çok sevgi ve en az ise 
estetik değerinden bahsedilmiştir (Şen, 2007, Akt: Aktan ve Kılıç, 2015). 
6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında okutulan 12 
Dede Korkut hikâyesi de değerler bakımından ele alınmış ve 190 değere 
rastlanmıştır. Bu değerlerden en çok vurgulanan sevgi (29) ve saygı (38) 
olurken, en az olarak da barış (1), çalışkanlık (2), hoşgörü (2) ve bağım-
sızlık (2) değerleri olmuştur (Özbay ve Karakuş Tayşi, 2011). Kumbasar 
(2011) ise Muzaffer İzgü’nün 12 romanını incelemiş ve 24 değer belirle-
miştir. Bu değerlerin içinde en çok rastlanan sevgi değeri olurken, en az 
ise barış, tutumlu olma, bilimsel olma, cesur olma ve sabır değeri bulun-
muştur (Akt: Çelik ve Dirican, 2021). 

Kitap analizi çalışmaları incelendiğinde ek olarak Topbaş (2015) 
yüksek lisans tezinde Sema Maraşlı’ya ait dört masal kitabındaki 82 
adet masalı değerler açısından incelemiş, en çok sevgi değeri vurgula-
nırken, en az bağımsızlık, sabır, özgürlük, merhamet, misafirperverlik, 
fedakârlık, dayanışma ve barış değerlerine yer verildiği tespit edilmiştir 
(Akt: Baş ve Biros, 2019). Alabay ve arkadaşlarının (2018) yapmış oldu-
ğu çalışmada ise TÜBİTAK tarafından çıkarılan Meraklı Minik dergisi 
değerler açısından incelenmiştir. Bu çalışmada derginin 60 sayısı ince-
lenmiş ve toplamda 214 değer tespit edilmiştir. Dergide en çok sevgi, 
sorumluluk ve işbirliği değerleri geçerken, en az olarak da birlik, sadelik 
ve özgürlük değerlerine rastlanmıştır. İncelenen çalışmalara benzer ola-
rak bu çalışmada da etkinlik planlarında sıklıkla vurgulanan değerlerin 
yardımlaşma, sevgi ve sorumluluk olduğu belirlenmiştir.

Çalışma bulgularından farklı olarak Dilek (2017) çalışmasında Feri-
dun Oral’ın 14 tane 0-6 yaş resimli hikâye kitabını MEB tarafından belir-
lenen değerler kapsamında incelemiş ve en çok yardımlaşma, dayanış-
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ma ve çalışkanlık değerlerine rastlamıştır. Başka bir çalışmada ise okul 
öncesine yönelik büyük bir çoğunluğu dünya klasiklerinden oluşan 52 
tane hikaye ve masal kitabı değerler açısından incelenmiş en çok mutlu-
luk değeri bulunurken, en az olarak da barış, dayanışma ve dürüstlük 
değerleri yer almıştır. Ayrıca aynı çalışmada çocuklar ve ebeveynlerin 
tercih ettiği kitaplarda en çok estetik değeri bulunurken, öğretmenlerin 
tercih ettiği kitaplarda ise mutluluk değeri ağırlıklı olarak yer almaktadır 
(Cengiz ve Duran, 2017). Bu çalışmada ise çocukluk ve oyun kavramıyla 
özdeşleştirilebilen mutluluk değeri ne etkinlik planlarında ne de öğrenci 
görüşmelerinden elde edilen bulgularda ele alınmadığı tespit edilmiştir. 

Etkinlik temelli gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde ise Ta-
hiroğlu ve Aktepe (2015) 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde demokratik 
değerlerin öğretilmesine ilişkin etkinlik temelli değer öğretimi gerçek-
leştirilen deney grubunun demokratik değer algılarında anlamlı yönde 
farklılıklar saptamıştır. Aktaş ve Bozdoğan (2016)’ın 7. sınıf Fen Bilimleri 
dersinde etkinlikler aracılığıyla değer kazandırılması konulu çalışmasın-
da, 5 haftalık bir sürede öğretim yaklaşımları uygulanmış ve bu eğitimin 
öğrencilerin değer kazanmasına olumlu olarak etki ettiği belirtilmiştir. 
Tahiroğlu ve arkadaşları (2013) da 8. sınıf öğrencilerine Türkçe dersinde 
Türk halk masalları aracılığıyla geliştirdikleri etkinliklerle değer eğitimi 
vermişler ve 8 hafta süren eğitimler sonucunda deney grubu lehine an-
lamlı olarak olumlu değişiklikler görülmüştür. 

Sonuç olarak etkinlik temelli uygulamaların farklı kademe ve branş-
larda öğrencilerin değerleri edinmesine olumlu katkılar sağladığı ortaya 
konmuştur. Bu açıdan öğrencilerin etkinlik planlarında değerler eğitimi 
uygulamalarının yer alması ve bu konuda öğrencilerin bilinçlendirilme-
sinin önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin uygulamaya 
çıkmadan hazırlamış oldukları etkinlik planları, öğrenciler ve öğretim 
elemanları tarafından tartışılarak değerlerin planlara nasıl entegre edile-
ceği üzerine konuşulabilir. Değerler eğitiminin seçmeli ders kapsamın-
da öğrencilere sunulması ve farklı etkinliklere entegrasyonu hakkında 
uygulamalar yapılması ile tüm öğrencilerin bu konudaki farkındalıkları 
arttırılabilir. 
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ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN 
TANILAMA SÜRECİ

Ali BIÇAKCI1, Orhan ÇAKIROĞLU2

Öz: Bu araştırmada öğrenme ve özel öğrenme güçlüğü kavramlarının 
tanımına, özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan bireyleri erken tanıla-
manın gerekliliğine değinilmiş, bu maksatla, okuyucunun dikkatini 
özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama süreçlerine çekerek 
konuya ilişkin farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Bununla birlik-
te, hiçbir zaman sınırlamasına gidilmeksizin Türkiye’de özel öğrenme 
güçlüğü olan öğrencilerin tanılama süreçlerine ilişkin gerçekleştirilmiş 
çalışmaları incelemek hedeflenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak; ERIC, 
Academic Search Ultimate, Google Akademik, TRDizin, DergiPark ve 
Ulusal Tez Merkezi olmak üzere toplamda altı veri tabanı belirlenen 
anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce dillerindeki karşılıkları ile; 
“özel öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü, özgül öğrenme güçlüğü, 
eğitsel tanılama ve değerlendirme, rehberlik ve araştırma merkezi, ta-
nılama, değerlendirme, tıbbi tanılama” ve “special learning disability, 
learning disability, specific learning disability, educational diagnosis 
and evaluation, guidance and research center, diagnosis, evaluation, 
medical diagnosis” çeşitli arama kombinasyonları gerçekleştirilerek 
02.05.2021 tarihine kadar hiçbir zaman sınırlaması olmadan taranmış, 
araştırmanın ölçütlerini sağlayan 16 çalışmaya erişim sağlanmıştır. 
Söz konusu çalışmalar; çalışmanın yayın yılı, çalışmada kullanılan 
araştırma yöntemi, çalışmanın amacı, katılımcıların yaşı, katılımcıların 
cinsiyeti, çalışmanın yazar sayısı, çalışmanın yayın türü, çalışmanın 
örneklem türü ve örneklem sayısı değişkenlerine göre dokuz kategori-
de incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda araştırma yöntemi olarak en 

1 Gümüşhane Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Gümüşhane/Türkiye, alibck29@gmail.com, 
Orcid No: 0000-0001-6826-5652
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Orcid No:0000-0002-8969-7099
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çok nicel yöntemlerin tercih edildiği ve bunu nitel yöntemle yapılmış 
çalışmaların izlediği, sadece bir çalışmanın İngilizce dilinde (Fırat ve 
Koçak, 2020) geriye kalan 15 çalışmanın ise Türkçe dilinde gerçekleş-
tirildiği, çalışmalarda en fazla öğrencilerin (3005), ikinci olarak da ve-
lilerin (1747), örneklem olarak tercih edildiği, çalışmaların büyük ço-
ğunluğunun tek yazarlı olduğu, araştırmaya dahil edilen çalışmaların 
genellikle özel öğrenme güçlüğü olan bireyleri tarama amaçlı ölçek, 
model, batarya, test geliştirme yönünde çalışmalar ile  özel öğrenme 
güçlüğü olan bireylerin RAM’lardaki tanılama süreçlerine yönelik dü-
zenlendiği, araştırmaya dahil edilen toplam 16 araştırmanın beşinin 
makale türünde (%31,2), dokuzunun (%56,2) yüksek lisans tezi düze-
yinde, geriye kalan iki çalışmanın ise, (%12,5) doktora tezi kapsamında 
gerçekleştirildiği, yıllara göre dağılımına bakıldığında özel öğrenme 
güçlüğünün tanılama süreçlerine ilişkin gerçekleştirilmiş çalışmaların 
2000’li yıllardan sonra yapılmaya başlandığı günümüze yaklaşıldıkça 
konuya olan ilginin giderek arttığı bu bağlamda en fazla çalışmanın 
beşer çalışmayla 2017 ve 2019 yıllarında yapıldığı, araştırmaya dahil 
edilen bir çalışma haricinde; (Coştu, 2019) cinsiyete ilişkin herhangi bir 
bilgiye yer verilmediği, araştırmaya dahil edilen 16 çalışmada toplam 
6299 katılımcı bulunduğu ve bu katılımcıların 3207’sinin kız-kadın, 
2320’sinin ise erkek katılımcıdan oluştuğu sonuçlarına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel Öğrenme Güçlüğü, Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi, Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme, Tıbbi Tanılama

GİRİŞ

Öğrenme, yalnızca insanın doğumundan ölümüne kadar geçen za-
man diliminde edindiği beceriler, akademi alanındaki bir konuda ka-
zandığı uzmanlıklar olarak değerlendirilmemeli bunlara ek olarak, ki-
şinin duygusal, kişilik gelişimi ve toplumla olan etkileşimini de içeren 
çok yönlü bir süreç olma özelliğini de taşımalıdır (Şekeral ve Özkardeş, 
2013: 198). Öğrenme her bireyde aynı şekilde gerçekleşmemektedir. Bü-
tün bireylerin kendine özgü öğrenme şekilleri bulunmakta ve bu özgü-
lük bireylerin öğrenme şeklini ve düzeyini etkilemektedir (Tok, 2010: 
23). 

Çocuklar ilkokula başladığı andan itibaren arkadaş, öğretmen gibi 
yeni kişilerle tanışmakta, matematik, okuma yazma gibi akademik bazı 
becerileri edinmek için yoğun bir çabanın içine girmekte, bu yeni duru-
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ma kısa sürede uyum sağlayan başarılı çocuklar olabileceği gibi, uyum 
sağlamakta zorlanan bazı çocukların da olduğu görülmekte, söz konu-
su çocuklar içerisinde öğrenme güçlüğünden etkilenmiş çocukların bu 
grup içerisinde başı çektiği bilinmektedir (Doğan, 2012: 1).

Günümüzde özel öğreneme güçlüğü hayatın birçok aşamasında ki-
şileri etkilemekte, söz konusu etkinin bazı düzeylerde farklılaştığı bilin-
mektedir. Her yaştan insanın sahip olduğu birtakım özelliklerinin ve de 
gereksinimlerinin olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında bazı yaş grup-
larında özel öğrenme güçlüğünün birtakım belirtilerinin daha baskın ol-
duğu görülmektedir (Delimehmet-Dada ve Sümer, 2021: 16).

Ülkemizde Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği’nde (2006) öğrenme 
güçlüğü özel öğrenme güçlüğü olan birey şeklinde kendine yer bulmuş 
ve şu şekilde tanımlanmıştır: 

Özel öğrenme güçlüğü olan birey: Dili yazılı ya da sözlü anlamak 
ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya 
birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, hecele-
me, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlü-
ğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey 
(madde 4).

Özel öğrenme güçlüğünün okul dönemindeki çocuklar üzerinde 
olumsuz etkileri olduğu gibi diğer bir takım ruhsal sorunlarla da ilintili 
olduğu, bu yönüyle üzerinde önemle durulması gereken bir problem 
teşkil ettiği bilinmekle birlikte, öğrenme güçlüğü riski taşıyan öğrenci-
lerin akranları ile aynı akademik seviyeyi yakalamak durumunda ol-
maları, sunulan tüm eğitim olanaklarına rağmen istenilen düzeyde ba-
şarılı olamamaları, çocuğun kendisiyle birlikte annesi, öğretmenleri ve 
aynı sınıftaki akranları üzerinde olumsuz yönde bir etki bırakmaktadır 
(Oğuzhan, 2017: 1). Okulun gereklerini yerine getiremeyen bireylerin 
zamanla okuldan kendini soyutladığı, okula karşı olan ilgilerinin azal-
dığı bilinmekle birlikte, öğrenme güçlüğünden etkilenmiş bu bireyler 
yalnızca akademik alanlarda değil hayatın diğer birçok alanında da çe-
şitli güçlükler yaşamak zorunda kalabilmektedirler (Oral, 2017: 3). Do-
layısıyla, erken tanı ve gerekli müdahalenin bir an önce uygulanması 
amacıyla öğrenme güçlüğü riski taşıdığı düşünülen bireylerin en erken 
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zamanda tespiti önemlilik arz etmektedir (Oğuzhan, 2017: 1). Bu bağ-
lamda erken ve yerinde yapılan bir müdahale anlayışı ile bireyin tüm 
akademik yaşamı ve sosyal yaşamına ilişkin olumlu yönde bir değişik-
likten söz edilebilir (Oral, 2017: 3).

Erken tanı ve yerinde müdahalenin çok önemli olduğu özel öğren-
me güçlüğü gereksinim grubunda, aileler çocuklarının farklı gelişimsel 
özelliklere sahip olduğunu, çocukları ile aynı yaşta normal gelişim gös-
teren diğer çocuklarını gözlemleyerek fark edebilecekken, özel öğrenme 
güçlüğü belirtileri gösteren bu öğrencilere, ailelerinin farkında değilmiş 
gibi bir tavır takınmış olmaları, ailelerin alınacak yardımın kimlerden, 
nereden alınması gerektiği hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, 
bir kısım ailenin ise, kişilerce yanlış yönlendirilmelerinden ötürü bu ço-
cuklara tanı koyma noktasında çoğu kez geç kalınabilmektedir (Demir, 
2005: 2). 

Öğrenme güçlüğü belirtisi taşıyan çocukların erken dönemde tes-
pit edilmesi ve bu çocukların ihtiyaçlarına yönelik bireyselleştirilmiş bir 
eğitim alması çocukların yararına olacaktır (Uçak, 2017: 1). Bu doğrultu-
da öğrenme güçlüğünden etkilenmiş bireylerin erken dönemde, hızlı ve 
doğru olarak tespiti ile ihtiyaçlarına ilişkin gerekli iyileştirmelerin ya-
pılmasına yönelik önlemlerin alınması, özel öğrenme güçlüğünden etki-
lenmiş bireylerin sosyal ve akademik yaşamları için oldukça mühimdir 
(Altun ve Uzuner, 2016: 36).

Özel öğrenme güçlüğü gereksinim grubu özel eğitim başlığı altında 
ülkemiz tarafından çıkarılan çeşitli yasa ve yönetmeliklerde kendine yer 
bulmakta ancak ülkemizde özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların 
belirlenmesi sürecinde yaşanan tanılama sorunlarından ötürü söz ko-
nusu öğrencilere sağlanması gereken hizmetlerin sunumunda çeşitli so-
runlar yaşanmaktadır (Güzel-Özmen, 2016: 340). Bunlar arasında çocuk-
ların ebeveynlerinin ve okuldaki öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü 
hakkında yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmayışı, özel öğrenme 
güçlüğünün zekasal bir nedenden kaynaklanmayışı, aksine öğrenme 
güçlüğü olan bireylerin zekâ puanlarının normal ve normal üstü zekâ 
aralığında olması, bu çocukların akademik bazı alanlarda akranlarından 
ileri bir performans göstermeleri, özel öğrenme güçlüğünden etkilenmiş 
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çocukların tanılanmasında bazı zorlukların yaşanmasına yol açmaktadır 
(Çetin-Kazak, 2019: 1).

Özel öğrenme güçlüğünden etkilenmiş çocukların birçoğu ilkokul 
birinci sınıfa devam ederken tanı almamakta, söz konusu bu çocuklar 
üçüncü hatta dördüncü sınıfa kadar öğrenme güçlüğü tanısı almadan 
eğitimlerini sürdürmektedirler (Çetin-Kazak, 2019: 1). Bu doğrultuda 
genel eğitim sınıflarında eğitimine devam etmek zorunda kalan özel 
öğrenme güçlüğünden etkilenmiş öğrenciler bulunmaktadır (Güzel-Öz-
men, 2016: 340). Dolayısıyla, öğrenme güçlüğünden etkilenmiş bireyle-
rin göstermiş olduğu erken dönem belirtilerinin neler olduğunun be-
lirlenmesinin akabinde, bu bireylerin erken müdahale uygulamaları 
ile birlikte, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmaları maksadıyla 
gerekli yönlendirmelerin yapılması önemlilik arz etmektedir (Türkiye 
Disleksi Meclisi, 2017).

Özel gereksinim grupları içerisinde dışarıdan bakıldığında belirgin 
bir farklılık teşkil etmeyen özel öğrenme güçlüğünden etkilenmiş birey-
lerde dışarıdan normal bir görünüme sahip bu çocukların kayda değer 
öğrenme güçlükleri yaşadıkları görülmektedir (Melekoğlu ve Yıldız, 
2020: 6). Öğrenme güçlüğünden etkilenmiş öğrencilerin her biri diğe-
rinden farklı birtakım özellikler sergilediğinden bu öğrencilerin oluştur-
duğu gereksinim grubunu tanılamakta çeşitli güçlükler yaşanmaktadır 
(Güzel-Özmen, 2016: 337). Dolayısıyla kişilerin bu gereksinim grubunun 
sahip oldukları özellikler hakkında yeterli düzeyde bilgili olmayışı ve 
öğrenme güçlüğü kavramına ilişkin yanılgılarının olması, öğrenme güç-
lüğü riski taşıyan öğrencilerin erken dönemde tespit edilemeyişlerine 
hatta bu çocukların yanlış tanı almalarına neden olabilir (Tekin, 2017: 7).

1997 yılında çıkarılan Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (KHK) uygulamaya konulmasıyla ülkemiz eğitimi içeri-
sinde özel gereksinimli çocuklar için tanılama ve yerleştirme süreçleri 
yasal bir zemine oturtulmuş, en son şeklini 2018 yılında almış Özel Eği-
tim Hizmetler Yönetmeliği ile de günümüzde tanılama ve yerleştirme 
süreçlerine ilişkin ana hususlar belirlenmiştir (Çitil, 2015: 66-67). Özel 
Eğitim Hizmetler Yönetmeliği (2018)’de eğitsel değerlendirme ve tanıla-
ma: “Bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin 
alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek 
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eğitimin her tür ve kademesindeki geçişlerde yapılır” şeklinde tanım-
lanmıştır (Madde 7/2).

Özel öğrenme güçlüğünden etkilenmiş bireylerin tanı almasına 
yönelik ülkemizde uygulanmakta olan bir sürecin olduğu, tıbbi değer-
lendirme ve eğitsel değerlendirmeyle başlayan bu sürecin çeşitli aşama-
lardan geçerek ilerlediği ve en nihayetinde sonuçlandığı bilinmektedir 
(Akın ve Özmen, 2020: 33). Çocuk ve Ergen psikiyatristleri tarafından 
gerekli incelemelerin ardından ÇÖZGER Sağlık Kurulu tarafından ko-
nan özel öğrenme güçlüğü tanısı tıbbi nitelikte bir tanı olup alanında 
uzman hekimlerce yetkili hastanelerde verilmektedir (Melekoğlu ve Yıl-
dız, 2020: 27). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2019) ÇÖZGER Sağlık 
Kurulunda bulunan kişiler ve uzmanlık alanları şu şekilde ifade edil-
miştir:

Birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren gereksinim tespitinde Ku-
rul, aşağıdaki branşlardan en az dört uzman hekim, Kurul başkanı ve 
ÇÖZGER yetkili hekimi olmak üzere en az 6 daimi üyeden oluşur. a) 
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ya da yan dal uzmanları, b) Göz 
hastalıkları uzmanı, c) Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, ç) Çocuk 
cerrahisi uzmanı, d) Çocuk nörolojisi uzmanı, e) Çocuk ve ergen ruh 
sağlığı ve hastalıkları uzmanı, f) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, 
g) Ortopedi ve travmatoloji uzmanı (Madde 6/1).

ÇÖZGER kurulunda görevli alanında uzman hekimler tarafından 
incelemesi yapılan bireyin özel gereksinimli olup olmayışı, etkilenmişse 
gereksinim düzeyi belirlenmekle birlikte, kurul tarafından verilen Ço-
cuklar İçin Özel Gereksinim Raporu [ÇÖZGER] raporlarının geçerlili-
ğine ilişkin bir süre de söz konusudur. Bu süre dolduktan sonra birey 
tekrardan kurul raporu vermeye yetkili hastanelerin ÇÖZGER Sağlık 
Kurullarınca incelemeye tabi tutulmalı, gerekli koşullar halinde rapor 
tekrardan yenilenmeli, alınan raporla birlikte kişinin Rehberlik ve Araş-
tırma Merkezlerinde [RAM] eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmet-
lerinden yararlanabileceği bilinmelidir (Melekoğlu ve Yıldız, 2020: 28). 
Aşağıda örnek oluşturması bakımından Şekil 1 ve Şekil 2’de ÇÖZGER 
raporunun ön yüzü ve arka yüzü gösterilmektedir.
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Şekil 1. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu Ön Yüz (Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 2019)
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Şekil 2. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu Arka Yüz (Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 2019)
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Yetkili hastanelerden alınan özel öğrenme güçlüğü tanısı bu birey-
lere sağlanacak özel eğitim desteğinin sunulmasında kendi başına ye-
terli görülmemekte ek olarak, bireyin Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
[RAM]’larda yürütülen eğitsel değerlendirme ve tanılama süreçlerinden 
de geçmesi gerekmektedir (Melekoğlu ve Yıldız, 2020: 29). Millî Eğitim 
Bakanlığı [MEB] Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği (2018)’ de RAM şu 
şekilde tanımlanmıştır: “Rehberlik hizmetleri ile özel eğitim hizmetleri-
ni planlayarak hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağla-
yan kurumu” (Madde 4/1). RAM’da eğitsel değerlendirme ve tanılama 
hizmeti alan bireylerden süreç sonunda özel gereksinimi olduğu belirle-
nenlere Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu [ÖEDK] Raporu düzenlen-
mektedir (Melekoğlu ve Yıldız, 2020: 29). 

Bu raporun içeriğinde ilgili bireyin eğitsel değerlendirme ve tanıla-
ma süreçleri ile ÖEDK tarafından önerilen özel eğitim hizmetine ilişkin 
bilgileri yer almakta, gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde öğren-
me güçlüğü gereksinimi bulunan birey için Özel Eğitim ve Değerlen-
dirme Kurulu Eğitim Planı düzenlenmekte, söz konusu planda ilgili bi-
reyin; şu anki var olan performans düzeyi ifadeleri, ihtiyaçları ile Özel 
Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programından faydalanacak öğren-
me güçlüğü tanılı öğrenciler için kazandırılması hedeflenen öğretimsel 
amaçlar bulunmaktadır (Melekoğlu ve Yıldız, 2020: 32). Şekil 3’te Özel 
Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu (Yönlendirme) ve Şekil 4’te ise, 
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Eğitim Planı Örneği yer almaktadır.
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Şekil 3. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu Yönlendirme Örneği 
(Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği, 2018)
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Şekil 4. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Eğitim Planı Örneği (Özel 
Eğitim Hizmetler Yönetmeliği, 2018)
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Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği (2018) göre madde 43’te Özel 
Eğitim Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve görevleri hakkında bir 
açıklamaya gidilmiştir. Buna göre; Özel Eğitim ve Değerlendirme Ku-
rulu; RAM müdürünün önerisi, il ve ilçelerde bulunan milli eğitim mü-
dürlüklerinin onayı neticesinde kurumun müdür yardımcısının başkan-
lığında en az bir rehber ve özel eğitim öğretmeni olmak kaydıyla özel 
eğitim hizmetler bölümüne başkanlık yapan bir öğretmenden oluşmak-
tadır. Aynı yönetmeliğin 44 maddesinin birinci kısmında ise Özel Eği-
tim ve Değerlendirme Kurulunun görevlerinden bahsedilmiş olup bun-
lardan bir tanesinin kuruma başvuran bireylerin eğitsel değerlendirme 
ve tanılama süreçlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi neticesinde özel 
gereksinimi olan bireylerin özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek olduğu 
ifade edilmiştir.

Bireylere özel öğrenme güçlüğü tanısı verebilmenin üzerinde önem-
le durulması gereken bir konu olduğu ve bu sürecin görevli uzmanların 
katılımıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği bilinmelidir (Oral, 
2017: 28). Çünkü verilecek herhangi bir yanlış kararın ihtiyaçlı bireylere 
sağlanacak özel eğitim desteğine yönelik hizmetlerin aksamasına sebep 
olabileceği, ayrıca özel gereksinimi olmadığı halde bireylere yok yere 
tanı konulabileceği unutulmamalıdır (Göncü, 2019: 5). 

İlgili hastaneler tarafından gerçekleştirilen tıbbi tanılama faaliyetle-
rinin ardından rehberlik ve araştırma merkezlerine yönlendirilen birey-
lere yapılan birtakım değerlendirmeler neticesinde, okulda kaynaştırma 
eğitiminde yararlanacak çocuklara Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi 
resmi tedbir kararı çıkarılmaktadır (Akın ve Özmen, 2020: 33). Yetkili 
paydaşlar tarafından konan özel öğrenme güçlüğü tanısının ardından 
ilgili öğrencinin gideceği okula ilişkin alınacak yerleştirme kararının öğ-
rencinin eğitim hayatını etkileyecek mahiyette bir karar olacağı unutul-
mamalıdır (Bender, 2014: 273).

Özel gereksinimli bireylerin gerekli eğitim desteğinden yararlana-
bilmesi için kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları, devam ettikleri 
okulda bulunan destek eğitim odaları ve rehabilitasyon merkezlerinde 
alabilecekleri bireysel veya grup eğitimi olmak üzere çeşitli uygulamalar 
söz konusudur (Sakız, Sart ve Ekinci, 2016: 240). Özel gereksinimli birey-
lerin sözleşmeler ve kanunlara dayalı birtakım yasal haklarının olduğu, 
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bu kapsamda %20 ve yukarısı Engelli Sağlık Kurulu Raporu alanlar ile 
Özel Gereksinimi Vardır [ÖGV] ibaresine sahip ÇÖZGER raporu bulu-
nan kişilerin, RAM’larda yürütülen eğitsel değerlendirme ve tanılama 
süreci bitiminde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından düzen-
lenecek Destek Eğitimi Raporu ile rehabilitasyon merkezlerinde verilen 
destek eğitim faaliyetlerinden yararlanabildiği bilinmektedir (Melekoğ-
lu ve Yıldız, 2020: 43-45). Şekil 5’te ÇÖZGER özel gereksinim düzeyi ve 
engel oranı gösterilmektedir.

Şekil 5. ÇÖZGER Özel Gereksinim Düzeyleri ve Engel Oranları  
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2019)

Özel öğrenme güçlüğünden etkilenmiş çocukların yaşamış olduk-
ları problemlerin neler olduğuna ilişkin ülkemiz alanyazınında çok az 
sayıda çalışma olduğundan ötürü, özel öğrenme güçlüğü gereksinim 
grubuna ilişkin bildiklerimizi başka ülkeler tarafından gerçekleştirilen 
araştırmalardan elde etmekte, bunun sonucun da özel öğrenme güçlüğü 
tanılı bireylerin ülkemiz özelinde yaşadıkları sorunların neler olduğu 
konusunda yeterli bilgi sahibi olamamaktayız (Güngörmüş-Özkardeş, 
2013: 123). Ayrıca gün geçtikçe dünyada ve ülkemizde özel öğrenme 
güçlüğü tanılı bireylerin sayısının artması öğrenme güçlüğü gereksinim 
grubuna olan ilgiyi bu alana çekmekte, bunun sonucunda da öğrenme 
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güçlüğü alanına yönelik sürekli bir araştırma ihtiyacı doğduğu görül-
mektedir (Öztürk, 2019: 1). Bu sebeple ülkemizde özel öğrenme güçlü-
ğünün tanılama süreçleri ile ilgili yapılmış araştırmaların sistematik ola-
rak derlenmesinin hem tanılama süreçlerinin şu anki durumu hakkında 
bilgi sağlayacak olması, hem de ileriki araştırmalara yol gösterici olması 
bakımından ülkemiz alanyazınına katkı sunacağı düşünülmektedir.

Türkiye’de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Tanılama 
Süreçlerine İlişkin Yapılmış Çalışmaların Değerlendirilmesi

Türkiye’de öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama süreçlerine 
ilişkin yapılmış çalışmaların sistematik bir değerlendirmesi yapılmış, bu 
kapsamda, Google Akademik, ERIC, Academic Search Ultimate, TRDi-
zin, DergiPark ve Ulusal Tez Merkezi gibi birden çok veri tabanı taran-
mış, belirlenen ölçütler dâhilinde ulaşılan makalelerde şu sorulara yanıt 
aranmıştır:

•	 Çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemleri nelerdir?
•	 Çalışmaların amaçları nelerdir?
•	 Çalışmaların katılımcılarının yaşına ilişkin bilgiler nelerdir?
•	 Katılımcıların cinsiyetine ilişkin bilgiler nelerdir?
•	 Çalışmaların hangi yıllarda gerçekleştirildiğine dair bilgiler ne-

lerdir?
•	 Çalışmaların yayın türlerine ilişkin bilgiler nelerdir? 
•	 Çalışmaların yazar sayısına ilişkin bilgiler nelerdir?
•	 Çalışmaların yayın dillerine ilişkin bilgiler nelerdir?
•	 Çalışmaların örneklem türüne ilişkin bilgiler nelerdir?
•	 Çalışmaların örneklem sayısına ilişkin bilgiler nelerdir?

Veri Toplama Süreci

Bu çalışma özelinde yapılan gerçekleştirilen alanyazın taramasında 
yıl bazında herhangi bir sınırlandırmaya gidilmemiş alanyazında Tür-
kiye’de özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama süreçlerine 
ilişkin gerekli ölçütleri taşıyan ne kadar makale varsa taranmıştır. Go-
ogle Akademik, ERIC, Academic Search Ultimate, TRDizin, DergiPark 
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ve Ulusal Tez Merkezi olmak üzere toplamda altı veri tabanı taranmış-
tır. Söz konusu veri tabanları hakemli ve tam metin makalelere erişim 
imkânı sağlamalarından dolayı tercih edilmiştir. Bu veri tabanlarında 
önceden belirlenen anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce dillerindeki 
karşılıkları ile; “özel öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü, özgül öğren-
me güçlüğü, eğitsel tanılama ve değerlendirme,  rehberlik ve araştırma 
merkezi, tanılama, değerlendirme, tıbbi tanılama” ve “ special learning 
disability, learning disability, specific learning disability, educational 
diagnosis and evaluation, guidance and research center, diagnosis, eva-
luation, medical diagnosis” çeşitli arama kombinasyonları gerçekleşti-
rilerek ilgili veri tabanlarında indekslenen hakemli dergiler 02.05.2021 
tarihine kadar hiçbir zaman sınırlaması olmadan dahil etme ölçütlerine 
göre taranmış toplamda 1690 çalışmaya ulaşılmıştır. 

Bu çalışmalardan 28’inin çalışmanın dahil etme ölçütlerini sağladı-
ğı, söz konusu çalışmalardan 11 tanesinin yinelenen (Duplicate) yayın 
olduğu hem makale hem de tez şeklinde yayınlanan çalışmaların (Türk-
kal, 2018) tespit edildiği görülmüş, çalışmaya tez olanı dahil edilmiştir. 
Böylece geriye çalışma kapsamında değerlendirilmesi planlanan 16 ça-
lışma kaldığı görülmüştür. Bu doğrultuda araştırmaya dahil edilen ça-
lışmaların (Demir, 2005; Kurtça, 2016; Turgut-Turan vd., 2016; Çakmak, 
2017; Gül-Kuruyer ve Çakıroğlu, 2017; Mutlu ve Akgün, 2017; Oral, 
2017; Uçak, 2017; Türkkal, 2018; Açıkgöz, 2019; Balcı, 2019; Coştu, 2019; 
Çetin-Kazak, 2019; Okur, 2019; Fırat ve Koçak, 2020; Taşlıbeyaz, 2021) 
olduğu görülmektedir.

Çalışma Bağlamında Değerlendirilen Makalelere Yönelik Dahil 
Etme Ölçütleri; 

Araştırmanın Türkiye’de yapılmış olması, hakemli bir dergide ya-
yınlanmış olması, tam metin makalelerden seçilmesi, katılımcı grubun 
özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin tanılama süreçlerinde görevli ki-
şilerden seçilmesi, araştırmalara erişilebilirlikte bir sorun yaşanmaması 
şeklinde ifade edilmiştir.
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Verilerin Analizi

Gerçekleştirilen alanyazın taraması sonucu çalışmanın ölçütleri-
ni karşılayan araştırmalar; çalışmanın yayın yılı, çalışmada kullanılan 
araştırma yöntemi, çalışmanın amacı, katılımcıların yaşı, katılımcıların 
cinsiyeti, çalışmanın yazar sayısı, çalışmanın yayın türü, çalışmanın ör-
neklem türü ve örneklem sayısı gibi dokuz kategoriye ayrılmıştır.  Elde 
edilen veriler, söz konusu kategoriler kapsamında incelenmiş bu verile-
re yönelik Microsoft Excel çalışma sayfası kullanılarak tablolar oluştu-
rulmuştur.

Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı

Hiçbir zaman sınırlaması olmaksızın yapılan taramalar sonucunda 
Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama süreçle-
ri ile ilgili bulunan çalışmalar incelendiğinde; 2005 yılında bir çalışma 
(Demir, 2005), 2016 yılına iki çalışma (Kurtça, 2016; Turgut-Turan vd., 
2016), 2017 yılında beş çalışma (Çakmak, 2017; Gül-Kuruyer ve Çakıroğ-
lu, 2017; Mutlu ve Akgün, 2017; Oral, 2017; Uçak, 2017), 2018 yılında bir 
çalışma (Türkkal, 2018), 2019 yılında beş çalışma (Açıkgöz, 2019; Balcı, 
2019; Coştu, 2019; Çetin-Kazak, 2019; Okur, 2019), 2020 yılında bir ça-
lışma (Fırat ve Koçak, 2020), 2021 yılında bir çalışma (Taşlıbeyaz, 2021) 
olmak üzere özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin tanılama süreçlerine 
ilişkin toplamda 16 çalışmanın gerçekleştirildiği  görülmektedir. Söz ko-
nusu çalışmaların yıllara göre dağılımını gösteren bilgilere Şekil 6’da yer 
verilmiştir.
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Şekil 6. Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı

Çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında özel öğrenme 
güçlüğünün tanılama süreçlerine ilişkin gerçekleştirilmiş çalışmaların 
2000’li yıllardan sonra yapılmaya başlandığı günümüze yaklaşıldıkça 
konuya olan ilginin giderek arttığı bu bağlamda en fazla çalışmanın be-
şer çalışmayla 2017 ve 2019 yıllarında yapıldığı görülmektedir.

Çalışmaların Yayın Türüne Göre Dağılımı

Tablo 1. Çalışmaların Yayın Türüne Göre Dağılımı

Yayın Türü Sıklık (Frekans) Yüzde (%)

Makale 5 31.2

Yüksek Lisans Tezi 9 56.2

Doktora Tezi 2 12.5

Toplam 16 100.0
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Yukarıdaki tablo değerlendirildiğinde araştırmaya dahil edilen 
toplam 16 araştırmanın beşinin makale türünde (%31,2), dokuzunun 
(%56,2) yüksek lisans tezi düzeyinde, geriye kalan iki çalışmanın ise, 
(%12,5) doktora tezi kapsamında gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Çalışmaların Araştırma Yöntemlerine İlişkin Bulgular

Türkiye’de Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Tanılama 
Süreçleri ile ilgili bulunan çalışmalar incelendiğinde, ilgili çalışmalara 
ilişkin yöntemler nitel, nicel, karma yöntem ve diğer olmak üzere dört 
grupta değerlendirilmiştir. Söz konusu çalışmaların araştırma yöntem-
lerine göre dağılımı Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7. Çalışmaların Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı

Şekil 7’ye göre araştırmaya dahil edilen toplam 16 çalışmadan 
%38’inin nitel yöntem (Açıkgöz, 2019; Çakmak, 2017; Fırat ve Koçak, 
2020; Gül-Kuruyer ve Çakıroğlu, 2017; Türkkal, 2018; Uçak, 2017), 
%50’sinin nicel yöntem (Balcı, 2019; Çetin-Kazak, 2019; Demir, 2005; 
Kurtça, 2016; Okur, 2019; Oral, 2017; Taşlıbeyaz, 2021; Turgut-Turan 
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vd., 2016), %6’sının karma araştırma yöntemi (Coştu, 2019), geriye kalan 
%6’sının da diğer araştırma yöntemi (Mutlu ve Akgün, 2017) kullanıla-
rak gerçekleştirildiği görülmektedir.

Çalışmaların Yayın Dillerine İlişkin Bulgular

Şekil 8. Çalışmaların Yayın Dillerine Göre Dağılımı

Yukarıda şekil 8’de çalışma kapsamına alınan çalışmaların hangi 
dilde yapıldığına ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu doğrultuda sadece bir 
çalışmanın İngilizce dilinde (Fırat ve Koçak, 2020) geriye kalan 15 çalış-
manın ise Türkçe dilinde gerçekleştirildiği görülmektedir. 



ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN TANILAMA SÜRECİ

242

Çalışmaların Amaçlarına İlişkin Bilgiler

Tablo 2. Çalışmaların Amaçlarına Yönelik Bulgular

Kaynaklar Amaç

Demir, 2005 Özel öğrenme güçlüğü olan bireyleri erken tanılama-
ya yönelik bir model geliştirme çalışması

Kurtça, 2016 Matematik öğrenme güçlüğünden etkilenmiş ilkokul 
öğrencilerini belirlemeye yönelik başarı testi geliştir-
mek

Oral, 2017
Okur, 2019
Taşlıbeyaz, 2021

Özel öğrenme güçlüğünden etkilenmiş bireyleri er-
ken yaşta tespit etmek için ölçek geliştirmek

Mutlu ve Akgün, 
2017
Coştu, 2019

Matematik öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin tes-
pitine yönelik model geliştirme çalışması

Çakmak, 2017
Uçak, 2017

Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların RAM’lardaki 
tanılama süreçlerine yönelik çalışmalar yürütmek

Türkkal, 2018 Matematik öğrenme güçlüğü tanısı alan çocukların 
aileleri, sınıf öğretmenleri ve RAM personelinin 
RAM’daki tanı alma süreçlerine ilişkin görüşlerini 
belirlemek

Balcı, 2019
Çetin-Kazak, 2019

Özel öğrenme güçlüğü belirtileri taşıyan okul öncesi, 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sıklığının belirlen-
mesine ilişkin bir çalışma yapmak

Gül-Kuruyer ve 
Çakıroğlu, 2017
Fırat ve Koçak, 
2020

Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğünden 
etkilenmiş bireylerin tespiti ve eğitsel değerlendirme 
süreçlerine ilişkin görüşlerini belirlemek 

Turgut-Turan vd., 
2016

Tıbbi tanı koyma aşamasında özel öğrenme güçlüğün 
DEHB’den ayıracak bir batarya geliştirmek

Açıkgöz, 2019 Okul öncesinde özel öğrenme güçlüğü şüphesi olan 
çocukların özelliklerini aile öğretmen görüşleri bağla-
mında değerlendiren çalışmalar
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Tablo 2’ ye göre araştırmaya dahil edilen çalışmaların özel öğrenme 
güçlüğü olan bireyleri belirleme amaçlı ölçek (Okur, 2019: 41; Oral, 2017: 
3; Taşlıbeyaz, 2021: 44), model (Coştu, 2019: 16; Demir, 2005: 2; Mutlu 
ve Akgün, 2017: 1160-1161), batarya (Turgut-Turan vd., 2016: 145), sık-
lık belirleme (Balcı, 2019: 720; Çetin-Kazak, 2019: 3) ve testler (Kurtça, 
2016: 36) geliştirilmiş, ayrıca bu bireylerin RAM’lardaki tanılama süreç-
lerinden ve bu süreçlere ilişkin aile, öğretmen ve personel görüşlerinden 
(Çakmak, 2017: 22; Fırat ve Koçak, 2020: 280; Gül-Kuruyer ve Çakıroğlu, 
2017: 545; Türkkal, 2018: 4; Uçak, 2017: 2), okul öncesi dönemde özel 
öğrenme riski olan çocukların aile, öğretmen görüşleri ekseninde belir-
lenmesinden (Açıkgöz, 2019: 15)  de bahsedilmiştir. Çalışmaları özellikle 
özel öğrenme güçlüğü belirtileri taşıyan çocukların erken dönemde tes-
pit edilmesi bağlamında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Araştırmaların Yazar Sayısına İlişkin Bilgiler

Şekil 9. Araştırmaların Yazar Sayısına Göre Dağılımı

Şekil 9 incelendiğinde çalışmaların büyük çoğunluğunun tek ya-
zarlı olduğu (Açıkgöz, 2019; Balcı, 2019; Coştu, 2019; Çakmak, 2017; 
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Çetin-Kazak, 2019; Demir, 2005; Kurtça, 2016; Okur, 2019; Oral, 2017; 
Taşlıbeyaz, 2021; Türkkal, 2018; Uçak, 2017, üç çalışmanın, iki yazarlı 
olduğu (Gül-Kuruyer ve Çakıroğlu, 2017; Fırat ve Koçak, 2020; Mutlu 
ve Akgün, 2017) ve geriye kalan bir çalışmanın ise dört yazarlı olduğu 
(Turgut-Turan vd., 2016) sonucuna varılmaktadır.

Çalışmaların Örneklem Türleri ve Sayılarına İlişkin Bilgiler

Şekil 10’ da çalışmalardaki örneklem türleri ve sayılarına ilişkin bil-
giler aşağıda yer verilmiştir. Araştırma kapsamında değerlendirilen ça-
lışmalar örneklem türleri ve örneklem sayıları yönüyle incelendiğinde, 
söz konusu çalışmalarda en fazla öğrencilerin (3005), ikinci olarak veli-
lerin (1747), üçüncü olarak öğretmenlerin (1370), dördüncü olarak özel 
gereksinimli öğrencilerin (123) ve son olarak da RAM personelinin (44) 
tercih edildiği görülmektedir. 

Şekil 10. Araştırmaların Örneklem Türleri ve Sayılarına Göre Dağılımı
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Katılımcıların Yaşına İlişkin Bilgiler

Araştırmaya dahil edilen 16 çalışmanın katılımcılarının yaş değişke-
nine ilişkin bilgilere (Açıkgöz, 2019; Çakmak, 2017; Çetin-Kazak, 2019; 
Demir, 2005; Okur, 2019; Oral, 2017; Taşlıbeyaz, 2021; Türkkal, 2018; 
Uçak, 2017) çalışmalarında yer verilmiş olup (Balcı, 2019; Coştu, 2019; Fı-
rat ve Koçak, 2020; Gül-Kuruyer ve Çakıroğlu, 2017; Kurtça, 2016; Mutlu 
ve Akgün, 2016; Turgut-Turan vd., 2016) adlı çalışmalarda ise yer veril-
memiştir. Bu bağlamda çocuk katılımcıların yaşlarının 48-86 ay, RAM 
personelinin 20-46+ yaş, öğretmenlerin 20-65 yaş, velilerin 21-60 yaş ve 
öğrencilerin ise, 5.10-7.09 yaş arasında bulunduğu görülmektedir.

Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bilgiler

Araştırma kapsamına alınan 16 çalışmada katılımcıların cinsiyet bil-
gilerine (Açıkgöz, 2019; Balcı, 2019; Çakmak, 2017; Çetin-Kazak, 2019; 
Demir, 2005; Fırat ve Koçak, 2020; Gül-Kuruyer ve Çakıroğlu, 2017; 
Kurtça, 2016; Mutlu ve Akgün, 2017; Okur, 2019; Oral, 2017; Taşlıbeyaz, 
2021; Turgut-Turan vd., 2016; Türkkal, 2018; Uçak, 2017) çalışmaların-
da yer verilmiştir. Geriye kalan bir çalışmada ise (Coştu, 2019) cinsiyete 
ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Bu bağlamda 16 çalışmada 
toplam 6299 katılımcı bulunduğu ve bu katılımcıların 3207’sinin kız-ka-
dın, 2320’sinin ise erkek katılımcıdan oluştuğu görülmektedir.

SONUÇ

Bu araştırmada öncelikle, Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü olan 
öğrencilerin tanılama süreçleri hakkında okuyucuya bilgi vermek, oku-
yucunun dikkatini özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama sü-
reçlerine çekerek bu konuya ilişkin farkındalık oluşturmak ayrıca, Tür-
kiye’de özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama süreçleri ile 
ilgili herhangi bir zaman sınırlamasına gidilmeksizin gerçekleştirilmiş 
çalışmaları incelemek hedeflenmiştir.  Bu doğrultuda çalışma kapsamı-
na dahil edilen 16 çalışma; çalışmanın yayın yılı, çalışmada kullanılan 
araştırma yöntemi, çalışmanın amacı, katılımcıların yaşı, katılımcıların 
cinsiyeti, çalışmaların yazar sayısı, çalışmanın yayın türü, çalışmaların 
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örneklem türleri ve örneklem sayıları olmak üzere ayrı başlıklar halinde 
incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Google Akademik, ERIC, Academic Search Ultimate, TRDizin, Der-
giPark ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında yer alan dergilerde ya-
yınlanan Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama 
süreçleri ile ilgili çalışmalarda; öğrenci, özel gereksinimli öğrenci, öğ-
retmen, aile ve RAM personeli olmak üzere birden çok farklı katılımcı-
dan veri toplanmıştır. Söz konusu çalışmalarda veri toplanan örneklem 
kitlelerinin en fazla öğrenciler, aileler ve öğretmenlerden oluştuğu gö-
rülmektedir. Dolayısıyla, çalışmalarda örneklem kitlesi olarak daha çok 
öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin seçiliyor olması bu örneklem grup-
larının daha kolay ulaşılabilir olmasından ötürüdür.

Araştırmanın ölçütünü karşılayan Türkiye’de özel öğrenme güç-
lüğü olan öğrencilerin tanılama süreci ile ilgili yapılmış 16 çalışmanın 
yıllara göre dağılımları incelendiğinde, özel öğrenme güçlüğünün tanı-
lama süreçlerine ilişkin gerçekleştirilmiş çalışmaların 2000’li yıllardan 
sonra yapılmaya başlandığı, son altı yılda ortalama iki (2,5) çalışmanın 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durum özel öğrenme güçlüğünün 
tanılama süreçlerine ilişkin çalışmaların çok az sayıda olduğunu göster-
mektedir. Söz konusu bu çalışma ile ilginin bu alana çekilmesi ve çalış-
ma sayısının artırılması düşünülmektedir. 

Araştırma kapsamında değerlendirilen çalışmaların daha çok nicel 
yöntem kullanılarak gerçekleştirildiği bunu nitel ve karma yöntemle ya-
pılmış çalışmaların izlediği görülmektedir. Bu doğrultuda özel öğrenme 
güçlüğü olan öğrencilerin tanılanması sürecine ilişkin nitel ve karma 
araştırma yöntemlerinin de sıklıkla kullanıldığı yeni araştırmalar yapıl-
malıdır. Böylece yöntemlerin sunduğu farklılıklardan yola çıkarak bu 
alanda nitelikli çalışmalar ortaya konabilir. 

Araştırma bağlamında değerlendirilen çalışmaların bir tanesi dışın-
da (Fırat ve Koçak, 2020) diğerlerinin Türkçe dilinde gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Araştırmaya dahil edilen 16 çalışmanın daha çok tek 
yazar tarafından kaleme alındığı, bunu iki yazarlı ve dört yazarlı çalış-
maların izlediği, görülmektedir. Buna gerekçe olarak, araştırmaya dahil 
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edilen çalışmaların çoğunun tez türünde gerçekleştirilmiş olması göste-
rilebilir. 

Çalışmaların amaçları dikkate alındığında özel öğrenme güçlüğü 
olan bireyleri erken tanılama, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların 
RAM’lardaki tanılama süreçleri, Oran belirleme çalışması, özel öğrenme 
güçlüğünü DEHB’den ayıracak bir batarya geliştirme, Okul öncesinde 
özel öğrenme güçlüğü olan çocukların özelliklerini aile öğretmen gö-
rüşleri bağlamında değerlendirme, sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme 
güçlüğünden etkilenmiş bireyleri belirlemesi ile eğitsel değerlendirme 
süreçleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışma Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü olan öğ-
rencilerin tanılama süreçlerine ilişkin ülkemiz alanyazınında gerçekleş-
tirilmiş çalışmaları bazı ölçütler doğrultusunda incelediği, bu alandaki 
yaşanan sorunları, eksiklikleri dile getirdiği, özel öğrenme güçlüğü olan 
bireylerin tanılama süreçlerinde yer alan paydaşlara fikir verdiği, onlara 
yol gösterdiği için önemli görülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın gelecek-
teki araştırmalara ışık tutması ve ilgiyi bu konuya çekmesi yönüyle de 
alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN 
MATEMATİK BECERİLERİNE İLİŞKİN 

ÇALIŞMALARIN DERLENMESİ

Orhan ÇAKIROĞLU1

Öz: Özel gereksinimli öğrenciler arasında ülkemizde hızla gelişen 
alanlardan birisi de zihinsel yetersizlik alanıdır. Pek çok alanda oldu-
ğu gibi zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin akademik performansla-
rının geliştirilmesi alanında da pek çok bilimsel çalışma ülkemizde de 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle okuma becerisinin geliştiril-
mesi alanında gerçekleştirilen bu çalışmalar son yıllarda yerini yazma 
ve matematik gibi diğer akademik becerilerin geliştirilmesine yöne-
lik çalışmalarla devam etmiştir. Her ne kadar son yıllarda bu alanda 
yapılan çalışmaların sayısında artış gözlenmiş olsa da ülkemizde bu 
alanda gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu 
alanda gerçekleştirilecek akademik çalışmaların sayısının artırılması 
ülkemizde bu alanda gerçekleştirilecek matematik becerilerini geliş-
tirme amacıyla kullanılabilecek kanıt temelli uygulamaların sayısı-
nın artırılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, özellikle ulusal 
alanyazında gerçekleştirilen akademik çalışmaların derlenerek alan-
yazındaki mevcut durumun ortaya konması büyük öneme sahiptir. 
Matematik becerilerinin öğretim konusunda normal gelişim göste-
ren öğrencilere matematik öğretimi ve becerilerinin kazandırılmasını 
amaçlayan çalışmalarla birlikte yetersizliği bulunan öğrencilere yöne-
lik matematik öğretimini amaçlayan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu 
konuda matematik becerilerine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların 
incelenip, yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı, araştırmaların 
amaçları, katılımcı özellikleri, araştırma modeli ve tercih edilen veri 
analiz yöntemlerinin neler olduğunun tespit edilmesinin alan içindeki 
uzmanlara ya da alanda görev yapan öğretmenlere fayda sağlayacağı 

1 Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon/Türkiye, cakirogluorhan@gmail.com, 
Orcid No:0000-0002-8969-7099 
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düşünülmektedir.  Bu çalışma Türkiye’de zihinsel yetersizliği bulunan 
öğrencilerin matematik becerileri üzerine 2020 Kasım ayına kadar ya-
pılan araştırmaların betimsel olarak incelenmesi amacıyla hazırlanmış 
bir sistematik derlemedir. Çalışmada verilere erişebilmek amacı ile 
ULAKBİM, Google Akademik, Academic Search Ultimate, ERİC, TR 
Dizin, EBSCOHost, Elsevier Science Direct, Web of Science gibi veri 
tarayıcılarından faydalanılmıştır. Sözü edilen tarayıcılara zihinsel ye-
tersizlik, matematik öğretimi, rakam öğretimi, doğrudan öğretim yön-
temi, eşzamanlı ipucu gibi anahtar sözcükler aratılarak veri taraması 
yapılmıştır. Araştırmalara erişmek için zihinsel yetersizlik, zihin en-
gelli çocuklar, matematik öğretimi, dört işlem, rakam öğretimi, nokta 
belirleme tekniği, doğrudan öğretim yöntemi, eşzamanlı ipucu anah-
tar kelimeleri taratılmıştır. Anahtar kelimeler tespit edildikten sonra 
veri tabanlarında Türkçe çalışmalar 2020 Kasım’a kadar herhangi bir 
zaman sınırlaması olmaksızın aranmıştır. Veri tabanlarında yapılan 
taramaların güvenirliğini sağlamak amacıyla bir özel eğitim öğretme-
ni tarafından aynı anahtar kelimeler aynı veri tabanlarında taranarak 
çalışmaların uygunluğu kontrol edilmiştir. Çalışmaların içinden tez, 
derleme, özet, rapor olanlar uygulamaya yönelik sonuçlar vermediği 
için çalışmaya alınmamış ve toplamda 15 araştırma çalışma içeriğine 
dâhil edilmiştir. Araştırmada incelenen makaleler betimsel çözümle-
me ile analiz edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Yetersizlik, Matematik Öğretimi, Rakam 
Öğretimi, Doğrudan Öğretim Yöntemi, Eşzamanlı İpucu

GİRİŞ

Matematik; aritmetik, cebir, uzunluk, ağırlık, sayılar, büyüklük, 
hacim, grafik, geometri gibi matematiği meydana getiren kavramlar ve 
bu kavramların birbirleriyle bağlantıları ve simgelerini içine alan bilim 
dalıdır (Güven, 1999). TDK lügatında (2015:557) matematik; “Aritmetik, 
cebir, geometri gibi rakam ve vezin esasına dayanarak niceliklerin özel-
liklerini tetkik eden ilimlerin genel ismi” olarak ifade edilmiştir.

Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde en çok önem verilen konu-
lardan biri, günlük yaşamlarında bağımsız bireyler olarak hayatlarını 
idame ettirebilmeleridir. Özellikle kapsayıcı eğitim bağlamında okul 
öncesi dönemden itibaren çocukların geleceğe hazırlanmalarında da 
kritik öneme sahiptir (Ünay vd., 2021). Günlük rutinlerinde alışveriş ya-
pabilmeleri için sayma ve temel toplama, çıkarma gibi işlemleri yapma 
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becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, zihinsel yeter-
sizliği bulunan öğrencilere matematik becerilerinin öğretimi, öğrencile-
rin hayatlarını bağımsız bireyler olarak devam ettirebilmelerine önemli 
destek olacağı varsayılmaktadır (Karabulut ve Yıkmış, 2010). Matematik 
becerisinin öğretimi normal öğrenciler için ne kadar hayati öneme sa-
hipse gereksinim duyan özel öğrenciler için de en az o kadar önem arz 
etmektedir.

Matematik dersinin işlenişiyle ilgili çeşitli görüşler kabul görmek-
tedir (Ünay, 2015). Öğretmenler matematik derslerinde öğretmenin 
kontrolünde olan öğrenci merkezli eğitim sistemini öğretmen merkezli 
eğitim yerine benimsemeli ve matematik dersinin öğretiminde; “eğitim-
de tek bir yöntem yoktur, birden çok yöntem ve teknik vardır” prensi-
bini kabul edip, öğrencinin öğrenmesini ve öğreticinin öğretmesini ba-
sitleştiren ve daha keyifli hale getiren grup çalışmaları ve buna benzer 
yöntemlerden faydalanmalıdırlar (Özdemir ve Bilicioğlu, 2004). Saygılı 
(2016), öğretmenlerin matematik dersi için kazanımlara yönelik konula-
rın öğretiminde oyunlara fazlaca yer vermeleri gerektiğini belirtmiştir. 
Ayrıca ders işlenişinde öğretmenler, öğrenmeyi sağlayacak nesneleri 
kullanarak, öğrencilerin matematik dersine yönelik olumlu tutum sahi-
bi olmalarına imkân sunabilirler (Çakıroğlu ve Baki, 2016). Özel eğitim 
öğretmenleri de matematik derslerinde zorlanmakta ve çeşitli yöntem 
ve tekniklere başvurmaktadır.

Yapılan çalışmalar zihin özrü bulunan bireylerin gereksinimlerine 
uyan yöntemler ve teknikler tercih edildiğinde ve işleniş sırasında öğ-
renciye göre öğretim süreci planlanıp gerçekleştirildiğinde bu öğrenci-
lere kazandırılmak istenen becerilerin kazandırılabildiğini ortaya koy-
maktadır. Bu öğrencilerin kazanabilecekleri edinimler arasında işlevsel 
matematik dersine ait beceriler de bulunmaktadır (Dağseven, 2001; 
Küpçü, 2003; Sazak, 2003; Yıkmış, 2005; Tuncer ve Altunay, 2006; Kırca-
ali-İftar vd., 2008; Çıkılı, 2008; Karabulut ve Yıkmış, 2010). Buradan da 
anlaşıldığı üzere, bireye özel amaçların seçilmesi, kişinin öğrenmesini 
sağlayacak yöntemlerin öğrenciye göre uyarlanması durumunda zihin-
sel özre sahip öğrencilerin de akademik becerileri edinebilmeleri müm-
kün olacaktır.
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Öğrenciler hayatın içerisinde gerekli dört işlem becerilerine, prob-
lem çözme becerilerine, akıl yürütme, keşfetme, hesaplama yapma gibi 
matematiksel becerilere normal gelişim gösteren akranlarıyla benzer 
şekilde ihtiyaç duymaktadır. Günümüz dünyasında problem çözmek 
insanlığın nefes aldığı her yerde olacaktır. Zihinsel yetersizliğe sahip 
öğrenciler de bu durumla karşılaşacaklardır. Bu yüzden topluma ayak 
uydurabilmeleri adına zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin de ihti-
yaçları doğrultusunda eğitim imkânlarından faydalanmaları gerekmek-
tedir.

Matematik öğretim alanında gelişimleri normallik gösteren öğren-
cilere matematik öğretimi ve becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan 
çalışmalarla birlikte yetersizliği bulunan öğrencilere yönelik matematik 
öğretimini amaçlayan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu alanda mate-
matik öğretimine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların incelenip, yapı-
lan çalışmaların yıllara göre dağılımı, araştırmaların amaçları, katılımcı 
özellikleri, araştırma modeli ve tercih edilen veri analiz yöntemlerinin 
neler olduğunun tespit edilmesinin alan içindeki uzmanlara ya da alan-
da görev yapan öğretmenlere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ay-
rıca alan yazında daha çok tercih edilip çalışılan temaların ortaya kon-
ması, hangi alanlarda yetersizlik olduğu ve üzerinde son zamanlarda 
en çok çalışılan konuların ve yöntemlerin hangileri olduğu belirlenmek 
istenilmektedir. Zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere matematik 
öğretimiyle alakalı aktüel teknik ve yöntemlerin tespit edilmesi ve özel 
eğitim alanında eksikliğin hangi konuların öğretimlerine yönelik oldu-
ğunun tespit edilmesi de özel eğitim uzmanların ve öğretmenlere fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Çalışmanın amacı, zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin mate-
matik becerilerine ilişkin çalışmaların betimsel analizini yapmaktır. Bu 
genel amaç kapsamında sıralanan sorulara cevap aranmıştır:

•	 Zihinsel özrü bulunan öğrencilerin matematik becerilerine yöne-
lik gerçekleştirilmiş olan araştırmaların yıllara göre dağılımları 
nasıldır?
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•	 Zihinsel özrü bulunan öğrencilerin matematik becerilerine yöne-
lik gerçekleştirilmiş olan araştırmaların amaçlarına göre dağılım-
ları nasıldır?

•	 Zihinsel özrü bulunan öğrencilerin matematik becerilerine yö-
nelik gerçekleştirilmiş olan araştırmaların katılımcı niteliklerine 
göre dağılımları nasıldır?

•	 Zihinsel özrü bulunan öğrencilerin matematik becerilerine yöne-
lik gerçekleştirilmiş olan araştırmaların araştırma modeline göre 
dağılımları nasıldır?

•	 Zihinsel özrü bulunan öğrencilerin matematik becerilerine yöne-
lik gerçekleştirilmiş olan araştırmaların veri analiz yöntemlerine 
göre dağılımları nasıldır?

Bu çalışma Türkiye’de zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin ma-
tematik becerileri üzerine yapılan araştırmaların incelenmesi amacıyla 
hazırlanmış bir sistematik derlemedir. Sistematik derleme, kendi dalın-
da uzman olan araştırmacılar aracılığıyla belirlenmiş bir konu hakkında 
en iyi çalışma ispatına ulaşabilmek amacıyla aynı konuyu içeren birden 
fazla araştırma çalışmalarının geniş ve detaylı bir çözümlemesidir (Ka-
raçam, 2013).

VERİLERİN TOPLANMASI

Bu çalışmada zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik be-
cerileri incelenmiş ve bu bağlamda yapılan araştırmalar, Google Aka-
demik, ULAKBİM, Academic Search Ultimate, ERİC, TR Dizin, EBS-
COHost, Elsevier Science Direct, Web of Science gibi veri tabanlarında 
taranmıştır. 

Araştırmalara erişmek için zihinsel yetersizlik, zihin engelli çocuk-
lar, matematik öğretimi, dört işlem, rakam öğretimi, nokta belirleme 
tekniği, doğrudan öğretim yöntemi, eşzamanlı ipucu anahtar kelimeleri 
taratılmıştır. Anahtar kelimeler tespit edildikten sonra veri tabanlarında 
Türkçe çalışmalar 2020 Kasım’a kadar herhangi bir zaman sınırlaması 
olmaksızın aranmıştır. Veri tabanlarında yapılan taramaların güvenirli-
ğini sağlamak amacıyla bir özel eğitim öğretmeni tarafından aynı anah-
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tar kelimeler aynı veri tabanlarında taranarak çalışmaların uygunluğu 
kontrol edilmiştir. 

Veri tabanları tespit edilen anahtar kelimeler ve sınırlamalar ile 
arandıktan sonra, 908 makale elde edilmiştir. Çalışmaların başlıkları ve 
özetleri incelenip aşağıda ifade edilen dâhil edilme ve hariç tutma ölçüt-
lerine uygunluk durumlarına bakılmıştır. Çalışmaların içinden tez, der-
leme, özet, rapor olanlar uygulamaya yönelik sonuçlar vermediği için 
çalışmaya dâhil edilmemişlerdir. 

Yapılan detaylı tarama sonuçlarında katılımcı grubunu zihinsel ye-
tersizlik tanısı almamış bireylerin oluşturduğu çalışmalar, matematik 
becerileri dışındaki becerilere odaklanan çalışmalar ve uygulamaya yö-
nelik olmayan çalışmalarda çalışmanın dışında bırakılmıştır. Aynı olan 
makalelerin de çıkarılmasıyla incelenmek üzere 8 çalışmaya ulaşılmıştır. 
Bu çalışmalarda yapılan kaynakça taraması sonucunda ise araştırmaya 
dâhil edilebilecek 7 çalışmaya daha ulaşılmıştır. 

Bu çalışmada kullanılan dâhil etme ölçütleri şunlardır:
1. Araştırmanın Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması,
2. Hakemli dergilerde yayınlanmış olması,
3. Katılımcı grubunun zihinsel yetersizliği tanısı almış bireylerden 

oluşması (Eğer farklı öğrenci grupları da dâhil edilmişse zihinsel 
yetersizliği olan çocukların araştırma bulgularının ayrı olarak ve-
rildiği makaleler taramaya dâhil edilecektir.)

4. Uygulamaya yönelik bir sonuç veren araştırmalar,
5. Öğrencileri kapsıyor olması,
6. Strateji/müdahalelerin matematik öğretimiyle alakalı olması,
7. Strateji/müdahalelerin özel gereksinimli öğrencilere uygun ol-

ması,
8. Bağımlı değişken olarak herhangi bir matematik becerisini alma,
9. Araştırma modeli olarak deneysel araştırma modellerinin kullan-

mış olması,
10. Eğitim-öğretim konusunda yapılmış olması,
11. Tam metin makaleler olması,
12. Araştırmaya erişilebilir olması.
Çalışmada dikkate alınan hariç tutma ölçütleri de aşağıdaki gibidir:
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1. Araştırmanın rapor, sentez, analiz, derleme olması,
2. Araştırmanın eğitim dışında bir konu olması,
3. Araştırmanın öğretmenler, yöneticiler gibi diğer katılımcılarla 

gerçekleştirilmesi.

VERİLERİN ANALİZİ

Çalışmada toplanan bilgiler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiş-
tir. Betimsel analizde esas amaç, elde edilen bilgileri yorumlayabilecek 
kavramlara ve bağlantılara erişmektir. Betimsel analiz dört aşamadan 
oluşur:

1. Betimsel analiz için planlama oluşturma,
2. Konu alanlarına göre toplanan verilerin girilmesi,
3. Bulguların açıklanması,
4. Bulguların tefsir edilmesi (Yıldırım ve Şimşek, 2008).

BULGULAR

Türkiye’de zihinsel özrü bulunan öğrencilerin matematik becerileri-
ne yönelik makaleleri araştıran bu çalışmada 2008-2020 seneleri aralığın-
da yazılmış 15 çalışma elde edilmiştir. Bu bölümde çalışmalar gerçek-
leştirildiği yılı, amacı, denek özellikleri, araştırma modeli, veri analizi 
ve bulguları bakımından tablo halinde sunulmuş ve tabloda yer alan 
başlıklara göre yorumlanmıştır. 
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Tablo 1. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Matematik Becerileri ile 
Alakalı Çalışmalar

Kaynak* Amaç Katılımcı Özellikleri Araştırma  
Modeli

Veri 
Analizi

Bulgular

Sayı Cinsiyet Sınıf 
Düzeyi

Göktaş ve 
Yazıcı, 2020

Hafif düzey 
engeli bulunan 
zihinsel engelli 
öğrencilere 
matematik dersi 
kapsamında 
problem çözme 
stratejilerini 
öğretmenin 
öğrencilerin 
problem çözme 
becerilerine 
etkisini belirle-
mek

3 2 erkek 
1 kız

Lise Nitel 
araştırma 
yöntemlerin-
den öğretim 
deneyi

Betimsel 
analiz

Hafif zihinsel 
yetersizliği bulu-
nan öğrencilere 
yönelik yapılan 
bu çalışmada, 
problem çözme 
stratejilerinin 
verilmesinin, 
öğrencilerin be-
cerilerini olumlu 
etkilediği ve 
süreçlerine katkı 
sağladığı sonu-
cuna varılmıştır.

Öztürk ve 
Yıkmış, 2020

Tablet aracılı-
ğıyla zihinsel 
özrü bulunan 
öğrencilere 
rakamlarla 
nesneleri eşleş-
tirme becerisini 
kazandırmada 
Dokunarak Ra-
kamları Öğrene-
lim yazılımının 
etkisini ortaya 
çıkarmak

3 2 erkek 
1 kız

1. ve 2. 
sınıf

Tek denekli 
araştırma mo-
dellerinden 
katılımcılar 
arası yoklama 
denemeli çok-
lu yoklama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Rakam – nesne 
eşleme kabiliye-
tinin kazandırıl-
masında zihinsel 
özrü olan öğren-
cilere eş zamanlı 
ipucu tekniğiyle 
verilen touch 
mate tekniği 
uygulanılarak 
oluşturulan 
Dokunarak 
Öğrenelim 
Yazılımının 
fayda sağladığı 
tespit edilmiştir.

Acar, Özsoy 
ve Alkoç 
Sayan, 2019

Saat öğretimi-
nin ağır dere-
cede zihinsel 
yetersizliği 
bulunan birey-
lere öğretiminin 
nasıl gerçek-
leştirileceğini 
belirlemek

   1 Erkek Lise Öğretim 
deneyi 
deseninde 
tek denekli 
deneysel 
yöntem

Betimsel 
analiz

Çalışmanın 
sonunda öğrenci 
yarım ve tam sa-
atleri kolaylıkla 
öğrenmiş, çeyrek 
kala ve çeyrek 
geçe saatlerini 
öğrenmede zor-
luk yaşamıştır.
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Çıkılı ve Gür-
büz, 2019

Toplama ve 
çıkarma işlemi 
yaparken hafif 
dereceli zihinsel 
yetersizliğe 
sahip öğrencile-
rin kullandıkları 
stratejileri tespit 
etmek

   48 28 erkek 
20 kız

9, 10, 11 
ve 12. 
sınıf

Betimsel 
araştırma

Betimsel 
analiz

Toplama ve çı-
karma işlemleri 
açısından öğ-
rencilerin temel 
bilgiye sahip 
oldukları ancak 
iki işlemde de 
daha üst düzey 
zihinsel beceri 
isteyen strate-
jilerde başarılı 
olamadıkları 
tespit edilmiştir.

Kot ve Yıkmış, 
2018

Zihinsel yeter-
sizliği bulunan 
öğrencilerin 
şemaya dayalı 
öğretim tekniği 
ile matematik 
problemlerini 
çözme beceri-
lerine etkisini 
belirlemek

   3 2 erkek 
1 kız

Belirtil-
memiş. 
9 ve 13 
(n=2) 
yaş

Tek denekli 
araştırma 
yöntemlerin-
den yoklama 
evreli çoklu 
yoklama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Doğrudan öğre-
tim stratejisiyle 
verilen şemaya 
dayandırılmış 
öğretim 
tekniğinin zihin 
özrü bulunan 
öğrencilerde 
verimli olduğu 
belirlenmiştir.

Geçal ve 
Eldeniz Çetin, 
2018

Tablet vasıtasıy-
la oluşturulan 
animasyon 
programının 
zihin engelli 
öğrencilere top-
lama işleminin 
öğretiminde 
etkisini ortaya 
koymak

   3 2 erkek 
1 kız

2. ve 3. 
sınıf

Tek denekli 
araştırma 
modellerin-
den denekler 
arası yoklama 
evreli çoklu 
yoklama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Öğrencilerin 
tablet vasıtası ile 
verilen animas-
yon programıyla 
eldesiz toplama 
işlemini kazan-
dıkları görül-
müştür.

Kot, Sönmez 
ve Yıkmış, 
2017

Zihinsel engelli 
öğrencilere 
toplama işlemi-
ni öğretirken 
kullanılan 
sayı doğrusu 
stratejisi ve 
nokta belirle-
me tekniğinin 
verimliliğini 
ve etkililiğini 
karşılaştırmak

   2 2 erkek Belirtil-
memiş. 
7 ve 9 
yaş

Tek denekli 
araştırma de-
senlerinden 
dönüşümlü 
uygulamalar 
modeli

Grafiksel 
analiz

Toplama işlemi 
öğretiminde 
zihinsel özrü 
bulunan öğrenci-
lere Touch mate 
tekniğinin sayı 
doğrusu tekniği-
ne göre verimli 
ve etkili olduğu 
tespit edilmiştir.
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Tümeğ ve 
Sazak Pınar, 
2016

Zihin özrü bu-
lunan öğrenci-
nin madeni pa-
raları öğrenmesi 
için akranı olan 
zihin engelli 
başka bir öğren-
ciden sunulan 
öğretimin etki-
sini incelemek

   4 3 erkek 
1 kız

Öğreten 
akran 
9. sınıf, 
öğrenen 
akran-
lardan 
ikisi 7 ve 
8. sınıf 
düzeyin-
dedirler. 
Öğrenen 
üçüncü 
akranın 
sınıf 
düzeyi 
belirtil-
memiş-
tir.

Tek denekli 
araştırma 
yöntemlerin-
den yoklama 
evreli denek-
ler arası çoklu 
yoklama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Zihin özrü bulu-
nan öğrencinin 
madeni paraları 
öğrenmesi için 
akranı olan hafif 
düzeyde zihin 
engelli başka bir 
öğrenciden mad-
eni paraların 
öğretiminde 
sunulan eş 
zamanlı ipucu 
ile öğretimin 
etkili olduğu 
belirlenmiştir.

Balçık, 2015 Etkileşim üni-
tesi yönteminin 
kişiye özel 
olarak hazır-
lanan öğretim 
materyalinin, 
tek basamaklı 
sayı ile tek basa-
maklı başka bir 
sayıyı toplama 
işleminin zihin-
sel engelli tanısı 
almış öğrencile-
re öğretiminin 
üzerindeki 
etkisini tespit 
etmek

    3 3 erkek 6. sınıf Tek denekli 
araştırma 
modellerin-
den denekler 
arası yoklama 
evreli çoklu 
yoklama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Zihinsel engelli 
kişilere, tek 
haneli bir sayıya 
tek haneli bir sa-
yının eklenmesi 
maharetini öğre-
tirken kullanılan 
ve 16 basama-
ğında uyarlama 
gerçekleştirilen 
etkileşim ünitesi 
yönteminin 
etkili olduğu 
görülmüştür.
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Eliçin, Dağ-
seven Emecen 
ve Yıkmış, 
2013

Nokta belir-
leme tekniği 
ile hazırlanan 
materyalin 
zihinsel yeter-
sizliği bulunan 
öğrencilere top-
lama becerisinin 
verilmesinde, 
sürekliliğinin 
sağlanmasında 
ve genellenme-
sinde etkisini 
ortaya çıkarmak

   3 2 erkek 
1 kız

Belirtil-
memiş. 
4, 9 ve 
20 yaş

Tek denekli 
deneysel 
desenlerden 
denekler 
arası çoklu 
yoklama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Zihinsel 
yetersizliği 
bulunan kişilere 
doğrudan 
öğretim yöntemi 
kullanılarak 
öğretilmeye 
çalışılan toplama 
işlemlerinde 
touch mate 
(nokta belirleme) 
tekniğinin tercih 
edilmesinin 
öğrencilere 
becerinin ka-
zandırılmasında 
etkili olduğu 
belirlenmiştir.

Sazak Pınar, 
2013

Zihinsel engelli 
öğrencilere 
tane kavramını 
kazandırmada 
akran aracılı su-
nulan etkileşim 
ünitesi öğretim 
materyalinin 
etkisini belirle-
mek

   4 3 kız 1 
erkek

Öğreten 
akran 
3. sınıf 
öğren-
cisidir. 
Öğrenen 
akran-
lardan 
ikisi 10, 
diğeri 
ise 9 
yaşında-
dır.

Tek denekli 
araştırma 
yöntemlerin-
den yoklama 
evreli denek-
ler arası çoklu 
yoklama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Zihinsel özrü 
bulunan öğrenci-
lere tane kavra-
mı öğretiminde 
akran aracılı su-
nulan etkileşim 
ünitesi öğretim 
materyalinin 
etkili bulunduğu 
tespit edilmiştir.

Karabulut, 
Yıkmış, 2010

Saat söyleme 
ediniminin 
öğretiminde 
zihinsel yeter-
sizliği bulunan 
öğrencilere eş 
zamanlı ipu-
cuyla öğretim 
tekniğinin 
etkililiğini ince-
lemek

   3 2 kız 1 
erkek

Belirtil-
memiş.

Tek denekli 
araştırma 
modellerin-
den yokla-
ma evreli 
davranışlar 
arası çoklu 
yoklama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Zihinsel özrü 
bulunan öğ-
rencilere saati 
söyleme maha-
retinin öğretimi 
için sunulan eş 
zamanlı ipucu 
stratejisinin 
etkili olduğu gö-
rülmüş, kalıcılık 
ve genelleme 
sağlanmıştır.
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Arı, Deniz ve 
Uysal Düz-
kantar, 2010

Toplama ve 
çıkarma işlem 
basamaklarının 
kazandırılma-
sında eş zaman-
lı ipucu öğretim 
tekniğinin 
etkililiğini tespit 
etmek

   1 1 kız Belirtil-
memiş.
7 yaş

Tek denekli 
araştırma 
modellerin-
den yokla-
ma evreli 
davranışlar 
arası çoklu 
yoklama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Çıkarma ve 
toplama işlem-
lerinin öğretimi 
sürecinde eş 
zamanlı ipucu 
tekniğinin etkili 
oluşu belirlen-
miştir.

Kırcaali İftar, 
Ergenekon ve 
Uysal, 2008

Hafif zihinsel 
yetersizliği 
bulunan öğren-
cinin onluk boz-
malı çıkarma ve 
eldeli toplama 
işlemlerinin ka-
zanımında sabit 
bekleme süreli 
öğretim tekni-
ğinin etkisini 
değerlendirmek

    1 1 erkek 2. sınıf Tek denekli 
araştırma 
yöntemlerin-
den davranış-
lar arası çok-
lu başlama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Çalışmada yer 
alana öğrenciye 
toplama ve çı-
karma işlemleri-
nin öğretiminde 
sabit bekleme 
süreli öğretim 
tekniğinin beceri 
sıralamalarını 
kazandığı ve 
devam ettirdiği 
görülmüştür.

Yıkmış, Çifci 
Tekinarslan ve 
Sazak Pınar, 
2006

Zihinsel yeter-
sizliği bulunan 
öğrencilere Yeni 
Türk Lirası ve 
Yeni Kuruş 
kavramlarını 
öğretmek

   3 3 kız 3. sınıf Tek denekli 
araştırma 
modellerin-
den denekler 
arası yoklama 
evreli çoklu 
yoklama 
modeli

Grafiksel 
analiz

Çalışmada 
kullanılan öğre-
timin zihinsel 
yetersizliği bulu-
nan öğrencilere 
Yeni Türk Lirası 
ve Yeni Kuruş 
kavramlarının 
kazandırıl-
masında verimli 
olduğu tespit 
edilmiştir.

*Çalışmalar gerçekleştiği yıllara göre, günümüzden geçmişe doğru tabloda 
listelenmiştir.

ÇALIŞMALARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMINA AİT 
BULGULAR

Yapılan tarama kapsamında elde edilen araştırmalar incelendiğin-
de; 2020 yılında 2 (Göktaş ve Yazıcı, 2020; Öztürk ve Yıkmış, 2020), 2019 
yılında 2 (Acar vd., 2019; Çıkılı ve Gürbüz, 2019), 2018 yılında 2 (Kot 
ve Yıkmış, 2018; Geçal ve Eldeniz Çetin, 2018), 2017 yılında 1 (Kot vd.,  
2017), 2016 yılında 1 (Tümeğ ve Sazak Pınar, 2016), 2015 yılında 1 (Balçık, 
2015),  2013 yılında 2 (Eliçin vd., 2013; Sazak Pınar, 2013), 2010 yılında 2 
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(Karabulut ve Yıkmış, 2010; Arı vd.,  2010), 2008 yılında 1 (Kırcaali İftar 
vd., 2008) ve 2006 yılında 1 (Yıkmış vd.,  2006) çalışmanın yürütüldü-
ğü görülmektedir. Şekil 1 incelendiğinde matematik öğretimine yönelik 
gerçekleştirilen araştırmaların yıllara göre dağılımı görülmektedir.

 

0

1

2

3

2006 2008 2010 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Şekil 1. İncelenen Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı

ÇALIŞMALARIN AMAÇLARINA AİT BULGULAR

Bu çalışma kapsamında incelenen makalelerin 7’sinin seçilen stra-
tejilerle beceri öğretimini incelemek (Acar vd.,  2019; Balçık, 2015; Eliçin 
vd., 2013; Karabulut, Yıkmış, 2010; Arı, Deniz ve Uysal Düzkantar, 2010; 
Kırcaali İftar vd., 2008; Yıkmış  vd.,  2006), 2’sinin web temelli prog-
ramların matematik yetisinin ilerlemesi üzerine etkisinin ortaya ko-
nulması (Öztürk ve Yıkmış, 2020; Geçal ve Eldeniz Çetin, 2018), 2’sinin 
problem çözme becerisi (Göktaş ve Yazıcı, 2020; Kot ve Yıkmış, 2018), 
2’sinin akran tarafından sunulan beceri öğretiminin etkililiği (Tümeğ ve 
Sazak Pınar, 2016; Sazak Pınar, 2013), 1’inin beceri öğretiminde strateji 
belirlemek (Çıkılı ve Gürbüz, 2019) ve 1’ininde beceri öğretiminde iki 
stratejinin etkililiğini karşılaştırmak (Kot vd.,  2017) amacıyla yapıldığı 
belirlenmiştir. İncelenen araştırmaların amaçlarına göre dağılımı Şekil 
2’de verilmektedir.



Orhan ÇAKIROĞLU

265

Şekil 2. İncelenen Çalışmaların Amaçlarına Göre Dağılımı

ÇALIŞMALARIN KATILIMCI ÖZELLİKLERİNE AİT 
BULGULAR

Çalışmada katılımcı özellikleri (a) katılımcı sayısına, (b) cinsiyete ve 
(c) sınıf düzeyine yönelik üç alt başlık altında ele alınmıştır. Katılımcı 
sayısına göre baktığımızda araştırmalara katılan toplam katılımcı sayısı-
nın 85 olduğu görülmektedir. Araştırmalarda seçilen örneklem sayısının 
dağılımı Şekil 3’te gösterilmektedir. 

Şekil 3. İncelenen Çalışmaların Örneklem Sayısına Göre Dağılımı
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Şekil 4 incelendiğinde çalışmalara katılan katılımcıların cinsiyete 
göre dağılımı görülmektedir.

Şekil 4. İncelenen Araştırmaların Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı

Araştırmalar incelendiğinde öğrenciler 2. sınıf düzeyinde 3 (Öztürk 
ve Yıkmış, 2020; Geçal ve Eldeniz Çetin, 2018; Kırcaali İftar vd., 2008), 
3. sınıf düzeyinde 3 (Geçal ve Eldeniz Çetin, 2018; Yıkmış vd.,  2006; 
Sazak Pınar, 2013), 9. sınıf düzeyinde 2 (Çıkılı ve Gürbüz, 2019; Tümeğ 
ve Sazak Pınar, 2016), lise seviyesinde 2 (Göktaş ve Yazıcı, 2020; Acar 
vd., 2019), 1., 6., 7., 8., 10., 11. ve 12. sınıf düzeylerinde 1’er (Öztürk ve 
Yıkmış, 2020; Balçık, 2015; Tümeğ vd., 2016; Çıkılı ve Gürbüz, 2019) ve 
sınıf düzeyi belirtilmemiş 5 (Kot ve Yıkmış, 2018; Kot, Sönmez ve Yık-
mış, 2017; Eliçin vd.,  2013; Karabulut ve Yıkmış, 2010; Arı vd., 2010) 
çalışmada katılımcı olarak yer almışlardır. Ayrıca iki çalışmada (Tümeğ 
ve Sazak Pınar, 2016; Sazak Pınar, 2013) bazı katılımcıların sınıf düzeyi 
belirtilirken bazı katılımcıların sınıf seviyesi belirtilmemiştir. Katılımcı-
ların sınıf düzeyleri kademe türlerine göre Şekil 5’te gösterilmektedir.
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Şekil 5. İncelenen Çalışmalardaki Katılımcıların Kademe Türüne Göre 
Dağılımı

Çalışmaların Araştırma Modeline Ait Bulgular

Makalelerin araştırma modellerine bakıldığında, 13 çalışmanın tek 
denekli araştırma modeli (Öztürk ve Yıkmış, 2020; Acar vd., 2019; Kot 
ve Yıkmış, 2018; Geçal vd.,  2018; Kot vd.,  2017; Tümeğ ve Sazak Pınar, 
2016; Yıkmış vd.,  2006; Balçık, 2015; Eliçin vd., 2013; Sazak Pınar, 2013; 
Karabulut ve Yıkmış, 2010; Arı vd.,  2010; Kırcaali İftar vd., 2008), bir 
çalışmanın nitel araştırma (Göktaş ve Yazıcı, 2020) ve bir çalışmanın da 
betimsel araştırma (Çıkılı ve Gürbüz, 2019) desenlerinde gerçekleştiril-
diği görülmektedir. Şekil 6 incelendiğinde zihinsel yetersizliği bulunan 
öğrencilere matematik becerilerinin öğretimi ile ilgili yapılan çalışmalar-
da kullanılan araştırma modellerinin dağılımı görülmektedir. 
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Şekil 6. İncelenen Araştırmaların Araştırma Modeline Göre Dağılımı

Çalışmaların Veri Analiz Yöntemlerine Göre Dağılımına Ait 
Bulgular

İncelenen araştırmalarda verilerin 12’si grafiksel analiz (Öztürk ve 
Yıkmış, 2020; Kot ve Yıkmış, 2018; Geçal ve Eldeniz Çetin, 2018; Kot vd., 
2017; Tümeğ ve Sazak Pınar, 2016; Yıkmış vd.,  2006; Balçık, 2015; Eliçin 
vd., 2013; Sazak Pınar, 2013; Karabulut ve Yıkmış, 2010; Arı vd.,  2010; 
Kırcaali İftar vd.,  2008), 3’ü ise betimsel analiz (Göktaş ve Yazıcı, 2020; 
Acar vd.,  2019; Çıkılı ve Gürbüz, 2019) yoluyla analiz edilmişlerdir. Zi-
hinsel yetersizliği bulunan öğrencilere matematik becerilerinin öğretimi 
ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan veri analiz yöntemlerinin dağı-
lımı Şekil 4’te gösterilmektedir.

Şekil 7. İncelenen Çalışmaların Veri Analizi Yöntemine Göre Dağılımı
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmada, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik 
becerilerine ilişkin ülkemizde bilimsel hakemli dergilerde yayımlanan 
çalışmalar türlü yönlerden incelenmiştir. Bu incelemelerde araştırma-
ların yılı, amacı, modeli, veri analiz yöntemleri ve katılımcı özellikleri 
bakımından ayrıştırılarak beş araştırma sualine yanıt aranmıştır.

İlk araştırma sorusuna göre, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 
matematik becerilerine ilişkin yapılmış olan çalışmaların yıllara göre 
dağılımları incelenmiştir ve çalışmaların yıllara göre dağılımının sayı-
ca birbirine yakın olduğu görülmüştür. Araştırmada 2006 yılı öncesi ve 
2007-2009-2011-2012-2014 senelerinde matematik öğretimi ile alakalı 
uygulamaya yönelik bir araştırmaya ulaşılamamıştır. 2010-2013-2018-
2019-2020 senelerinde ise matematik öğretimi ile alakalı gerçekleştirilen 
araştırma sayısının en fazla (n=2) olduğu senelerdir. 2015 yılından iti-
baren her yıl en az bir çalışmanın yapıldığı görülmektedir. 2018 yılı ve 
sonrasında her yıl iki çalışmanın yapılmış olması, öğretim programının 
2018 yılında yenilenmiş olmasından kaynaklanmış olabileceğini düşün-
dürmektedir. 

Araştırmanın ikinci sorusuna göre, zihinsel yetersizliği olan öğren-
cilerin matematik becerilerine ilişkin yapılmış olan çalışmaların konu-
larına göre dağılımları incelenmiş ve makalelerde en çok (n=7) seçilen 
stratejilerle beceri öğretiminin konu edinildiği görülmüştür. Beceri öğ-
retiminin bu kadar tercih edilmesinin, özel eğitim öğrencilerine beceri 
öğretimine yönelik en etkili stratejiyi bulmak olduğu düşünülmektedir.

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik becerilerine ilişkin 
yapılmış olan çalışmaların katılımcı özelliklerine göre dağılımları üçün-
cü soru kapsamında incelenmiştir. Araştırmaların katılımcı sayılarına 
göre dağılımlarına bakıldığında 15 çalışmanın 12’sinde 1-3 aralığında 
denek seçildiği görülmüştür. Bunun sebebinin tek denekli araştırma mo-
dellerinin en az üç katılımcı-davranış-çevre koşulu prensibinden ortaya 
çıktığı söylenebilir. Araştırmalarda örneklem olarak seçilen öğrencilerin 
çoğunun erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların kademe düzeyleri 
incelendiğinde araştırmalar en çok ilkokul düzeyinde gerçekleştirilmiş-
tir. İlkokul düzeyinde bulunan öğrenciler ile gerçekleştirilen bildirilerin 



ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNE İLİŞKİN 
ÇALIŞMALARIN DERLENMESİ

270

sayısının fazla oluşu, özel eğitimin ana hedefi bakımından, 0-6 ve 8 yaş 
gelişim devresinin mühim kısım oluşuyla açıklanabilir (Gül ve Diken, 
2009).

Araştırmanın dördüncü sorusuna göre, zihinsel yetersizliği olan 
öğrencilerin matematik becerilerine ilişkin yapılmış olan çalışmaların 
modellerine göre dağılımları tetkik edilmiş ve bu araştırmaların ikisi 
dışında geri kalanının (n=13) tek denekli araştırma modelleriyle gerçek-
leştirildiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgu alanda daha önce gerçek-
leştirilen diğer çalışmalar ile tutarlılık göstermektedir (Melekoğlu vd., 
2018; Özkubat vd., 2014; Yıldız vd., 2016). Bu kapsamda, Türkiye’de özel 
eğitim dalında gerçekleştirilen çalışmalarda deneysel çalışmaların sayı-
sındaki artış ile bilimsel çalışmalarla edinilen bilgi seviyelerinin tasvir 
etmeden uygulamaya doğru yön değiştirebileceği söylenebilir.

Son araştırma sorusuna göre zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 
matematik becerilerine ilişkin yapılmış olan çalışmaların veri analiz 
yöntemleri incelendiğinde, 15 araştırmanın 12’si grafiksel analiz yönte-
mini tercih etmişlerdir. Toplanan veriler grafiklere girilmiş ve açıklan-
mıştır. Araştırmada elde edilen bu bulgu, çalışmaların çoğunda tek de-
nekli araştırma modellerinin tercih edilmesinden ve ülkemizde bu mo-
dele yönelik istatistiksel veri çözümleme yöntemlerinin kullanılmaması 
durumundan ortaya çıktığı söylenebilir.

Çalışmaya sadece uygulamaya yönelik çalışmaların dâhil edilmesi 
araştırmanın en önemli sınırlılığı olarak görülmektedir. Ayrıca çalışma-
ya tezlerin alınmaması da önemli bir diğer sınırlılık olarak düşünülebi-
lir. Çalışmada katılımcıların tanılarına ilişkin bulgulara yer verilmemesi 
de sınırlılık olarak sayılabilir.

Araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak öneriler verilebilir. Öncelik-
le zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik becerilerine ilişkin 
yapılmış olan çalışmalarda daha çok tek denekli araştırma modelinin 
tercih edildiği, bu nedenle nicel ve nitel araştırma modellerinin kulla-
nıldığı çalışmaların yapılması düşünülebilir. Bu konu üzerinde çalışma 
yapmayı düşünen araştırmacılara matematik öğretimine yönelik farklı 
tanı almış bireylerin katılımcı seçildiği çalışmalar yapması önerilebilir. 
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İncelenen makalelerde okul öncesi kademesinde uygulamaya yöne-
lik çalışma yapılmadığı görülmüş olup ileride yapılacak çalışmalar için 
okul öncesi öğrencilerine yönelik çalışmaların yapılması önerilebilir. 
Ayrıca farklı veri çözümleme yöntemlerinin kullanıldığı veya farklı stra-
teji/teknik/yöntemlerin tercih edildiği çalışmaların yapılması da ileriki 
araştırmalar için bir diğer öneri olarak kabul edilebilir.
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ÖRGÜTTEKİ GİRDAPLARDAN ÇIKIŞ ANAHTARI: 
ÖRGÜTSEL DESTEK

Ömer Faruk COŞKUN1

Öz: Bu çalışmanın amacı; bireyler ve örgütler için olumsuz sonuçları 
olduğu düşünülen ve bu çalışmada örgütteki girdaplar olarak kabul 
edilen iş yeri yalnızlığı, iş stresi, iş yerinde dışlanma, işe yabancılaşma, 
tükenmişlik, örgütsel sinizm, üretkenlik karşıtı iş davranışlarını ve al-
gılanan iş güvencesizliğini ile bir motivasyon kaynağı ve örgütsel bağ-
ları kuvvetlendiren bir unsur olarak algılanan örgütsel desteğin ilişki-
sinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, geçmiş yıllarda konu 
ile ilgili yapılan çalışmalar ele alınmış ve olumsuz sonuçlar taşıyan bu 
davranışlar ile algılanan örgütsel destek arasındaki ilişkiye yönelik de-
ğerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; çalı-
şanların düşünce ve fikirlerine değer verilmesinin, karar alma süreçle-
rine çalışanlarında dâhil edilmesinin, çalışanların örgüte yaptıkları kat-
kılardan dolayı ödüllendirilmesinin çalışanların örgütsel destek algısı 
düzeyini arttırdığı belirlenmiştir. Ayrıca algılanan örgütsel desteğin iş 
yeri yalnızlığını, iş stresini, iş yerinde dışlanmayı, işe yabancılaşmayı, 
tükenmişliği, örgütsel sinizmi, üretkenlik karşıtı iş davranışlarını ve 
algılanan iş güvencesizliğini azalttığına yönelik çok sayıda araştırma 
tespit edilmiştir. Yüksek düzeyde örgütsel destek algısı; çalışanların 
örgütte izole olmasını engellemekte, iş odaklı gerilimi azaltmakta, ki-
şilerarası ilişkileri güçlendirmekte, çalışanların kendini işinden soyut-
lamasının önüne geçmekte, çalışanları örgüte yönelik olumsuz duygu-
lardan arındırmakta, çalışanların bilinçli olarak örgüte ve iş arkadaşla-
rına zarar verici davranışlardan sakınmasını sağlamakta ve çalışanla-
rın işini kaybetme korku düzeyini düşürmektedir. Algılanan örgütsel 
destek örgütün çalışanlarına olan yaklaşımını yansıttığı için çalışan-

1  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksekokulu, Hatay/Türkiye, farukcosk@
gmail.com, Orcid No: 0000-0002-9616-2359
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larda iş arkadaşlarına, yöneticilerine, yaptıkları işe ve bir bütün olarak 
örgüte bakışlarında bu yaklaşımı referans almaktadır. Sonuç olarak, 
örgütünü destekleyici olarak algılayan çalışan hem iş arkadaşları ile 
hem de yöneticileri ile daha sağlıklı ve daha etkili iletişim kurabilmek-
te ve işini en iyi şekilde yapmak için çabalayabilmektedir. Bunun başa-
rılabilmesinde ise örgüt yönetimine büyük sorumluluk düşmektedir. 
Örgütte ödüllendirme sistemlerinin kurulması, çalışanları destekleyici 
mekanizmaların oluşturulması, yönetici-çalışan ilişkilerinin geliştiril-
mesi, adil prosedürler ve süreçler uygulanması çalışanların örgütteki 
girdaplara sürüklenmesini engelleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek, Olumsuz Örgütsel Davranışlar, 
Örgütsel Psikoloji

GİRİŞ

Sözlükte “Girdap” kelimesinin mecaz anlamı “tehlikeli yer veya du-
rum” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021). Bu tanımlamadan yol çıka-
rak bu çalışmada, kolaylıkla tespit edilemediği ve fark edilmesi zaman 
alabildiği için “iş yeri yalnızlığı”, “iş stresi”, “iş yerinde dışlanma”, “işe 
yabancılaşma”, “tükenmişlik”, “örgütsel sinizm”, “üretkenlik karşıtı iş 
davranışları” ve “algılanan iş güvencesizliği” olguları tehlikeli bir du-
rum olarak örgütteki girdaplara benzetilmiştir. Bu girdaplar, çalışanları 
içerisine çekerek hem çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını boz-
makta hem de örgütsel çıktılara olumsuz etki etmektedir. Gerekli insan 
kaynakları uygulamalarına sahip olmayan örgütlerde, son ana kadar bu 
durum örgüt yönetimi tarafından fark edilemediği için girdaplara sü-
rüklenen çalışanlar ve örgüt yıkıcı etkiler ile karşı karşıya kalabilmek-
tedir.

Bu noktada, örgütte girdapların oluşmasının engellenmesi ve/veya 
var olan girdapların ortadan kaldırılması için destekleyici bir örgüt orta-
mının oluşturulmasının hayati bir önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu 
derleme çalışmada bu amaçla, çalışanlar için çok önemli bir motivasyon 
kaynağı ve örgütler ile çalışanları arasındaki bağı kuvvetlendiren bir 
unsur olarak kabul edilen algılanan örgütsel destek ile iş yeri yalnızlı-
ğı, iş stresi, iş yerinde dışlanma, işe yabancılaşma, tükenmişlik, örgütsel 
sinizm, üretkenlik karşıtı iş davranışları ve algılanan iş güvencesizliği 
olguları arasındaki ilişki literatür ışığında ele alınmaktadır.
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ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK

Örgütsel destek, çalışanların örgüt için harcadıkları emek ve zama-
na karşılık örgüt tarafından çalışanlara gösterilen maddi ve manevi des-
tek olarak tanımlanmaktadır (Sığrı ve Basım, 2006: 136). Örgütsel destek 
kavramının önüne araştırmalarda sıklıkla “algılanan” kavramı getiril-
mektedir. Bunun nedeni, bireylerin çevresel değişimleri kendi içerisinde 
farklı şekilde yorumlayabilmesi ve örgüt tarafından sağlanan desteğin 
bireyler tarafından farklı şekillerde hissedilebilmesidir. Çünkü örgütsel 
desteğe yönelik algı kişiden kişiye değişebilmektedir (Akar, 2017: 58). 
Örgütlerde insan kaynaklarına yönelik uygulamalar “örgütsel desteği” 
oluştururken, bu desteğe ilişkin çalışanlarda meydana gelen düşünce ve 
duygular “algılanan örgütsel desteği” oluşturmaktadır (Tüysüz, 2019: 
8). Çalışanların kendi menfaat ve çıkarlarının çalıştıkları örgüt tarafın-
dan gözetilip gözetilmediğine yönelik sahip oldukları düşünceler, çalı-
şanların örgütte ne kadar değerli görüldüğü ve ne kadar önemsendiğine 
ilişkin algısını şekillendirmektedir (Kurtessis vd., 2017: 1855). Bu algı, 
örgütlerde algılanan örgütsel desteğin temelini oluşturmaktadır.

Algılanan örgütsel desteğin kuramsal temelleri, Gouldner (1960) ta-
rafından yapılan çalışmalar ile atılmıştır. Gouldner’in (1960) çalışan ve 
örgüt arasındaki etkileşimi konu alan çalışmasında, çalışanların kendine 
yardım edildiği takdirde başkalarına yardım edeceği varsayılmaktadır. 
Algılanan örgütsel destek ile ilgili yapılan araştırmalar, 1980’li yıllardan 
sonra örgütsel bağlılığın nedenlerinin sorgulanmaya başlaması ile artış 
göstermiş (Özer, 2019: 55) ve Eisenberger ve arkadaşları (1986) tarafın-
dan “Algılanan Örgütsel Destek” kavramı ilk defa kullanılmıştır. Eisen-
berger ve arkadaşları (1986: 501) algılanan örgütsel desteği; “çalışanla-
rın, örgüte katkılarına ne ölçüde değer verildiğine ve örgütün onların 
refahını ne kadar önemsediğine ilişkin genel inancı” şeklinde ifade et-
mektedir.

Algılanan örgütsel desteğin konusu; çalışan davranışlarının örgütler 
tarafından ne şekilde etkilendiğini ve örgütsel çıktıların çalışanlar tara-
fından nasıl yorumlandığıdır (Erol, 2019: 8). Bunun yanında, çalışanların 
örgütsel desteğe ilişkin algısının oluşumu sadece psikolojik değil, aynı 
zamanda çalışanların sosyal kaynaklardan edindiği bilgilerden etkile-
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nen sosyal bir süreçtir (Zagenczyk vd., 2010: 127). Bu süreçte çalışanlar 
algıladıkları örgütsel desteğe karşılık vermek için bir zorunluluk hisset-
mektedir. Bu zorunluluk hissi ile çalışan örgüt içerisindeki performansı-
nı arttırmak için çaba göstermektir. Örgütün göstermiş olduğu tutumu 
kendi içinde değerlendiren çalışan, örgüte aynı derecede karşılık vere-
bileceği bir davranış sergilemektedir (Baş, 2020: 7). Bu açıdan algılanan 
örgütsel destek, çalışanın bir bütün olarak örgüte yönelik davranışsal bir 
cevabını ifade etmektedir (Shore ve Tetrick, 1991: 638).

Algılanan örgütsel desteğin kaynağında çalışanların örgütten bek-
lentileri ve örgüt tarafından desteklenme arzuları yer almaktadır. Bu 
beklentilerle şekillenen örgütsel destek Kraimer ve Wayne (2004: 210) 
tarafından uyum desteği, kariyer desteği ve finansal destek olmak üzere 
üç boyutta sınıflandırılmaktadır. Uyum desteği, örgütün bir iş transfe-
rinin ardından ailesi de dâhil olmak üzere çalışanın uyumunu ne ka-
dar önemsediğini ifade etmektedir. Kariyer desteği, örgütün çalışanın 
kariyer ihtiyaçlarına ne kadar önem verdiğini belirtmektedir. Finansal 
destek, örgütün çalışanın finansal ihtiyaçlarına ne kadar önem verdiğini 
göstermektedir (Kraimer ve Wayne, 2004: 217-218).

ÖRGÜTSEL DESTEK TEORİSİ

Algılanan örgütsel desteğin gelişimi, yapısı ve çıktılarına odaklanan 
(Chen vd., 2009: 120) Örgütsel Destek Teorisi; çalışanların ücret, eğitim, 
sosyo-duygusal destek gibi örgütten sağladıkları fayda karşılığında, 
örgüte işle ilgili olumlu katkı sağladığını vurgulayan çağdaş bir sosyal 
değişim teorisidir (Michael vd., 2005: 173). Örgütsel Destek Teorisi; Kişi-
selleştirme Teorisi (Levinson, 1965), Sosyal Değişim Teorisi (Blau, 1964) 
ve Karşılıklılık Normu Teorisi (Gouldner, 1960)  olmak üzere üç temel 
teoriye dayandırılmaktadır (Settoon vd., 1996: 219).

Örgüt ile çalışan arasındaki ilişkiye ışık tutan Kişiselleştirme Teori-
sine göre; çalışanlar, örgütün yöneticilerinin eylemlerini örgütün eylem-
leri olarak görmekte ve örgütü insani özelliklere sahip bir varlık olarak 
değerlendirmektedir. Bunun birkaç nedeni bulunmaktadır. Örgüt, yö-
neticilerinin eylemlerine yönelik yasal, ahlaki ve finansal bir sorumluluk 
taşımaktadır. Örgütsel örnekler, gelenekler, normlar ve politikalar sü-
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reklilik sağlamakta ve rol davranışlarını oluşturmaktadır. Ayrıca örgüt, 
yöneticileri üzerinden çalışanlara otorite kurmaktadır. Bunların sonucu 
olarak bir örgütün kişiselleştirilmesi; çalışanların, maddi ve sembolik 
kaynaklarını kontrol eden diğer tüm çalışanlar ile ilgili görüşlerinin özü-
nü yansıtmaktadır (Eisenberger vd., 1986: 501). Bu damıtılmış görüşler, 
çalışanların örgütlerinin kendilerini destekleyip desteklemediğine iliş-
kin bir sonuca varmalarını sağlamaktadır (Stinglhamber ve Vandenber-
ghe, 2003: 252).

Örgütsel Destek Teorisinin temellerini oluşturan bir diğer teori, 
Blau (1964) tarafından ortaya konan Sosyal Değişim Teorisidir. Sosyal 
Değişim, farklı değerler ve beklentilere sahip çalışanların ortak etkin-
liğidir (Lawler, 2001: 322). Bu etkinlik, etkileşim sonucunda tarafların 
fayda sağladığı ölçüde devam etmektedir (Dowd, 1975: 587). Sosyal de-
ğişim içerisinde bir çalışan başka bir çalışana gönüllü olarak bir katkıda 
bulunmakta, bu katkının karşılığı olarak da karşı taraftan bir katkı bek-
lemektedir (Whitener vd., 1998: 515). Sosyal Değişim Teorisine göre, ça-
lışanlar ve örgüt ekonomik ve sosyal olmak üzere iki boyutta mübadele 
ilişkisine girmektedir (Yürür ve Nart, 2016: 120). Sosyal değişim boyutu, 
örgütün çalışanlarına göstermiş olduğu sosyal desteği içerisinde barın-
dırmaktadır (Whitener vd., 1998: 515). Bu açıdan örgütsel destek, Sos-
yal Değişim Teorisinin bir parçasıdır. Örgütler çalışanlarına olumlu bir 
yaklaşım sergilediği zaman örgütte çalışan bireyler olumlu geri dönüş 
sağlama zorunluluğu hissetmektedir.  Bu yolla çalışanlarda örgüt amaç-
larına hizmet eden davranışlar gösterdiğinde bu davranışların ödüllen-
dirileceği düşüncesi oluşmaktadır.

Gouldner (1960) tarafından geliştirilen Karşılıklılık Normu Teorisi, 
algılanan örgütsel desteği açıklamaya yardımcı olmaktadır. Gouldner’e 
(1960: 171) göre, evrensel formda bir karşılıklılık normunun en az iki ve 
birbiri ile ilişki gereksinimi bulunmaktadır. Bunlar; (a) insanlar kendile-
rine yardım edenlere yardım etmelidir ve (b) insanlar kendilerine yar-
dım edenlere zarar vermemelidir. Karşılıklılık normunda, Sosyal Deği-
şim Teorisinde olduğu gibi çalışanlar örgütte sağladığı faydaya karşılık 
olarak, fayda sağlama sorumluluğu hissetmektedir (Settoon vd., 1996: 
219). Bu sorumluluk ile örgütsel destek algısı yüksek olan çalışanlar, ör-
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gütün hedeflerine ulaşması için çaba sarf etmektedir (Zhang vd., 2017: 
389).

Bu teoriler üzerine geliştirilen Örgütsel Destek Teorisine göre; örgü-
tün çalışanların refahına ne kadar değer verdiğine dair çalışanlarda olu-
şan inanç ve maddi olmayan faydaların birleşimi çalışanların zihninde 
algılanan örgütsel desteği oluşturmaktadır (Michael vd., 2005: 173). Bu 
teoriye göre, çalışanlar örgütte görev yapan yöneticiler ve diğer iş arka-
daşlarının davranışlarını örgütün yaklaşımı olarak kabul etmekte ve bu 
yaklaşımı kişiselleştirmektedir. Örgütsel Destek Teorisi, örgütün amaç-
ları ve değerleri ile çalışanların inançları ve beklentilerinin uyumlaştırıl-
ması yoluyla çalışanların örgüte güvenmesi gerektiğini savunmaktadır 
(Eisenberger vd., 1986; Eisenberger vd., 2002).

Örgütsel Destek Teorisi, algılanan örgütsel desteğin sonuçlarının 
altında yatan psikolojik süreçlere de odaklanmaktadır. İlk olarak, kar-
şılıklılık normu temelinde, algılanan örgütsel destek örgütün refahını 
önemsemek ve örgütün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için his-
sedilen bir mecburiyet üretmelidir. İkinci olarak; yardımseverlik, onay 
ve saygı ifade eden algılanan örgütsel destek sosyo-duygusal ihtiyaçları 
karşılamalı ve çalışanları örgüte üyeliğini ve örgütteki rollerini sosyal 
kimliklerine dâhil etmeye yönlendirmelidir. Son olarak algılanan örgüt-
sel destek, çalışanların başarılı performansının fark edileceğine ve ödül-
lendirileceğine yönelik inancını güçlendirmelidir. (Rhoades ve Eisenber-
ger, 2002: 699).

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN YÖNETİMİ

Bir örgütte çalışanların desteklendiğini hissetmesi sadece bireyler 
arası ilişkiler ile ortaya çıkmamaktadır. Çalışanların örgütsel destek al-
gısının olumlu yönde şekillenmesi aynı zamanda destekleyici bir örgüt 
ve yönetimin varlığına bağlıdır. Bu nedenle öncelikle örgütün destekle-
yici özelliklere sahip olması gerekmektedir. Destekleyici bir örgüt; ça-
lışanlarının örgüte yaptığı katkıya değer veren, çalışanların yaptıkları 
fedakârlıkları takdir eden, onların şikâyetlerini dikkate alan, başarılarını 
ödüllendiren, çalışan memnuniyetine odaklanan ve çalışanlarının elde 
ettikleri başarıları örgütün başarısı olarak kabul eden örgütlerdir (Eisen-
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berger vd., 1986: 500-501).  Fikirlerine değer verildiğini ve eleştirilerinin 
dikkate alındığını görmesi, iş güvencesine sahip olduğunu hissetmesi, 
örgüt içi iletişimde sorunlar yaşamaması, örgüt içi nepotizm olmadığı-
na inanması, kararların alınmasında yok sayıldığını düşünmemesi ça-
lışanda destekleyici bir örgütte çalıştığı algısının oluşmasına yardımcı 
olmaktadır (Özdevecioğlu, 2003: 117-118).

Bir örgütün destekleyici özelliklere sahip olmasının yanı sıra çalı-
şanlarda örgütün destekleyici bir yapıya sahip olduğuna yönelik algının 
oluşmasında ve şekillenmesinde bazı önemli belirleyiciler vardır. Ei-
senberger vd., (1986) algılanan örgütsel desteği meydana getiren temel 
unsurun örgütün çalışanlarda memnuniyet sağlayacak örgütsel uygula-
malar olduğunu belirtmektedir. Rhoades ve Eisenberger (2002: 699) algı-
lanan örgütsel desteğin öncüllerini; örgütsel adalet, yönetici desteği, ör-
gütsel ödüller/iş koşulları ve çalışan özellikleri olmak üzere dört başlık 
altında gruplandırmaktadır. Krishnan ve Mary (2012: 8); ücret düzeyin-
de tatmin, kariyer gelişim fırsatları, iş-aile desteği, lider-üye değişimi, 
örgütsel ödüller ve iş koşullar, örgütsel büyüklük ve işlemsel adaletin 
algılanan örgütsel desteğin belirleyicileri olduğunu ifade etmektedir. Bu 
araştırmalarda yapılan gruplandırmalar göz önünde bulundurulduğun-
da algılanan örgütsel desteğin öncülleri arasında örgütsel adalet,  ör-
gütsel ödüller ve iş koşulları, yönetici desteğinin önemli bir yere sahip 
olduğu görülmektedir.

Örgütlerde gerçekleşen adil uygulama ve süreçler, örgütün çalışan-
larını önemsendiğini kanıtladığı için örgütsel adalet, algılanan örgütsel 
desteğin önemli belirleyicilerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Adil 
bir örgütte çalıştığına yönelik algıya sahip olan çalışan, her durumda 
haksızlığa uğramayacağına dair bir inanç taşımaktadır. Bu inanç, çalı-
şanı kendisine verilen görevleri ve sorumlulukları daha iyi yapmaya ve 
olumlu davranışlar sergilemeye sevk etmektedir (Köse 2015: 6). Diğer 
taraftan kaynakların adil dağılımı için adil prosedürler uygulayan, ça-
lışanların çabalarını takdir eden ve ödüllendiren örgütler çalışanlar ta-
rafından destekleyici örgüt olarak görülmektedir. Bu nedenle algılanan 
örgütsel destek ile hem dağıtımsal adalet hem de işlemsel adalet arasın-
da güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (Andrews ve Kacmar, 
2001: 361).
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Örgütte sunulan ödüller ve sağlanan uygun iş koşulları, çalışanların 
örgüte olan katkılarını olumlu olarak değerlendirme imkânı sağladığı 
için algılanan örgütsel desteğe hizmet etmektedir. Bu nedenle algılanan 
örgütsel destek, ödüller ve iş koşulları dâhil tüm örgütsel politikalar ile 
ilgilidir. Örgütsel politikaların uygulanmasında çalışanların görüşlerine 
saygı duyulması, örgütün çalışan görüşlerine değer verdiğini ve çalı-
şanlarını önemsediğini hissettirmektedir (Rhoades ve Eisenberger, 2002: 
700).

Yöneticilerin örgütlerde kritik bir önemi bulunmaktadır. Yöneticile-
rin eylemleri çalışanların refahını doğrudan etkilemektedir. Yönetici ça-
lışanları aşırı iş yükünden kurtarırsa, çalışanların üzerindeki psikolojik 
baskıyı azaltırsa ve çalışanların çabalarını desteklerse çalışanı gerginlik-
ten, depresyondan ve duygusal tükenmeden koruyabilmektedir (Stoica 
vd., 2014: 104). Yönetici desteği, yönetici ile çalışan arasındaki olumlu 
iş etkileşimi sonucu ortaya çıkmakta (Baş, 2020: 23) ve algılanan örgüt-
sel desteğin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü örgütsel 
destek, yöneticiler aracılığı ile çalışanlara ulaştığı için çalışanlar yönetici 
ile örgütü özdeşleştirmektedir. Bu durum, yöneticinin üstlendiği sorum-
luluklar nedeni ile örgütün temsilcisi konumunda olmasının doğal bir 
sonucudur.  Bu bağlamda çalışanlar, yöneticilerinin kendilerine karşı 
davranışlarını örgütsel desteğin yansıması olarak değerlendirmektedir 
(Eisenberger vd., 1986: 501). Özellikle örgütsel hiyerarşinin alt basamak-
larında yer alan yöneticilerin çalışanlar ile ilgili düşüncelerinin üst kade-
medeki yöneticileri etkileyebilme ihtimali, yönetici desteği ile algılanan 
örgütsel desteğin kritik bir bağı olduğunu göstermektedir (Erol, 2019: 
20).

ÖRGÜTTEKİ GİRDAPLAR ile ALGILANAN ÖRGÜTSEL 
DESTEĞİN İLİŞKİSİ

Örgütsel davranış alanında yapılan birçok çalışmada, algılanan ör-
gütsel desteğin örgütsel vatandaşlık davranışı (Andriyanti ve Supartha 
2021), örgütsel bağlılık (Aban vd., 2019), iş tatmini (Maan vd., 2020) baş-
ta olmak üzere olumlu örgütsel çıktılar ile ilişkine odaklanılmış olması-
na rağmen, algılanan örgütsel desteğin örgütsel yaşamda ortaya çıkan 
pek çok olumsuz tutum ve davranışla da yakın ilişkisi bulunmaktadır. 
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Bu bölümde, bu olumsuz tutum ve davranışlar arasında yer alan iş yeri 
yalnızlığına, iş stresine, iş yerinde dışlanmaya, işe yabancılaşmaya, tü-
kenmişliğe, örgütsel sinizme, üretkenlik karşıtı iş davranışlarına ve algı-
lanan iş güvencesizliğine algılanan örgütsel desteğin etkisi incelenmek-
tedir.

İŞ YERİ YALNIZLIĞI

Yalnızlık; sosyal yaşamda oldukça sık karşılaşılan fakat açık olarak 
dile getirilemeyen, bireylerde psikolojik ve fizyolojik olumsuz pek çok 
etkiye neden olan bir durumdur (Gümüş Dönmez ve Topaloğlu, 2020: 
313). Rahatsız edici ve üzücü bu durum, bireyin sosyal hayatında algı-
ladığı eksikliklerden kaynaklanmaktadır (Chan ve Qiu, 2011). Yalnız-
lık, samimi ve sosyal ihtiyaçların yokluğuna verilen tepkileri kapsayan 
karmaşık bir duygular dizisidir (Ernst ve Cacioppo, 1999: 1). Gündelik 
hayatta çoğu zaman “tek başına olma” kavramı ile “yalnızlık” kavramı 
karıştırılmaktadır. Bireyin tek başına olması; bireyin bir tercihi iken, yal-
nızlık bireyin maruz kaldığı bir durumdur (Gümüş Dönmez ve Topa-
loğlu, 2020: 313).

Günlük yaşamda yalnızlık, bireyin günlük yaşamda kişilerarası iliş-
kilerini içermekte ve birey ile arkadaşları ve akrabaları arasındaki iliş-
kiye odaklanmaktadır. (Zhou, 2018: 1008). İş yeri yalnızlığı ise, bireyin 
gündelik hayatında yaşadığı yalnızlığı, örgüt ortamında da yaşaması 
sonucu ortaya çıkmakta (Çetin ve Alacalar, 2016: 194) ve bireyin örgüt 
ortamında yaşadığı yalnızlığı ifade etmektedir. (Gümüş Dönmez ve To-
paloğlu, 2020: 313).  İş yeri yalnızlığı, bir kişilik özelliği değil, psikolojik 
bir duygu ve durumdur. Bu duygu, iş ile ilgili ekonomik çıkar temelli 
örgütteki kişiler arasındaki ilişkilerdeki değişime odaklanmaktadır. Bu 
nedenle çalışma şartlarına bağlı olarak kolayca değişebilmekte ve bu 
şartlardan etkilenebilmektedir (Zhou 2018: 1008).

Örgütsel desteğin olmaması iş yerinde yalnızlık duygusunun oluş-
masında önemli bir nedendir. Destekleyici bir örgüt içerisinde çalışma-
yan bireyler, karşılaştıkları problemler ile tek başlarına başa çıkmaya ça-
lışmakta, diğer çalışanlar ve yöneticilerinden daha az yardım almakta ve 
örgüt içerisinde daha az ilişki kurmaktadır (Zhou, 2018: 1013). Algılanan 
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örgütsel destek ve iş yeri yalnızlığı arasındaki ilişki üzerine yapılan ça-
lışmalar, çalışanların örgütsel destek algısının iş yeri yalnızlığını negatif 
olarak etkilediğini göstermektedir. Karakurt (2012),  Gün Eroğlu (2018) 
ve Gümüş Dönmez ve Topaloğlu (2020)  tarafından yapılan üç farklı ça-
lışmada benzer sonuçlara ulaşılmış ve algılanan örgütsel destek arttıkça 
iş yeri yalnızlığında azalma olacağı ortaya konulmuştur. Stoica ve arka-
daşları (2014) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları, özellikle 
yönetici desteğinden mahrum kalan çalışanların daha çok iş yeri yalnız-
lığı yaşadığını göstermektedir. Yönetici desteğine vurgu yapan diğer bir 
çalışmada, yönetici desteğinden yoksun olan çalışanlarda iş yeri yalnız-
lığı gibi sorunların ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Wright, 2005).

İŞ STRESİ

İş stresi, çalışanın fiziksel ve zihinsel sağlığı ile ilişkili bir olgudur 
(Gupta ve Beehr, 1979: 373). Blau (1981: 280), bu olguyu kişi ile iş çevresi 
arasındaki ilişki üzerinden tanımlamakta ve çalışanın kapasitesi ile yap-
tığı iş arasındaki uyumsuzluğu iş stresi olarak ifade etmektedir. İş çevre-
sinde olumsuz bir atmosfer yarattığı için iş stresi örgütsel yaşamda çalı-
şanların yoğun olarak kaçınmaya çalıştıkları bir durumdur. Bu kaçınma 
kimi zaman devamsızlık yapma, kimi zaman işe geç gitme, kimi zaman 
ise işten tamamen ayrılma şeklinde gerçekleşmektedir. İş yerinde stres 
ne kadar yüksek olursa, bu kaçınma eğiliminin yoğunluğu o ölçüde art-
makta ve örgüte önemli ölçüde maliyet olarak yansımaktadır (Gupta ve 
Beehr, 1979: 374). Parker ve DeCotiis (1983: 165), iş stresine neden olan 
faktörleri altı kategoride sınıflandırmıştır.  (1) İşin özellikleri ve koşulla-
rı, (2) örgütün yapısı, iklimi ve örgütteki bilgi akışı ile ilgili koşullar, (3) 
role ilişkin faktörler, (4) örgüt içi ilişkiler, (5) algılanan kariyer gelişimi, 
(6) dışsal bağlılıklar ve sorumluluklar. Ayrıca bu faktörlere bağlı olarak 
ortaya çıkan iş stresi; örgütsel bağlılık, iş tatmini, kaçınma davranışı ve 
iş performansı olmak üzere çeşitli örgütsel çıktıları etkilemektedir.

Çalışanların yakın çevrelerindeki zorunlulukların neden olduğu 
normal psikolojik ve fizyolojik işlevden sapması iş stresi olarak tanım-
lanmaktadır (Parker ve DeCotiis, 1983: 164). Özellikle çalışma ortamın-
daki stresten etkilenen çalışanların sosyo-duygusal ihtiyaçlarının karşı-
lanmamasıyla yaşamış oldukları psikolojik gerginliğin azaltılmasında 



Ömer Faruk COŞKUN

285

örgütsel destek bir tampon görevi görmektedir (Rhoades ve Eisenber-
ger, 2002: 702). Algılanan örgütsel desteğin temel aldığı Sosyal Değişim 
Teorisi ile ilgili yapılan araştırmalarda, iş stresinin etkisinin azaltılma-
sında algılanan örgütsel desteğin önemli bir rolü olduğu vurgulanmak-
tadır (Akgündüz ve Çalıcı, 2015: 30).

Korkmaz ve Köseoğlu’nun (2018) algılanan örgütsel desteğin çalı-
şanların stres düzeylerine etkisi üzerine yaptığı araştırma sonuçları, ör-
gütte olumlu olarak algılanan örgütsel desteğin stres yaşama eğilimi-
ni azalttığını göstermektedir. Aslan ve İnce (2019) tarafından algılanan 
örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş stresinin 
rolünün incelendiği araştırmaya göre, algılanan örgütsel destek iş stre-
sini hafifletmektedir. Serinikli’nin (2019) yaptığı araştırmada da benzer 
sonuçlara ulaşılmış olup, algılanan örgütsel destek ile iş stresi arasında 
negatif bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Doğan ve Oğuzhan (2020) 
tarafından yapılan çalışma sonuçlarına göre ise, çalışanlar tarafından al-
gılanan örgütsel destek hem çalışanların iş stresini azaltmakta hem de 
stres ile başa çıkma konusunda yardımcı olmaktadır.

İŞ YERİNDE DIŞLANMA

İş yerinde dışlanma, bir kişinin iş yerinde başka kişiler veya gruplar 
tarafından istenmediğini ve/veya görmezden gelindiğini algılama dere-
cesidir (Ferris vd., 2008: 1348). Scott ve arkadaşları (2013: 37) iş yerinde 
dışlanmayı; zorbalık ve nezaketsizlik gibi saldırganlık davranışları aile-
sinde yer alan bireye diğer çalışanlar tarafından uygulanan bir davranış 
olarak sınıflandırmaktadır. Scott ve arkadaşlarına (2013: 37) göre; dışla-
ma davranışı düşmanlık ve saygısızlık temelli başkalarına zarar verme 
veya vermeme niyetiyle kullanılabilen, düşük yoğunluklu, şiddet içer-
meyen bir saldırganlık biçimdir. Sıklığı ve etkisi göz önüne alındığında, 
bireyleri sosyal etkileşimden yalıtan ve bağlantısını kesen davranışlar 
arasında yer alan iş yerinde dışlanma, son yıllarda “toplumdan dışlan-
ma”, “reddedilme”, “terk edilme” ve “devre dışı kalma” gibi kavramlar 
ile araştırmalarda ilgi odağı haline gelmektedir (Robinson, O’Reilly ve 
Wang, 2013: 204).
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Dışlanma, çalışanların örgüte olan aidiyet duygusunu azaltan ve ör-
güt ile özdeşleşme sürecini sekteye uğratan çalışanlar için acı verici ve 
rahatsız edici bir deneyimdir (Chung, 2015: 329). Bu acı verici ve rahat-
sız edici deneyim, bireylerin örgüt ortamından uzaklaşacakları seviyede 
kendilerini baskı altında hissetmelerine neden olan uygulamaları kapsa-
maktadır. İş yerinde dışlanma, çalışanların yöneticileri ve iş arkadaşları 
ile olan ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Halis ve Demirel, 
2016: 324). Bu açıdan dışlanmaya sebep olan uygulama ve davranışların 
engellenmesinde ve tamamen ortadan kaldırılmasında algılanan örgüt-
sel desteğin kilit bir rolü bulunmaktadır (Kwan vd., 2018).

Algılanan örgütsel destek, çalışanların örgüt tarafından önemsendi-
ğini ve takdir edildiğini gösterdiği için, hem iş yerinde dışlanmayı en-
gellemekte hem de bu engelleme aracılığı ile algılanan stresin gücünü 
azaltmaktadır (Sarfraz vd., 2019: 839). Çalışanların olumlu yönde algı-
ladıkları örgütsel destek, iş yerinde dışlanmayı ve iş yerinde dışlanma 
kaynaklı oluşan psikolojik baskıyı ortadan kaldırmaktadır (Choi, 2020). 
Halis ve Demirel (2016) tarafından yapılan araştırmada, özellikle çalışma 
arkadaşı desteğinin iş yerinde dışlanmayı azalttığı ifade edilmektedir.

İŞE YABANCILAŞMA

İşe yabancılaşma, bireyin iş yerinde üstlenmesi gerektiğini düşün-
düğü rol ile gerçekte üstlendiği rol arasındaki çelişkiyi ortadan kaldı-
racak güçten yoksun olma halidir. Bu güçsüzlük hali, çalışanın hak etti-
ğini düşündüğü role ulaşmasını engellemektedir (Clark, 1959: 849). İşe 
yabancılaşma, kariyer ve mesleki gelişime yönelik ümitsizlik ile birlikte 
çalışanın profesyonel gereklilikleri yerine getirememe konusundaki ha-
yal kırıklığını yansıtmakta ve örgüt ortamındaki diğer bireyler ile ku-
rulan sosyal ilişkilerdeki memnuniyetsizliği de kapsamaktadır (Aiken 
ve Hage, 1966: 497). Seeman (1959, 1971); güçsüzlük (kontrol eksikliği), 
anlamsızlık (daha büyük bir amaca olan katkısını kavrayamama), ken-
dine yabancılaşma (işin sadece dışsal ihtiyaçları karşılamanın bir yolu 
olması), kuralsızlık ve izolasyon (kuralların kişisel hedeflere yönelik 
davranışlara yol göstermekte etkisiz kalması) olmak üzere işe yabancı-
laşmanın beş bileşeni olduğuna vurgu yapmaktadır.
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İşe yabancılaşma, modern toplumun ve sanayi düzeninin tipik bir 
sonucudur. Yabancılaşma sonucunda tatmin edici olmayan işlerde uzun 
süre çalışmanın çalışanlar üzerinde önemli sosyal etkileri bulunmakta-
dır (Seeman, 1967: 273). Artan örgütsel destek; işe yabancılaşmayı azalt-
ması beklenen bilişsel, duygusal ve fiziksel kaynakları sağlamaktadır. 
Bu nedenle algılanan örgütsel destek ile işe yabancılaşma arasında ne-
gatif yönlü bir ilişki olduğu düşünülmektedir (Chiaburu vd., 2014: 27). 
Yapılan birçok çalışmada bu negatif yönlü ilişkiyi destekleyen sonuçlara 
ulaşılmıştır.

Taştan ve arkadaşları (2014) tarafından İstanbul’da sağlık sektö-
ründe ve Tokmak (2020) tarafından Bursa’da kamu sektöründe yapı-
lan çalışma sonuçları çalışanların sahip olduğu olumlu örgütsel destek 
algısının, işe yabancılaşmayı azalttığını göstermektedir. Tanrıverdi ve 
Kılıç‘ın (2016), İstanbul’da telekomünikasyon sektöründe gerçekleştirdi-
ği çalışmada benzer sonuçlara ulaşılmış ve algılanan örgütsel destek ile 
işe yabancılaşma arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir.  Çalışkan ve Pekkan (2017) tarafından yapılan araştırmada, 
algılanan örgütsel desteğin işe yabancılaşmayı ortadan kaldıran önemli 
bir değişken olduğunu ortaya konmuştur.

TÜKENMİŞLİK

Bireylerin her geçen gün birbirleri ile ilişki kurmakta zorlandığı gü-
nümüz örgütsel yaşamının önemli sosyal bir problemi olarak tükenmiş-
lik karşımıza çıkmaktadır (Bakan vd., 2017: 450).  Maslach ve arkadaş-
ları (2001: 397) tarafından çalışanın işteki kronik duygusal ve kişilera-
rası stres faktörlerine verdiği uzun süreli bir tepki şeklinde tanımlanan 
tükenmişlik, bireyin iş yerindeki performansı üzerinde olumsuz etkisi 
olan (Angerer, 2003: 98) psikolojik bir sonuçtur. Tükenmişlik, birbirini 
izleyen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık hissi 
olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama olan duygusal tü-
kenme, aşırı iş yükü kaynaklı olup çalışanın fiziksel ve duygusal kay-
naklarının azalmasını ifade etmektedir. İkinci aşama duyarsızlaşma ise 
çalışanın diğer kişiler ile olan ilişkilerinde sertlik, katılık ve umursamaz-
lık gibi olumsuz davranışlar sergilemesi şeklinde görülmektedir. Son 
aşama olan kişisel başarısızlık hissi, çalışanın yaptığı işte yeterlilik ve 
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üretkenlik hislerinde bir düşüşün olduğunu hissetmesidir (Maslach ve 
Goldberg, 1998: 64). Maslach ve Goldberg’a (1998: 64) göre; örgütteki 
talepler ile talepleri karşılayacak kaynakların arasındaki dengesizlik, 
örgüt ortamındaki kronik stres ve örgüte yaşanan çatışma çalışanların 
tükenmişlik yaşamasının önemli kaynaklarıdır.

Çalışanlarını önemseyen ve onların iyiliğiyle gerçekten ilgilenen 
örgütlerde çalışanlar daha düşük düzeyde tükenmişlik yaşamaktadır 
(Jawahar vd., 2007). Yüksek örgütsel destek algısına sahip çalışanalar, 
örgüte olumlu iş davranışları ile cevap verme zorunluluğu hissetmekte, 
bu nedenle daha az iş tükenmişliği yaşamakta ve daha fazla iş tatmini 
sağlamaktadır (Cheng ve O-Yang, 2018). Asad ve Khan (2003) algılanan 
örgütsel destek ile tükenmişlik ve iş stresi arasında negatif yönlü bir 
ilişki olduğunu belirtmektedir. Karacaoğlu ve Arslan (2013) tarafından 
imalat sanayinde yapılan araştırma sonuçları, algılanan örgütsel destek 
ile çalışanların tükenmişliği arasında negatif yönlü ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Bakan ve arkadaşları (2017) tarafından eğitim sektörün-
de yapılan araştırma sonuçlarına göre ise, algılanan örgütsel destek iş 
tükenmişliğinin boyutlarını anlamlı bir şekilde azaltmaktadır.

ÖRGÜTSEL SİNİZM

Sinizm genellikle olumsuz olarak görülmekte ve bu nedenle yöneti-
ciler ve örgütler için hassas bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu has-
sasiyet nedeni ile çoğu zaman göz ardı edilmektedir (Andersson, 1996: 
1395). Örgütün dürüstlük ve doğruluğuna yönelik olumsuz inancın, 
güçlü negatif duygusal bir reaksiyon ile birleşerek aşağılayıcı ve eleş-
tirel davranışlara yol açması örgütsel sinizm olarak ifade edilmektedir 
(Abraham, 2000: 269). Örgütsel sinizm; bir kişilik özelliği değil, zaman 
içerisinde bireylerin deneyimleri değiştikçe farklılaşabilen belirli örgüt-
sel deneyimlere dayanan bir durumdur. Bu nedenle örgütsel sinizm, 
genel olarak insan doğasına odaklanan kişilik temelli sinizmden net bir 
şekilde ayrılmaktadır. Örgütsel sinizm sadece belirli meslek gruplarının 
çalıştığı örgütlerde değil bütün örgütlerde görülme potansiyeline sahip-
tir. Örgütlerini samimiyetsiz ve ikiyüzlü olarak değerlendiren pek çok 
çalışan, örgütsel değişimi gerçekleştirmek için çaba sarf etmemektedir 
(Dean Jr vd., 1998: 347). Örgütsel sinizmin “genel olarak örgüt”, “örgüt 
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yöneticileri” ve “örgütteki diğer kişiler” olmak üzere üç potansiyel he-
defi bulunmaktadır. Sinik çalışanlar bu hedeflere; küçümseme, hayal kı-
rıklığı, ümitsizlik gibi negatif duygular yönlendirmektedir (Andersson, 
1996: 1395).

Bireyler, örgütün doğruluğu hakkında belirli inançlara sahip ol-
duklarında, örgüte karşı belirli türde duygular hissettiklerinde ve ör-
güte karşı belirli davranışsal eğilimler sergilediklerinde sinik olarak 
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Dean Jr ve arkadaşları (1998: 345) 
örgütsel sinizmi; örgütün doğruluktan yoksun olduğu inancı, duygular 
ve davranışsal eğilimler olmak üzere üç boyutlu bir yapı olarak kav-
ramlaştırmaktadır. Örgütsel sinizmin etki düzeyi, her bir boyutun ayrı 
ayrı etki düzeyinin birleşiminden oluşmaktadır. Örgütün doğruluktan 
yoksun olduğuna dair inanç ve davranışın nesnesi konumundaki karşı 
tarafa yönelik duygular birleşerek genelde olumsuz ve aşağılayıcı eği-
limli davranışları oluşturmaktadır. (Dean Jr vd., 1998: 345).

Algıların tutum ve davranışları şekillendirdiği göz önüne alındığın-
da, eğer çalışanlar örgütün kendilerini desteklemediğini hissederlerse 
örgüte yönelik olumsuz tutum ve davranışlar sergileme ihtimalleri or-
taya çıkmaktadır. Kasalak ve Bilgin Aksu (2014) algılanan örgütsel des-
teğin örgütsel sinizmi yordayan önemli bir değişken olduğunu ve çalı-
şanlar tarafından olumlu olarak kabul edilen örgütsel desteğin örgütsel 
sinizmi azalttığını belirtmektedir. Gökyer ve Türkoğlu (2018) tarafından 
eğitim sektöründe gerçekleştirilen araştırma sonuçları, algılanan örgüt-
sel destek ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 
olduğunu göstermektedir. Genç (2018) tarafından kamu sektöründe ya-
pılan çalışmada, algılanan örgütsel desteğin örgütsel sinizm üzerinde 
olumsuz bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kamu sektöründe ya-
pılan diğer bir araştırmada, benzer sonuçlar elde edilmiş ve çalışanların 
örgütsel destek algılarındaki artışın, örgüte yönelik sinik davranışları 
azalttığı ifade edilmiştir (Güner, 2020). Bireylerin algıladıkları örgütsel 
destek düzeyi ne kadar yüksek olursa, örgüte yönelik sinik davranışla-
rın görülme sıklığı o ölçüde azalmaktadır. (Soysal vd., 2017).
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ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI

Üretkenlik karşıtı iş davranışları, çalışanların iş performansının bir 
bileşeni olarak önemli bir davranış grubudur (Mount vd., 2006: 591). Bu 
davranış grubu; çalışanların örgüte, diğer çalışanlara veya her ikisine 
birden zarar verme potansiyeli taşıyan kasıtlı davranışlar şeklinde ta-
nımlanmaktadır (Spector ve Fox, 2005). Diğer bir tanıma göre üretken-
lik karşıtı iş davranışları, bir örgüt üyesinin örgüttün meşru çıkarlarına 
aykırı olarak görülen bilinçli herhangi bir davranışını ifade etmektedir 
(Sackett, 2002: 5). İş yerinde üretkenlik karşıtı iş davranışları arasında 
dedikodu yaymak, uygunsuz internet kullanımı ve çöp atmak gibi nis-
peten basit davranışların yanı sıra taciz, sabotaj, hırsızlık ve fiziksel şid-
det eylemleri gibi daha ciddi davranışlarda yer almaktadır. Bu davranış-
lar hem örgütün hem de çalışanların refahını tehdit etmektedir (Mount 
vd., 2006: 592). Spector ve arkadaşları (2006: 448-450) üretkenlik karşıtı iş 
davranışları beş kategoriye ayırmaktadır. (1) Suiistimal (başkalarını gör-
mezden gelmek veya başkaları ile tartışmak), (2) sabotaj (örgüte yönelik 
fiziksel zarar vermek), (3) hırsızlık, (4) üretimden sapma (kasıtlı olarak 
yavaş çalışmak, hatalı çalışmak ve işi ihmal etmek), (5) geri çekilme (izin 
verilmeden daha uzun molalar vermek, işe geç gelmek ve işten erken 
ayrılmak).

Üretkenlik karşıtı iş davranışları, isteğe bağlı davranışlar sınıfına 
girmektedir. Bireyler; kaba şakalar yapmak, küfretmek, raporları tahrip 
etmek ve diğer çalışanların yaptığı işleri sabote etmek gibi davranışlarda 
bulunup bulunmama konusunda bilinçli seçimler yapmaktadır. Kasıtlı 
ve bilinçli olarak gerçekleşen bu davranışlar, örgütsel normları ihlal et-
mekte, örgütün çıkarlarına zarar vermekte ve örgütsel hedeflere ulaşıl-
masını engellemektedir (Mount vd., 2006: 591).

Algılanan örgütsel destek işe ilişkin olumlu duyguları pozitif ola-
rak etkilerken, olumsuz duyguları negatif olarak etkilemektedir (Akbaş 
Tuna ve Boylu, 2016). Bu nedenle örgütsel destek algısı ile şekillenen bu 
duygular, üretkenlik karşıtı iş davranışları gibi bilinçli gerçekleştirilen 
davranışları sergileme kararını etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda 
örgütlerde üretkenlik karşıtı iş davranışlarını azaltmak ve/veya ortadan 
kaldırmak için algılanan örgütsel desteği artıracak önlemlerin alınması-
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nın gerektiği ifade edilmektedir (Bal, 2020).  Abas ve arkadaşları (2015) 
tarafından yapılan araştırmada, algılanan örgütsel desteğin çalışanların 
üretkenlik karşıtı iş davranışları sergileme eğilimini azaltacağı belirtil-
mektedir.

ALGILANAN İŞ GÜVENCESİZLİĞİ

Bir çalışanın mevcut işindeki sürekliliğine yönelik potansiyel teh-
dit algısı olarak tanımlanan iş güvencesizliği, fiili iş kaybı ve işsizlikten 
farklı bir kavramdır (Heaney vd., 1994: 1431). İş güvencesizliği; tehdit 
altındaki bir işte arzulanan devamlılığı korumaya yönelik algılanan güç-
süzlüktür (Greenhalgh ve Rosenblatt, 1984: 438). ABD’de ortaya çıkan 
dört önemli olay, örgütlerde iş güvencesizliğini incelenmesi gereken 
önemli bir olgu haline getirmiştir. Bunlar; 1970’li yıllarda uzun süreli 
devam eden ekonomik gerileme, 1960’lı yıllarda artan birleşme ve satın 
almalar, imalat endüstrisinde gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sen-
dikaların etkisinin azalması şeklinde sıralanmaktadır. Bu olaylar, istih-
damı azaltarak birçok çalışanın işlerini kaybetmelerine neden olmuştur. 
İşini kaybetmeyen birçok çalışan ise her an işlerini kaybetme tehditti ile 
karşı karşıya kalmıştır. Bu tehdit, çalışanlar tarafından iş güvencesizliği 
olarak deneyimlenmiştir (Greenhalgh ve Rosenblatt, 1984: 438).

İş güvencesizliği ancak çalışanın istemeden işi ile ilgili bir kayıp 
yaşadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Çalışanın işine yönelik po-
tansiyel kayıp algısı; işin kalıcı olarak kaybedilmesinden işe ilişkin bazı 
imkânların kaybına kadar uzanan geniş bir aralığı kapsayabilmektedir 
(Greenhalgh ve Rosenblatt, 1984: 440). Çalışanlar ile örgütler arasındaki 
duygusal ve davranışsal bağlar, iş güvencesizliği ile sonuçları arasın-
daki ilişkinin yönünü belirlemektedir (Ashford vd., 1989: 819). Bu duy-
gusal ve davranışsal bağların şekillenmesinde algılanan örgütsel destek 
önemli bir rol oynamaktadır.

Örgütlerde belirsizliğin arttığı dönemlerde, çalışanların iş güven-
cesizliğine yönelik algı düzeylerinde artış olmaktadır. Bu dönemlerde 
örgütün yönetiminde, örgütsel destek olumlu bir psikolojik ortam oluş-
turulmasına katkıda bulunmaktadır (Acaray, 2019: 135). Rhoades ve Ei-
senberger (2002), örgütlerin çalışanlarını örgütte tutma isteğini yansıtan 
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iş güvencesinin algılanan örgütsel desteğin bir yönü olarak kabul edil-
mesi gerektiğini belirtmektedir. Bu görüşe göre, ancak örgütü tarafın-
dan desteklendiği inancına sahip olmayan çalışanlar iş güvencesizliği 
algısı taşımaktadır. Dolayısı ile algılanan örgütsel destek ile algılanan iş 
güvencesizliği arasında negatif yönlü bir ilişki olması beklenmektedir 
(Morgan, 2018).  Rosenblatt ve Ruvio (1996) tarafında yapılan araştırma, 
algılanan örgütsel destek ile algılanan iş güvencesizliği arasındaki ters 
yönlü bu ilişkiyi desteklemektedir.

SONUÇ

Geçmişte örgütler, çalışanların duygusal ve sosyal sorunlarını birey-
sel problemler olarak değerlendirerek örgütsel bir konu olarak ele al-
maktan kaçınmıştır. Fakat günümüzde yapılan araştırmalar ile çalışan-
ların örgüt yaşamında sergilediği davranışları belirleyen bu duygusal 
ve sosyal sorunların örgütlere olumsuz pek çok etkisi olduğu ortaya çık-
mıştır. Bu çalışmada, bu olumsuz etkileri azaltmak için kullanılabilecek 
bir araç olarak algılanan örgütsel destek ele alınmıştır. Ayrıca algılanan 
örgütsel desteğin çalışanlar ve örgütler için olumsuz sonuçları olduğu 
düşünülen ve örgütteki girdaplar olarak kabul edilen iş yeri yalnızlı-
ğı, iş stresi, iş yerinde dışlanma, işe yabancılaşma, tükenmişlik, örgütsel 
sinizm, üretkenlik karşıtı iş davranışları ve algılanan iş güvencesizliği 
olguları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Yapılan değerlendirme göstermektedir ki; destekleyici bir örgütte 
çalıştığına yönelik inanca sahip bir çalışan, hem iş arkadaşları ile hem 
de yöneticileri ile daha sağlıklı ve daha etkili iletişim kurabilmekte ve 
işini en iyi şekilde yapmak için çabalamaktadır. Bunun başarılabilmesin-
de ise örgüt yönetimine büyük sorumluluk düşmektedir. Çalışanların 
düşünce ve fikirlerine değer verilmesi, karar alma süreçlerine çalışan-
larında dâhil edilmesi, çalışanların örgüte yaptıkları katkılardan dolayı 
ödüllendirilmesi algılanan örgütsel destek düzeyini arttırmaktadır.

Bu bağlamda; örgütte ödüllendirme sistemlerinin kurulması, ça-
lışanları destekleyici mekanizmaların oluşturulması, yönetici-çalışan 
ilişkilerinin geliştirilmesi, adil prosedürler ve süreçler uygulanması çalı-
şanların örgütteki girdaplara sürüklenmesini engelleyecektir.
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MERKEZİ SINAVLARA ETKİSİ: MATEMATİK DERSİ 

BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Sevda GÖKTEPE YILDIZ1

Öz: 2019 yıllarının sonlarına doğru ortaya çıkan Coronavirüs (Co-
vid-19) pandemisi, sağlık önde olmak üzere, sosyal ve ekonomik 
alanlarda önemli değişikliklere sebep olmuştur. Pandemiden en çok 
etkilenen alanlardan birisi de eğitim sistemidir. Dünyadaki milyon-
larca öğrenci açık ve uzaktan öğretim yoluyla eğitim hayatlarına de-
vam etmişlerdir. Türkiye’de bütün öğretim kademelerinde yüz yüze 
eğitime ara verilmiş ve benzer şekilde öğrenciler uzaktan eğitim ola-
naklarını kullanmaya başlamıştır. Tüm ülkelerde eğitim sistemini cid-
di düzeyde etkileyen pandeminin sınavlar üzerinde de etkisi oldukça 
önemli düzeydedir. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemisinin 
Türkiye’deki ulusal merkezi sınavlara etkilerini değerlendirmektir. 
Değerlendirme özel olarak Liselere Geçiş Sınavları’nda (LGS) çıkan 
matematik soruları bağlamında yapılmıştır. Pandeminin sınavlarda-
ki matematik sorularının öğretim programındaki öğrenme alanlarına 
göre dağılımına etkisi incelenmiş ve soruların PISA (2003) matematik 
yeterliliklerine göre düzeyleri değerlendirilmiştir. Ayrıca Covid-19 
öncesi dönemdeki soruların dağılımı ile karşılaştırma yapılarak genel 
bir değerlendirmeye gidilmiştir. Çalışmada verilerin analizinde nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma-
nın verilerini pandemi öncesi (2018 ve 2019 yılları) ile pandemi döne-
mi (2020 ve 2021 yılları) merkezi sistem ortak sınavlarda çıkan mate-
matik sınav soruları oluşturmaktadır. Her bir sınavda sorulan 20 soru 
ayrı ayrı incelenmiş olup toplam 80 matematik sorusu değerlendirme-
ye tabi tutulmuştur. LGS matematik sorularının öğrenme alanlarına 

1 Biruni Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İstanbul/
Türkiye, sgoktepe@biruni.edu.tr, Orcid No: 0000-0002-0573-7904
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göre dağılımları ile PISA (2003) matematik yeterliklerine göre seviye-
leri betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara 
göre, sorular pandemi öncesinde en çok “Geometri ve Ölçme” (2018 
yılı) ve “Sayılar ve İşlemler” (2019 yılı) öğrenme alanlarından gelir-
ken, pandeminin etkisi ile konu sınırlamasına gidilen 2020 yılında ise 
en çok soru “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanından gelmiştir. Ayrıca 
2020 yılında “Veri İşleme” ve “Olasılık” öğrenme alanlarındaki soru 
sayısında dikkate değer bir artış vardır. 2021 yılında ise konu sınırla-
ması yapılmamış ve sorular pandemi öncesi dönemdeki gibi en çok 
“Sayılar ve İşlemler” ile “Geometri ve Ölçme” öğrenme alanlarından 
çıkmıştır. PISA (2003) matematik yeterliliklerine göre değerlendirme 
yapıldığında LGS matematik soruları pandemi öncesinde orta seviye-
de yoğunlaşırken, pandemi döneminde yapılan sınavlarda ise alt ye-
terlilik düzeylerinden sorulara hiç yer verilmediği görülmektedir. Bu 
bağlamda, Covid-19 pandemisinin ulusal merkezi sınavlar üzerinde 
çeşitli açılardan yansımaları bulunmaktadır. Türkiye’de ulusal sınav 
sistemindeki değişim ile pandeminin etkileri birlikte düşünülerek sı-
navlarda çıkan yeni nesil tarzındaki soruların özellikle matematik öğ-
retmenleri tarafından dikkatli bir şekilde incelenmesi ve çıkmış soru-
lar doğrultusunda öğretim faaliyetlerine devam etmeleri konusunda 
ileriki araştırmalar için çeşitli öneriler getirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 
PISA Matematik Yeterlikleri, Matematik, Öğrenme Alanları

GİRİŞ

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Coronavi-
rüs (Covid-19) pandemisi sağlık başta olmak üzere, ekonomik, sosyal 
ve eğitim alanlarında önemli değişikliklere sebep olmuştur (Duran ve 
Acar, 2020).  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020’de salgını küre-
sel bir pandemi olarak ilan etmiştir (Güven, 2020). UNESCO, Covid-19 
pandemisi nedeniyle 07 Nisan 2020 itibariyle, 188 ülkede okulların ka-
pandığını duyurmuştur (Öztürk ve Çetinkaya, 2021). Türkiye’de okul-
lar öncelikle 16 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar ta-
til edilmiş; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimin uzaktan eğitim 
şeklinde sürdürülmesine karar verilmiştir2 (MEB, 2020). Pandeminin et-
kilerinin devam etmesinden dolayı okulların tatil süresi 31 Mayıs 2020 

2 Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı.
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tarihine kadar uzatılmış ve öğrencilerin birinci dönem notlarının geçerli 
olacağı ve her durumda üst sınıfa geçecekleri açıklanmıştır3 (Anadolu 
Ajansı, 2020). 

Tüm ülkelerde eğitim sistemini ciddi düzeyde etkileyen pandeminin 
sınavlar üzerinde de etkisi oldukça önemli düzeydedir. UNESCO (2020) 
pandemi sürecinde 84 ülkeden 58’inin sınavları ertelediğini, 23’ünün 
çevrimiçi sınavlar gerçekleştirdiğini, 22 ülkede sınavlara devam edildi-
ğini, 11 ülkede ise tümüyle iptal edildiğini belirtmektedir4. Türkiye’de 
ise tüm öğretim kademelerinde online sınavlar gerçekleştirilmiş ve ulu-
sal merkezi sınavlar ise ertelenmiştir (Can, 2020). Bu araştırmanın amacı 
Covid-19 pandemisinin Türkiye’deki ulusal merkezi sınavlara etkilerini 
değerlendirmektir. Değerlendirme özel olarak LGS’de çıkan matematik 
soruları bağlamında yapılmıştır. Pandeminin sınavlardaki matematik 
sorularının öğretim programındaki öğrenme alanlarına göre dağılımı-
na etkisi incelenmiş ve soruların PISA (2003) matematik yeterliliklerine 
göre düzeyleri değerlendirilmiştir. Ayrıca Covid-19 öncesi dönemdeki 
soruların dağılımı ile karşılaştırma yapılarak genel bir değerlendirmeye 
gidilmiştir. Bu kapsamda 2018, 2019, 2020 ve 2021 LGS sorularının öğ-
renme alanlarına göre dağılımının belirlenmesi ve soruların PISA (2003) 
matematik yeterliklerine göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu temel 
amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:

1) Pandemi öncesi (2018 ve 2019 yılları) ile pandemi dönemi (2020 
ve 2021 yılları) LGS matematik sorularının öğrenme alanlarına göre da-
ğılımı nasıldır?

2) Pandemi öncesi (2018 ve 2019 yılları) ile pandemi dönemi (2020 ve 
2021 yılları) LGS matematik sorularının PISA (2003) matematik yeterlik-
lerine göre seviyeleri nasıldır?

LİSELERDE GEÇİŞTE UYGULANAN ULUSAL MERKEZİ 
SINAVLAR 

Ülkemizde daha önceden ilkokuldan ortaokula geçiş için yürütülen 
sınavlar, 1999 yılından sonra ilköğretim okullarından liselere geçiş için 

3 Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edileceğini açıkladı. 
4 UNESCO farklı ülkelerde Covid-19’un sınavlar üzerinde etkisini açıkladı. 
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yeniden düzenlenmiştir (Özden vd., 2014). Son yirmi yılda ortaöğretime 
geçiş merkezi sınav sisteminde beş kez değişiklik yapılmıştır (Bakırcı 
ve Kırıcı, 2018; Erden, 2020). Yapılan bu merkezi sınavlar, farklı yıllarda 
farklı şekilde isimlendirilmiştir. Şekil 1’de ortaöğretime geçiş sınavları-
na yıllara göre verilen isimler yer almaktadır.

Şekil 1. Ortaöğretime Geçiş Sınavlarının Yıllara Göre İsimlendirilmesi 
(Güler vd., 2019)

Ortaöğretime geçiş sınavları 1999-2003 yıllarında Liselere Giriş Sına-
vı (LGS), 2004-2006 yıllarında OKS, 2007-2013 yıllarında SBS, 2014-2017 
yılları arasında TEOG, 2018 yılından itibaren ise Liselere Geçiş Sınavı 
(LGS) isimleri ile uygulanmıştır (Güler vd., 2019). Sınav sisteminde-
ki değişikliklerin farklı sebepleri olabileceği gibi TIMSS ve PISA gibi 
uluslararası sınavlarda Türkiye’nin sıralamaları da bu değişikliklerde 
etkilidir5 (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2017). Fischman vd. (2018) 
TIMMS ve PISA gibi uluslararası büyük ölçekli sınavların ulusal eğitim 
politikalarını etkilediğini belirtmektedir. Türkiye 2003 yılı dışında 1999 
yılından bu yana TIMSS’e ve 2003 yılından beri PISA’ya katılmaktadır 
(Gür vd., 2012). TIMSS’te, fen ve matematik; PISA’da, fen, matematik 
ve okuma becerileri ölçülmektedir. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası sı-
navlarda başarılı olabilmek için fen, matematik ve okuma becerilerinin 
geliştirilmesi önemlidir (Erden, 2020).  MEB tarafından sınav sisteminde 
yapılan son değişiklik “Liselere Geçiş Sınavı (LGS)” ile birlikte bu üç 
alandaki akademik becerilere oldukça önem verildiği söylenebilir. Bu 
kapsamda 2018 yılından itibaren uygulanmaya başlayan LGS’ler soru-
ların ölçtüğü beceriler bakımından farklılaşmaktadır. Örneğin, 2017 yılı 
SBS’deki sorular temel matematik becerilerini ölçmekte iken, 2018 yılı 
LGS’deki 20 matematik sorusunun akıl yürütme ile çözülmesi beklen-
mektedir. Dolayısıyla daha önceki yıllarda ALES ve DGS’de çıkan sayı-
sal mantık sorularına son yıllarda merkezi sınavlarda (TYT ve LGS) yer 

5 Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmaları üzerine 
açıklamaları kapsamında yer almaktadır.
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verildiği görülmektedir (Atasoy, 2019). LGS, sayısal ve sözel olmak üze-
re iki bölümden oluşmaktadır. Matematik soruları fen bilimleri alanla-
rından sorular ile birlikte sayısal bölümde yer almaktadır (MEB, 2018b). 

2018 yılından itibaren uygulanan LGS’nin yeniliklerinden birisi be-
ceri temelli sorulara yer verilmesidir. Bu tür sorular yeni nesil sorular 
olarak da adlandırılmaktadır (Çepni, 2019). Yeni nesil sorular dört işlem, 
asal sayılar, ardışık sayılar, basamak kavramı, permütasyon, kombinas-
yon ve olasılık gibi temel konuları yorumlayabilme becerilerini ölçmek 
için kullanılmaktadır (Atasoy, 2019). Beceri temelli soruların diğer özel-
liği de soruların günlük hayatla ilişkilendirilerek sağlam bir zeminde 
hazırlanmasıdır (Erden, 2020). Bu bakımdan yeni nesil sorular alışılmış 
problem türlerinden farklı olduğundan bazı öğretmenler ve öğrenciler 
bu tür soruları rutin olmayan problemler olarak algılamaktadır (Kork-
maz vd., 2020). Kablan ve Bozkuş (2021) LGS matematik sorularını in-
celediği çalışmasında benzer şekilde öğretmen ve öğrencilerin günlük 
yaşamla ilişkilendirilen ve uzun metinlerden oluşan her problemi rutin 
olmayan problem olarak gördüklerini belirtmektedir. MEB, yeni nesil 
sorular ile okuduğunu anlama, problem çözme, eleştirel düşünme gibi 
üst düzey becerileri ölçme ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır6 (MEB, 
2018c). Nitekim 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin hedeflerinin arasında 
tüm sınavların yeniden düzenlenmesi ve yapılacak sınavlarda eleştirel 
düşünme, problem çözme, akıl yürütme, tahmin etme gibi 21. yüzyıl be-
cerilerinin ölçülmesi bulunmaktadır7 (MEB, 2018a). 

MEB’in uluslararası sınavlarda öne çıkan becerilere verdiği önemin 
arttığı ve ölçme-değerlendirmede bu doğrultuda değişiklik yaptığı du-
rumu göz önüne alındığında ortaöğretime geçiş sınavlarında yapılan ye-
niliklerin ve sınavlarda sorulan soruların içeriklerinin ve bilişsel nitelik-
lerinin incelenmesine ihtiyaç vardır. Çünkü Indartono ve Hamidy (2019) 
okullarda uygulanan eğitim programı türünün ve ulusal düzeyde yapı-
lan sınavların uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sınavlarda ulaşılan 
başarı düzeyi üzerinde etkisi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca özellikle 
matematik dersi bağlamında bakıldığında uluslararası karşılaştırmalı 
araştırmalar, Türkiye’deki öğrencilerin matematik başarı seviyelerinin 

6 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi içerisinde yer almaktadır. 
7 2023 eğitim vizyon belgesi içerisinde yer almaktadır. 
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diğer ülkelerdeki öğrencilerden daha düşük olduğunu göstermektedir 
(Kırnap Dönmez ve Dede, 2020). Örneğin güncel bir değerlendirme ile 
2018 PISA sonuçlarına göre matematik ortalama puanları açısından Tür-
kiye sınava katılan 79 ülke arasında 42.  sırada, OECD’ye üye 37 ülke 
içerisinde ise 33. sırada yer almaktadır8 (MEB, 2019). PISA’da matematik 
yeterliliği matematiğin gerçek yaşamda oynadığı rolü fark etme ve du-
yarlı, yapıcı ve yansıtıcı bireyler olmak için sağlam dayanaklara sahip 
kararlar verebilme becerileri olarak tanımlanmaktadır (Atasoy, 2019). 
PISA araştırmalarında bilgi ve beceriler, altı yeterlik seviyesinden oluş-
maktadır. Analiz, sentez, yorumlama, sorgulama gibi üst düzey bilişsel 
beceriler üst yeterlik seviyeleri iken; 21. yüzyılda tüm bireylerin sahip 
olmaları gereken temel becerileri orta seviye yeterlikleri kapsamaktadır. 
Orta seviyenin altındaki yeterlikler ise yetersizlik ve başarısızlık olarak 
değerlendirilmektedir (Anıl, 2009; TEDMEM, 2015). Öğrencilerin PI-
SA’da ölçülen ve gerçek yaşam durumlarını içeren problemleri çözebil-
meleri için akıl yürütmeleri, analiz etmeleri ve yorum yapmaları gerek-
mektedir (Dossey vd., 2008). Bu açıdan ülkemizde uygulanan LGS mate-
matik sorularının PISA (2003) matematik yeterlik ölçeğinde bulunan se-
viyeleri ne ölçüde yansıttığının incelenmesi önemlidir. Çünkü soruların 
PISA (2003) matematik yeterliklerine göre seviyelerinin belirlenmesi ile 
ülkemizde yapılan sınavların uluslararası geçerlik niteliklerini belirleme 
ve karşılaştırma imkânı elde edilecektir. Ayrıca elde edilen sonuçlar ile 
LGS’nin yukarıda bahsedilen matematiksel yeterliklere sahip öğrenci-
leri seçme bakımından yeterli, geçerli ve güvenilir bir sınav olup olma-
dığı noktasında değerlendirme yapılabilecektir. Zira öğrenciler merkezi 
sistem ortak sınavları ile tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurum-
larına yerleştirilmekte ve gelecekleri büyük oranda yerleştirildikleri git-
tikleri okullarda aldıkları eğitime göre şekillenmektedir. Fischbach vd. 
(2013), PISA’dan yüksek puan almış olan öğrencilerin okul derslerinde 
başarılı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve okul derslerinden 
daha yüksek not alabildikleri gözlemlemiştir. Dolayısıyla PISA değer-
lendirmeleri kapsamında sorulan sorular ile akademik başarı arasında 
bir ilişki olduğundan bahsedilebilir. Bu durumda öğrencilerin akademik 
başarılarının değerlendirilmesi için de merkezi ortak sınavlarda yer alan 

8 PISA 2018 Türkiye ön raporu içerisinde yer almaktadır. 
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soruların PISA matematik yeterliliklerine göre değerlendirilmesi önem-
lidir. Leland vd. (2019) okulda gerçek hayat bağlamları ile hazırlanmış 
matematik eğitimi alan öğrencilerin aldığı eğitimin PISA’da yer alan 
gerçek hayat bağlamları ile doğrudan ilişkili olduğunu ve PISA başarı 
notlarına olumlu olarak yansıdığını belirtmektedir. Bu bilgiler ışığında 
hem öğretim programında hem de değerlendirme yapılan merkezi or-
tak sınavlarda PISA yeterlilikleri dikkate alınırsa öğrencilerin uluslara-
rası sınavlarda başarı durumlarının artacağı düşünülmektedir. Araştır-
manın diğer boyutu ile LGS matematik sorularının öğrenme alanlarına 
göre dağılımının incelenmesi de önemlidir. Bu değerlendirme ile çıkmış 
soruların öğrenme alanlarına göre dağılımının dengeli olup olmadığı 
belirlenebilecek, soruların ortaokul matematik öğretim programında 
yer alan kazanımlar ne derece örtüştüğü incelenecek yani sınavların 
kapsam geçerliliği değerlendirilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen tüm 
değerlendirmeler pandemi öncesi dönem ile pandemi dönemi karşılaş-
tırma yapılarak gerçekleştirilecektir. 

Bu araştırmanın, 2018-2019-2020-2021 yıllarının tümünde çıkan so-
ruları kapsaması ve özellikle matematik dersi sorularının PISA yeter-
lik seviyelerinin ve öğrenme alanlarına göre dağılımının belirlenmesi 
bakımında ilgili literatüre önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. 
Çünkü literatürde ortaöğretime geçiş merkezi yerleştirme sınavlarında 
matematik dersi kapsamında sorulan soruları inceleyen çalışmaların ge-
nel olarak Bloom Taksonomisi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (ör. 
Birinci, 2014; Dursun ve Aydın Parim, 2014; Keleş ve Hacısalihoğlu Ka-
radeniz, 2015; Karaman ve Bindak, 2017). Ayrıca TEOG ve LGS sınav-
larında çıkan matematik sorularına yönelik gerçekleştirilen araştırma-
lar çoğunlukla bu sınavlara yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin 
belirlenmesi şeklindedir (ör. Zayimoğlu Öztürk ve Aksoy, 2014; Biber 
vd., 2018; Güler vd., 2019; Kablan ve Bozkuş, 2021). Ortaöğretime geçiş 
sınavlarında çıkan soruların matematiksel yeterlikler bakımından de-
ğerlendirildiği araştırmalarda Yaşar Er (2008) OKS matematik sorularını 
(2004, 2005 ve 2006 yılları) incelemiştir. Kırnap Dönmez ve Dede (2020), 
2016-2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen sınavlarda çıkan matematik 
sorularının matematik yeterliklerine göre değerlendirmesini yapmıştır. 
Sonuçlara göre, TEOG sınavlarında en çok işlemsel akıcılık yeterliğini, 
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en az mantıksal düşünme yeterliğini ölçen sorulara rastlanmaktadır. 
TEOG sınavlarının tersine LGS’de ise en çok mantıksal düşünme ye-
terliğini en az işlemsel akıcılık yeterliğini ölçen sorular bulunmaktadır. 
Öztürk ve Masal (2020), 2018 ve 2019 LGS matematik sorularının PISA 
matematik okuryazarlığı yeterlik seviyeleri bakımından sınıflandırılma-
sını yapmıştır. Araştırma sonuçları her iki yılda sorulan soruların PISA 
yeterlik seviyelerinin hepsini kapsamadığını ve ağırlıklı olarak ikinci 
seviyede yoğunlaştığını göstermektedir. Ayrıca 2018 yılında beşinci ve 
altıncı seviyeden sorulara yer verilmemiş, 2019 yılında ise beşinci se-
viyeden bir soru sorulmuş olup altıncı seviyeden soruya yer verilme-
miştir. PISA matematik yeterlikleri ile ilgili sınırlı yabancı literatürde ise 
Wu (2010), PISA sınavlarında başarılı olan öğrencilerin günlük yaşam 
problemlerinden oluşan sınavlarda daha başarılı olduğunu saptamış-
tır. LGS sınavlarında yer alan matematik sorularının öğrenme alanla-
rına göre değerlendirilmesi ile ilgili literatür incelendiğinde ise Ekinci 
ve Bal (2019), 2018 LGS sınavı matematik sorularının kuramsal analizini 
gerçekleştirmiştir. 2018 LGS sınavında en çok “Geometri ve Ölçme” öğ-
renme alanında sorulara (% 55) yer verildiğini, “Veri İşleme” öğrenme 
alanında herhangi bir sorunun bulunmadığını raporlamıştır.  Ayrıca bu 
çalışmada elde edilen bulgular pandeminin etkisi bağlamında incelene-
rek güncel bir değerlendirme yapılacaktır. 

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, Pandemi öncesi (2018 ve 2019 yılları) ile pandemi dö-

nemi (2020 ve 2021 yılları) LGS matematik sorularının öğrenme alanla-
rına göre incelenmesi ve soruların PISA (2003) matematik yeterliklerine 
göre analiz edilmesi amacıyla yapılan nitel bir çalışmadır. Çalışmada 
verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 
kullanılmıştır. Doküman analizi araştırılan olgular hakkında bilgi içe-
ren yazılı materyallerin analizini içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 200). 
Diğer bir ifade ile araştırmanın amacı doğrultusunda bir metnin, kitabın 
ya da belgenin içerik çözümlemesinin yapılması ve çözümlemenin sa-
yısallaştırılmasıdır (Karasar, 2010). Bu araştırmada da LGS’lerde çıkan 
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matematik soruları incelenmiştir. İncelenen durum detaylı bir şekilde 
açıklanarak soru örnekleri sunulmuştur.

İncelenen Dokümanlar

Araştırmanın verilerini 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında merkezi 
sistem ortak sınavlarda kullanılan matematik sınav soruları oluşturmak-
tadır. Her bir sınavda sorulan 20 soru ayrı ayrı incelenmiş olup toplam 
80 matematik sorusu değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Soruların ana-
lizinde ve sıralamalarında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yayınlanan soru kitapçıkları 
dikkate alınmıştır9 (ÖDSGM, 2018; 2019; 2020; 2021).

Veri toplama araçları

PISA Matematik Yeterlik Ölçeği (PISA-MYÖ)
PISA Matematik Yeterlik Ölçeği (PISA-MYÖ), altı yeterlik seviyesin-

den oluşan ve öğrencilerin matematik dersindeki yeterliklerini değer-
lendirmek için kullanılan bir ölçektir. Ölçek, 2003 yılında PISA tarafın-
dan hazırlanmıştır. PISA-MYÖ, EARGED tarafından OECD (2003)’den 
Türkçeye çevrilmiştir. Bu araştırmada Türkçeleştirilmiş hali kullanılmış-
tır. Tablo 1’de matematik yeterlikleri ile ilgili tanımlamalar sunulmuştur.

9 Araştırmada ÖDSGM tarafından yayınlanan 2018-2019-2020-2021 yıllarına ait çıkmış sorular 
kitapçıkları kullanılmıştır. 
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Tablo 1. PISA-MYÖ için Tanımlanan Yeterlikler

Seviye
 

Yeterlik 

A
lt 

Se
vi

ye

1

Bu seviyede yer alan öğrenciler, sorunun net olarak sunulduğu, 
çözüm için gerekli tüm bilgilerin sorunun içinde bulunduğu, 
bildikleri bir konu ile ilgili olan soruları cevaplayabilir. Komp-
leks olmayan durumlarla ilgili yönergelere göre sunulan verileri 
ayırt edebilir ve rutin aritmetiksel işlemleri yapabilir. Yalnızca 
bir kaynaktan verilen açık uyarıcıları takip edebilir. 

2

Bu seviyede yer alan öğrenciler, yalnızca bir kaynaktan veri-
len bilgiyi elde edebilir ve tek bir gösterim türünü kullanabilir. 
Temel olarak sunulan formülleri ve çözüm yollarını kullanabilir, 
rutin işlemler yapabilir.  Basit akıl yürütme becerilerini kullana-
rak doğrudan ispat yapabilir. 

O
rt

a 
Se

vi
ye

3

Bu seviyede yer alan öğrenciler, ardışık kararlar vermeyi ge-
rektiren durumlar ile ilgili tanımlanmış olan işlemleri yapabilir. 
Karmaşık olmayan problem çözme yollarını kullanabilir. Farklı 
şekilde sunulan bilgi kaynaklarından gelen gösterimleri kullanıp 
üzerinde yorum yapabilir. Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri 
sonuçları kullanarak doğrudan akıl yürütebilir. Elde ettikleri 
bulguları sunan kısa raporlar yazabilir.

4

Bu seviyede yer alan öğrenciler, sınırlılıkları bulunan karmaşık 
olaylarla ilgili çeşitli somut modellerle etkili olarak çalışabilir. 
Farklı gösterim türlerini birleştirebilir, birbirinden ayırt edebilir, 
gerçek hayat durumları ile ilişkilendirebilir. Esnek düşünebilir 
ve tahminlerde bulunabilir. Kendi düşüncelerini oluşturabilir ve 
çevresine anlatabilir.
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Ü
st

 S
ev

iy
e

5

Bu seviyede yer alan öğrenciler, karmaşık durumlarla ilgili mo-
deller geliştirip kullanabilir. Karşılaştıkları olay ile ilgili sınırlılık-
ları görebilir ve varsayımlarda bulunabilir. Kompleks problemle-
rin çözümünde farklı stratejileri seçebilir ve karşılaştırabilir. Akıl 
yürütme becerilerini kullanarak matematiksel gösterimleri doğru 
şekilde ilişkilendirebilir, sembolik ve formal yapıdaki kavram-
ları kullanarak stratejik çalışmalar yapabilir. Yaptıkları işlemler 
üzerinde detaylı olarak düşünebilir, fikirlerini formüle ederek 
çevresine anlatabilir.

6

Bu seviyede yer alan öğrenciler, kendi araştırmalarını ve model-
lemelerini yapabilir ve yaptıkları bu araştırma ve modellemeler-
den elde ettikleri bilgileri kullanarak karmaşık problem durum-
larında genellemeye varabilir. Çeşitli kaynaklar ve gösterim 
şekilleri arasında ilişkilendirme yapabilir ve bunlar arasında 
kolaylıkla geçiş yapabilir. Üst düzeyde matematiksel düşünme 
ve muhakeme becerilerine sahiptir. Bu becerileri sayesinde ilk 
kez karşılaştıkları durumlarda dahi yeni fikir ve yaklaşımlar 
geliştirebilir.

Soruların Matematik Öğrenme Alanlarına göre Dağılımı için 
Kullanılan Kriterler

Matematik konuları doğası gereği birbiri ile iç içe olduğundan çık-
mış sorularda birçok soru birden fazla öğrenme alanından konular içer-
mektedir. Bu çalışmada soruların öğrenme alanları belirlenirken bazı 
sorular birden fazla öğrenme alanı içerisine yerleştirilmiştir. Ancak yer-
leştirme sırasında şu kriterler ayrıca göz önüne alınmıştır:

1. Sayılar ve işlemler hemen hemen tüm sorularda kullanılan bir öğ-
renme alanıdır. Herhangi bir soru bu öğrenme alanına dâhil edilirken 
özellikle ortaokul düzeyi için belirlenen tamsayılar, kare köklü ifadeler, 
çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler gibi konuları içerip içermediği göz önü-
ne alınmıştır. Daha alt sınıf kademelerinde öğrencilerin öğrenmelerini 
beklediğimiz konulardan sorular bu öğrenme alanına dâhil edilmemiştir.

2. Bazı sorular geometrik şekiller içermekle birlikte geometri öğren-
me alanından soru olmayıp cebir, sayılar ve işlemler ya da olasılık öğ-
renme alanından olabilmektedir. Bu türden sorular geometri öğrenme 
alanına dâhil edilmemiştir.
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3. Bazı sorularda cebirsel ifadeler olmakla birlikte aslında cebir öğ-
renme alanından soru olmayıp diğer öğrenme alanlarından olabilmekte-
dir. Bazı sorularda ise yeni nesil soru sistemine uygun olarak hatırlatıcı 
bilgi mahiyetinde soru ile ilgili kısa açıklamalar yer almaktadır. Bu açık-
lamalar içerisinde cebirsel ifadelere rastlanmaktadır. Bu türden sorular 
cebir öğrenme alanına dâhil edilmemiştir. 

4. Tüm kriterlerde yer alan konuların seçiminde ise 2018-2019-2020-
2021 LGS’lerde geçerli olan ve MEB (2018d)10 tarafından belirlenen öğre-
tim programı dikkate alınmıştır. 

5. Frekans ve yüzdeler hesaplanırken toplam 20 soru üzerinden de-
ğerlendirme yapılmıştır. Bazı sorular birden fazla öğrenme alanına gir-
diğinden değerlendirmede toplam değer 100’ün üzerinde olabilmekte-
dir. 

GÜVENİRLİK

Analiz sürecinin güvenirliğini test etmek amacıyla yapılan analiz-
ler iki uzman (biri araştırmacı diğeri matematik eğitimi alanında uzman 
başka bir akademisyen) arasındaki uyuşmaya bakılarak kodlayıcılar 
arası güvenirlik ile hesaplanmıştır. Güvenirlik için Miles ve Huberman 
(1994) tarafından önerilen formül kullanılmıştır:

Güvenirlik=(Görüş Birliği)/(Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı)
Yukarıdaki formüle göre sınav sorularının hem öğrenme alanlarına 

göre dağılımı hem de PISA matematik yeterliklerine göre seviyelerinin 
belirlenmesi aşamasında iki araştırmacının da uyuştukları madde sayısı, 
toplam madde sayısına bölünerek kodlayıcılar arası güvenirlik ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısı LGS sorularının öğrenme alanları-
na dağılımı için 0.91, PISA yeterlik seviyelerine göre dağılım için 0.83 
olarak hesaplanmıştır. Bu aşamada görüş ayrılığı yaşanan sorular üzeri-
ne tartışılarak ortak bir karar verilmiştir. Ayrıca Creswell (2012) tarafın-
dan belirtildiği şekilde araştırmada öğrenme alanlarına ve matematiksel 
yeterliklere göre incelenen sorulara yer verilmiş, bu şekilde bulguların 
sunumuna daha detaylı bir açıklama katılması sağlanmıştır.

10 Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı.
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VERİLERİN ANALİZİ

Araştırmada LGS matematik sorularının öğrenme alanlarına göre 
dağılımları ile PISA (2003) matematik yeterliklerine göre seviyeleri be-
timsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Betimsel analizde veriler araş-
tırma sorularına göre önceden belirlenmiş kavramsal çerçeveye göre 
belirlenen temalar altına yerleştirilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu araş-
tırmada LGS’de çıkmış soruların olduğu dökümanlar analiz edilerek her 
bir soru PISA matematik yeterliklerine göre daha önceden belirlenen 
PISA Matematik Yeterlik Ölçeği’ne (PISA-MYÖ) göre analiz edilmiştir. 
Benzer şekilde öğrenme alanları matematik öğretim programında belli 
olduğundan çıkmış soruların öğrenme alanlarına göre değerlendirilme-
si de daha önceden belirlenmiş temalara bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR

Matematik Sorularının Öğrenme Alanlarına göre Dağılımına 
Yönelik Bulgular

Birinci araştırma probleminde yer aldığı şekilde Pandemi öncesi 
(2018 ve 2019 yılları) ile pandemi dönemi (2020 ve 2021 yılları) LGS ma-
tematik sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımı yıl bazında yüz-
de-frekans tabloları şeklinde verilmiştir. 

2018 LGS matematik sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımı 
Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. 2018 LGS Matematik Sorularının Öğrenme Alanlarına Göre 
Dağılımı

Öğrenme Alanı Sorular Frekans (f) Yüzde (%)

Sayılar ve İşlemler 2, 4, 5, 6, 9, 17, 20 7 35

Cebir 3, 5, 10, 11, 13, 15, 16 7 35

Geometri ve Ölçme 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19 12 60

Veri İşleme  - - -

Olasılık 5 1 5

Tablo 2 incelendiğinde, 2018 LGS’de en çok “Geometri ve Ölçme” 
öğrenme alanından sorulara (%60) yer verildiği görülmektedir. “Sayılar 



CORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNİN ULUSAL MERKEZİ SINAVLARA ETKİSİ: 
MATEMATİK DERSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

316

ve İşlemler” ve “Cebir” öğrenme alanları soruların %35’erlik kısmını, 
“Olasılık” öğrenme alanı soruların %5’ini oluşturmaktadır.  “Veri İşle-
me” öğrenme alanından ise hiç soru bulunmamaktadır. Ayrıca iki ayrı 
öğrenme alanından konular içeren sorular (4, 6, 11, 17) ve üç ayrı öğren-
me alanından konular içeren sorular (5) bulunmaktadır. 

2019 LGS matematik sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımı 
Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. 2019 LGS Matematik Sorularının Öğrenme Alanlarına Göre 
Dağılımı

Öğrenme Alanı Sorular Frekans (f) Yüzde (%)

Sayılar ve İşlemler 2, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 17, 
19

9 45

Cebir 1, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 20 8 40

Geometri ve Ölçme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 19 9 45

Veri İşleme 15 1 5

Olasılık 12, 16 2 10

Tablo 3 incelendiğinde, 2019 LGS sınavında en çok “Sayılar ve İş-
lemler” ve “Geometri ve Ölçme” öğrenme alanlarında sorulara (%45) 
yer verilmiştir. “Cebir” öğrenme alanı soruların %40’ını, “Olasılık” öğ-
renme alanı soruların %10’unu ve “Veri İşleme” öğrenme alanı ise soru-
ların %5’ni oluşturmaktadır.  Ayrıca iki ayrı öğrenme alanından konular 
içeren sorular (5, 6, 15, 16, 19) ve üç ayrı öğrenme alanından konular 
içeren sorular (8, 13) bulunmaktadır.  

2020 yılında pandemi dolayısıyla sekizinci sınıf ikinci dönem ko-
nuları LGS’ye dâhil edilmemiştir. 8. sınıf konuları olarak çarpanlar ve 
katlar, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, veri analizi, basit olayların olma 
olasılığı, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konuları dâhil edilmiştir. 2020 
LGS matematik sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımı Tablo 4’te 
verilmiştir.
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Tablo 4. 2020 LGS Matematik Sorularının Öğrenme Alanlarına Göre 
Dağılımı

Öğrenme Alanı Sorular Frekans (f) Yüzde (%)

Sayılar ve İşlemler 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 
18

9 45

Cebir 5, 6, 8, 15, 18, 19 6 30

Geometri ve Ölçme 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 
19

8 40

Veri İşleme 2, 13, 20 3 15

Olasılık 7, 14, 16 3 15

Tablo 4 incelendiğinde, 2020 LGS’de en çok “Sayılar ve İşlemler” öğ-
renme alanından sorulara (%45) yer verildiği görülmektedir. “Geometri 
ve Ölçme” öğrenme alanı soruların %40’ını, “Cebir” öğrenme alanı so-
ruların %30’unu oluşturmaktadır. “Veri İşleme” ve “Olasılık” öğrenme 
alanlarına ait sorular % 15’erlik kısmı oluşturmaktadır. Ayrıca iki farklı 
öğrenme alanından sorular (5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19) bulunmaktadır. 

2021 LGS matematik sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımı 
Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. 2021 LGS Matematik Sorularının Öğrenme Alanlarına göre 
Dağılımı

Öğrenme Alanı Sorular Frekans (f) Yüzde (%)

Sayılar ve İşlemler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 9 45

Cebir 1, 13 2 10

Geometri ve Ölçme 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 
16, 18, 19

11 55

Veri İşleme 10, 17, 20 3 15

Olasılık 14 1 5

Tablo 5 incelendiğinde, 2021 LGS’de en çok “Geometri ve Ölçme” 
öğrenme alanından sorulara (%55) yer verildiği görülmektedir. “Sayı-
lar ve İşlemler” öğrenme alanı soruların %45’ini, “Veri İşleme” öğrenme 
alanı soruların %15’ini oluşturmaktadır. “Cebir” öğrenme alanına ait so-
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rular % 10’luk kısmı oluştururken “Olasılık” öğrenme alanına ait sorular 
% 5’lik kısmı oluşturmaktadır. Ayrıca iki farklı öğrenme alanından soru-
lar (1, 2, 3, 9, 13) bulunmaktadır. 

Öğrenme alanlarına göre 2018, 2019, 2020 ve 2021 LGS’de çıkan soru 
örnekleri Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Öğrenme Alanlarına göre Örnek Sorular

Öğrenme 
Alanı

Soru örneği Öğrenme 
Alanı

Soru örneği

Sayılar ve 
İşlemler

2021 LGS 7. soru

Cebir

               
2019 LGS 11. soru

Veri İşleme

    
2020 LGS 13. soru

Geometri 
ve Ölçme

2018 LGS 7. soru
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Olasılık

2020 LGS 14. soru

Matematik Sorularının PISA Matematik Yeterlik Seviyelerine 
göre Dağılımına Yönelik Bulgular 

İkinci araştırma probleminin bulguları için 2018-2019-2020-2021 
LGS’lerde çıkmış matematik sorularının PISA (2003) matematik yeterlik 
seviyelerine göre dağılımı yıl bazında verilmiştir. 

2018 LGS matematik sorularının PISA matematik yeterlik seviyeleri-
ne göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. 2018 LGS Matematik sorularının PISA Matematik Yeterliklerine 
göre Dağılımı

Yeterlik Seviyesi Soru Sayısı (f) Yüzde (%) Toplam Yüzde (%)

Alt Seviye 1 - 0 %15

2 3 %15

Orta Seviye 3 1 %5 %45

4 8 %40

Üst Seviye 5 8 %40 %40

6 - %0
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Tablo 7’ye göre, 2018 LGS’de çıkan sorular PISA matematik yeterlik-
lerine göre değerlendirildiğinde %45’i orta seviyede, %40’ı üst seviyede 
ve %15’i alt seviyede yer almaktadır. 1. seviye ve 6. seviyeden soru bu-
lunmamaktadır. Alt yeterlik seviyesi içeresinde 2. seviyenin özelliklerini 
taşıyan 3 soru yer almaktadır. Orta seviye içerisinde 3. seviyeye uygun 1 
soru, 4. seviyeye uygun 8 soru bulunmaktadır. Üst seviye içerisinde ise 
5. seviyeye uygun 8 soru vardır. Soruların çoğunluğunun (%40) 4. ve 5. 
yeterlik seviyelerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

2019 LGS matematik sorularının PISA matematik yeterlik seviyeleri-
ne göre dağılımı Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. 2019 LGS Matematik sorularının PISA Matematik Yeterliklerine 
göre Dağılımı

Yeterlik Seviyesi Soru Sayısı (f) Yüzde (%) Toplam Yüzde (%)

Alt Seviye 1 - 0 0

2 - 0

Orta Seviye 3 2 %10 %55

4 9 %45

Üst Seviye 5 8 %40 %45

6 1 %5

Tablo 8’e göre, 2019 LGS’de çıkan sorular PISA matematik yeterlik-
lerine göre değerlendirildiğinde %55’i orta düzeyde ve %45’ı üst düzey-
de yer almaktadır. Alt seviyeden soru bulunmamaktadır. Orta düzey 
içerisinde 3. seviyeye uygun 2 soru, 4. seviyeye uygun 9 soru bulunmak-
tadır. Üst düzey içerisinde ise 5. seviyeye uygun 8 soru, 6. seviyeye uy-
gun 1 soru vardır. Soruların çoğunluğunun (%45) 4. yeterlik seviyesinde 
yoğunlaştığı görülmektedir.  

2020 LGS matematik sorularının PISA matematik yeterlik seviyeleri-
ne göre dağılımı Tablo 9’da verilmiştir.
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Tablo 9. 2020 LGS Matematik sorularının PISA Matematik Yeterliklerine 
Göre Dağılımı

Yeterlik Seviyesi Soru Sayısı 
(f)

Yüzde 
(%)

Toplam Yüzde 
(%)

Alt Seviye 1 - 0 0

2 - 0

Orta Seviye 3 3 %15 %55

4 8 %40

Üst Seviye 5 7 %35 %45

6 2 %10

Tablo 9’a göre, 2020 LGS’de çıkan sorular PISA matematik yeterlik-
lerine göre değerlendirildiğinde %55’i orta seviyede ve %45’i üst seviye-
de yer almaktadır. Orta seviye içerisinde 3. seviyeye uygun 3 soru, 4. se-
viyeye uygun 8 soru bulunmaktadır. Üst seviye içerisinde ise 5. seviyeye 
uygun 7 soru, 6. seviyeye uygun 2 soru vardır.  Soruların çoğunluğunun 
(%40) 4. yeterlik seviyesinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

2021 LGS matematik sorularının PISA matematik yeterlik seviyeleri-
ne göre dağılımı Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. 2021 LGS Matematik sorularının PISA Matematik 
Yeterliklerine Göre Dağılımı

Yeterlik Seviyesi Soru Sayısı (f) Yüzde 
(%)

Toplam Yüzde (%)

Alt Seviye 1 - 0 0

2 - 0

Orta Seviye 3 6 %30 %60

4 6 %30

Üst Seviye 5 6 %30 %40

6 2 %10

Tablo 10’a göre, 2021 LGS’de çıkan sorular PISA matematik yeterlik-
lerine göre değerlendirildiğinde %65’i orta seviyede ve %35’i üst seviye-
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de yer almaktadır. Orta seviye içerisinde 3. seviyeye uygun 6 soru, 4. se-
viyeye uygun 7 soru bulunmaktadır. Üst seviye içerisinde ise 5. seviyeye 
uygun 5 soru, 6. seviyeye uygun 2 soru vardır.  Soruların çoğunluğunun 
(%35) 4. yeterlik seviyesinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

PISA matematik yeterliklerine göre 2018, 2019, 2020 ve 2021 LGS 
soru örnekleri Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11. PISA Matematik Yeterliklerine Göre Örnek Sorular

Matematik 
Yeterlik 
Seviyesi 

Soru örneği Matematik 
Yeterlik 
Seviyesi

Soru örneği

2. Seviye 

                 2018 LGS 13. soru

3. Seviye

                  2018 LGS 1. soru 

4. Seviye

       
2020 LGS 4. soru

5. Seviye

2019 LGS 8. soru
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6. Seviye

2020 LGS 7. soru

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırmada Pandemi öncesi (2018 ve 2019 yılları) ile pandemi 
dönemi (2020 ve 2021 yılları) LGS matematik sorularının öğrenme alan-
larına göre dağılımı incelenmiş ve soruların PISA matematik yeterlikle-
rine göre seviyeleri belirlenmiştir. 

Araştırmanın sonucunda 2018 LGS matematik sorularının en çok  
“Geometri ve Ölçme” öğrenme alanından olduğu görülmektedir. Daha 
sonra “Sayılar ve İşlemler” ve “Cebir” öğrenme alanlarından sorular 
bulunmaktadır. “Olasılık” öğrenme alanından sadece tek soru sorulur-
ken “Veri İşleme” öğrenme alanından ise hiç soru bulunmamaktadır. 
Bunun yanında bazı sorular iki ya da üç öğrenme alanından kazanımı 
birden içermektedir. Bu bulgulara göre, çıkmış sorular tüm öğrenme 
alanlarını kapsamamaktadır. 2018 LGS sorularını öğrenme alanlarına ve 
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre inceleyen Ekinci ve Bal (2019) 
da soruların öğrenme alanlarına göre dağılımında bu araştırmaya çok 
benzer şekilde en çok “Geometri ve Ölçme” öğrenme alanında sorulara 
yer verildiğini, “Veri İşleme” öğrenme alanında herhangi bir sorunun 
bulunmadığı bulgularını elde etmiştir. 

2019 yılında gerçekleştirilen LGS’de matematik sorularının öğren-
me alanlarına dağılımı incelendiğinde en çok “Sayılar ve İşlemler” ve 
“Geometri ve Ölçme” öğrenme alanlarından sorulara yer verildiği gö-
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rülmektedir. “Olasılık” öğrenme alanındaki soru sayısı bir önceki yıla 
göre bir tane artmıştır ve iki soru sorulmuştur. 2019 LGS’nin en önemli 
özelliklerinden birisinin “Veri İşleme” öğrenme alanından bir adet so-
ruya yer verilmesi olduğu söylenebilir. Çünkü 2018 LGS’de bu öğrenme 
alanından hiç soru yer almamaktadır. Ayrıca 2019 LGS’de sorulan tüm 
sorular beceri temelli diğer adıyla yeni nesil soru örnekleridir. Atasoy 
(2019) tarafından da belirtildiği gibi daha önceki yıllarda ALES ve DGS 
sınavlarında sorulan sayısal mantık sorularına 2018 ve 2019 LGS’de yer 
verildiği görülmektedir. 

Pandeminin etkisi altında gerçekleştirilen 2020 LGS’de konu kısıt-
lamasına gidilmiştir ve 8. sınıf ikinci dönem konuları sınava dahil edil-
memiştir. Konuların dağılımı bu şekilde gerçekleşirken 2020 LGS’deki 
matematik sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımı incelendiğinde 
en çok “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanından sorulara yer verildiği 
görülmektedir. Daha sonra soru sayısı fazla olan “Geometri ve Ölçme” 
öğrenme alanıdır. “Cebir” öğrenme alanından sorulan sorulara gelin-
diğinde ise olup diğer iki yıla göre bu öğrenme alanından sorulan soru 
sayısında iki soru azalma vardır. 2020 LGS’nin en önemli farklılığı “Veri 
İşleme” ve “Olasılık” öğrenme alanlarındaki sorularda dikkate değer ar-
tıştır. Özellikle veri işleme öğrenme alanında 2018 yılında hiç soru sorul-
mazken, 2019 yılında bir soru sorulmuştur. 2020 yılında ise bu öğrenme 
alanındaki soru sayısı üçe çıkmıştır. Benzer şekilde “Olasılık” öğrenme 
alanından sorulan soru sayısında da artış vardır. Olasılık öğrenme ala-
nından 2018 yılında bir, 2019 yılında iki soru sorulurken 2020 yılında üç 
soru sorulmuştur. 2021 yılı ile de kıyaslandığında, 2020 yılı LGS mate-
matik soruları öğrenme alanları bağlamında kapsam geçerliliği en fazla 
olan yıldır. 2020 yılından itibaren kapsamlı bir şekilde bu tür sorulara 
yer verilmesinin sebebi PISA ve TIMSS sınavlarında bu türden soruların 
olması olabilir (Altun ve Akkaya, 2014). MEB, yeni nesil sorular ile oku-
duğunu anlama, problem çözme, eleştirel düşünme gibi üst düzey bece-
rileri değerlendirmeyi amaçlamaktadır (MEB, 2018c). Nitekim Fischman 
vd. (2018) da TIMMS ve PISA gibi uluslararası büyük ölçekli sınavların 
ulusal eğitim politikalarını etkilediğini belirtmektedir.

LGS matematik sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımının 
genel bir değerlendirmesi yapıldığında ise pandemi döneminde çıkan 
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soruların kapsam geçerliliğinin pandemi öncesine göre daha yüksek ol-
duğu söylenebilir. Ayrıca her iki dönemde de “Sayılar ve İşlemler” ve 
“Geometri ve Ölçme” alanlarında soruların yoğunlaştığı görülmektedir. 

2018 LGS’de çıkan sorular PISA (2003) matematik yeterliliklerine 
göre değerlendirildiğinde %45’i orta düzeyde, %40’ı üst düzeyde ve 
%15’i alt düzeyde yer almaktadır. Dolayısıyla matematik soruları orta 
düzeyde yoğunlaşmaktadır. 2018 LGS sorularını Yenilenmiş Bloom Tak-
sonomisine göre inceleyen Ekinci ve Bal (2019) bilişsel açıdan soruların 
“Uygulama” ve “Analiz” basamaklarında olduğunu belirtmiştir. Yeni-
lenmiş Bloom Taksonomisinin de alt, orta ve yüksek olarak seviyelerine 
göre üçe ayrıldığı varsayılırsa bu evreler orta seviyeye denk düşecektir. 
En alt seviye olan birinci seviyeden ve en üst seviye olan altıncı seviye-
den soru bulunmamaktadır. Ekinci ve Bal (2019) bu bulgu ile de örtüşe-
cek şekilde hatırlama ve anlama (alt evreler), değerlendirme ve sentez 
yapma (üst evreler) basamaklarında hiçbir soruya rastlamamıştır. Ayrı-
ca bu sonuç Karaman ve Bindak (2017) tarafından elde edilen soruların 
çoğunluğunun dördüncü ve beşinci yeterlik seviyelerinde yoğunlaştı-
ğı sonucu ile de örtüşmektedir. Kırnap Dönmez ve Dede (2020), 2018 
LGS’de en çok mantıksal düşünme yeterliğini en az işlemsel akıcılık 
yeterliğini ölçen sorular bulunduğunu belirtmektedir. Bu anlamda bu 
araştırma ile bulguların benzerlik gösterdiği söylenebilir. Öztürk ve Ma-
sal (2020) araştırmasında 2018 ve 2019 yıllarında çıkan soruların PISA 
yeterlik seviyelerinin hepsini kapsamadığını, ağırlıklı olarak ikinci dü-
zeyde yoğunlaştığını ve 2018 LGS’de beşinci ve altıncı seviyeden sorula-
ra yer verilmediğini belirtmiştir. Bu araştırma da elde edilen sonuç altın-
cı seviyeye uygun soru bulunmadığı şeklindedir. Dolayısıyla sonuçların 
bir kısmı örtüşmektedir. Ancak Öztürk ve Masal (2020) bu araştırmada 
yapılan sınıflamalarda elde edilen sonuçlardan farklı şekilde soruların 
orta seviyede değil daha çok alt seviyelerde yoğunlaştığını belirtmek-
tedir. 2018 LGS soruları genel olarak değerlendirildiğinde ise 2019 ve 
2020 yıllarında yapılan LGS’ler ile karşılaştırıldığında alt yeterlik sevi-
yesinden soru içeren ve en üst seviyede soru sorulmayan tek yıldır. Orta 
düzeyin altındaki yeterlik seviyeleri ise Anıl (2009) ve TEDMEM (2015) 
tarafından yetersizlik ve başarısızlık olarak değerlendirilmektedir. Alt 
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yeterlik seviyesinden soru olmaması yenilenmiş LGS’ye geçişte ilk yıl 
olmasından kaynaklanmış olabilir. 

2019 LGS soruları PISA matematik yeterliliklerine göre değerlendi-
rildiğinde %55’i orta düzeyde ve %45’ı üst düzeyde yer almaktadır. Alt 
seviyeden soru bulunmamaktadır. Soruların çoğunluğunun dördüncü 
yeterlik seviyesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum soruların 
sınırlılıkları bulunan karmaşık olaylarla ilgili çeşitli somut modellerle 
etkili olarak çalışabilme, farklı gösterim türlerini birbirinden ayırt ede-
bilme ve gerçek hayat durumları ile ilişkilendirebilme yeterliliklerini öl-
çtüğünü göstermektedir (OECD, 2003). Öztürk ve Masal (2020) bu araş-
tırmada elde edilen sonuçtan farklı olarak 2019 LGS’de üst seviyelerden 
sadece bir soru sorulduğunu belirtmiştir. 

2020 LGS’de çıkan sorular PISA matematik yeterliliklerine göre de-
ğerlendirildiğinde %55’i orta düzeyde ve %45’i üst düzeyde yer almak-
tadır. Soruların çoğunluğunun dördüncü yeterlik seviyesinde yoğunlaş-
tığı görülmektedir. 2020 yılının PISA matematik yeterlilikleri açısından 
diğer yıllardan önemli farkı altıncı seviyede soru sayısını arttırılarak 
ikiye çıkarılmış olmasıdır. Hem 2020 hem 2021 yılında alt seviyelerden 
soru bulunmamaktadır. Leland vd. (2019) okulda gerçek hayat bağlam-
ları ile hazırlanmış matematik eğitimi alan öğrencilerin aldığı eğitimin 
PISA başarı notlarına olumlu olarak yansıdığını belirtmektedir. Dola-
yısıyla 2020 ve 2021 yılların PISA yeterlik seviyeleri açısından yüksek 
soruların sayısının artması uluslararası PISA sınavı gibi sınavlarda ba-
şarıyı arttırıcı bir faktör olarak değerlendirilebilir. 

PISA matematik yeterliliklerine göre genel bir değerlendirme yapıl-
dığında ise hem pandemi öncesinde hem de pandemi döneminde LGS 
matematik sorularının PISA matematik yeterliliklerine göre orta seviye-
de yoğunlaştığını söyleyebiliriz. 

Araştırmanın ülkemizde ortaöğretime geçiş için yapılan ulusal mer-
kezi sınavları Coronavirüs (Covid-19) pandemisinin etkisi bağlamında 
değerlendirmesiyle literatüre önemli katkılar sağlama potansiyelinin 
yanında bazı sınırlılıkları mevcuttur. Çalışmada 2018, 2019, 2020 ve 2021 
LGS matematik soruları incelenmiş ve sadece bu sınavlarla ilgili kar-
şılaştırmalar yapılmıştır. Üniversiteye geçiş sınavlarında (TYT/AYT) 
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çıkan soruların doküman analizi ile incelenmesinin yanında her kade-
meden öğrencilerin görüşleri alınarak nitel araştırmalar gerçekleştiri-
lebilir. Uluslararası sınavlarda da denkliği sağlamak adına matematik 
sorularının düzeylerinin PISA matematik yeterlilikleri gibi uluslarara-
sı kriterlere göre ayarlanması sağlanabilir. Çünkü Fischbach vd. (2013) 
PISA değerlendirmeleri kapsamında sorulan sorular ile öğrencilerin 
akademik başarı arasında bir ilişki olduğundan bahsetmektedir. Ders 
kitaplarında LGS’de sorulan sorulara uygun olarak orta ve üst yeterlik 
düzeylerinde bulunan sorulara daha fazla yer verilmesi öğrencilerin sı-
nav performanslarını artırabilir. PISA sınavlarında ve yenilenmiş lisele-
re giriş sınavlarında da görüldüğü gibi matematik soruları sadece salt 
matematik bilgisini ölçmemektedir. Okuma becerileri de işin içerisine 
dahil olmaktadır. Bu açıdan, öğrencilerin okuma becerilerini de geliş-
tirecek çalışmalar yapılabilir. Ayrıca Covid-19 pandemisinin etkileri de 
dikkate alınarak yeni bir bakış açısıyla eğitimin ve sınavların geleceğine 
yönelik daha fazla yenilikçi çözümler geliştirmenin yolları aranabilir. 
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REFAH DEVLETİNİN ETNOSANTRİK İNŞASI

Sibel ORHAN1

Öz: Bu bölüm, refah devleti rejimlerinin özellikle kapitalist-demokra-
tik projeler olarak inşa edildiğini ve bunun belirli ekonomik ve politik 
sistemlerden birine veya her ikisine birden sahip olmayan toplumları 
dışlama etkisini ortadan kaldırdığını savunmaktadır. Geleneksel bir 
sosyal yönetim yaklaşımı benimsenirse, bir ‘Refah Devleti’nin doğru-
dan devlet temini açısından dar bir şekilde tanımlanması durumun-
da da benzer bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Refah sistemi benimsen-
meden önce ortaya çıkan Batılı Paternalist toplumlar, refah devleti 
kavramını önemsememişlerdir. Bu kavramın varlığına inanmayarak, 
devlet rejimi altında ‘Refah Devleti’ni kabul etmemişler ve buna karşı 
koymuşlardır. Batılı toplumların inşa ettiği bu etnosantrik varsayım-
lar, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde farklı sansasyonel yapıla-
rın doğmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü; refah kurumlarının çoğu 
Batılı refah devletlerinde bulunanlara benzemektedir ve çoğu durum-
da bu kurumlardan modellenmiştir. Demokrasi ve kapitalizm, kendi 
temel sosyal ilkelerine sahip makro kurumlardır. Statüleri ve araçları 
ne olursa olsun bireyler arasında siyasi hakların eşitliği demokrasinin 
altında yatan temel sosyal ilke iken, ekonomik kurum olan kapitalizm, 
sosyal ve ekonomik kaynakları dağıtmanın başlıca yöntemi olarak pi-
yasaya bağlıdır. Kuşkusuz, bu iki makro kurumun aralarında gerilim 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, uzun zamandır refah devletinin ge-
lişimini etkileyen iki temel ve itici güç olarak görülmektedirler. Refah 
devleti, piyasa güçlerinin oyununu en az üç yönde değiştirmek ama-
cıyla örgütlü gücün kasıtlı olarak kullanıldığı bir devlettir. Birincisi, 
bireylere ve ailelere işlerinin veya mülklerinin piyasa değerine bakıl-
maksızın asgari bir gelir garanti etmesi; ikincisi, bireylerin ve ailelerin, 
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Türkiye, sibelorhan09@gmail.com, Orcid No:0000-0002-2892-3865
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bireysel ve aile krizlerine yol açan belirli ‘toplumsal olasılıklarla karşı-
lamalarını önleyerek güvensizliğin kapsamını daraltmak ve üçüncüsü, 
statü veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlara üzerinde mutabık 
kalınan belirli bir sosyal hizmet yelpazesiyle ilgili olarak mevcut en iyi 
standartların sunulmasını sağlamaktır. Bu bölüm, karşılaştırmalı sos-
yal politikanın temel taşı olan refah devleti kavramının, bu alandaki 
bilimsel araştırmaları ciddi biçimde engelleyen Batılı etnosantrik bir 
yapı olduğunu savunmaktadır. Bu bölümün temel amacı, refah devle-
tinin Batı inşasının ardındaki etnosantrik varsayımlara yakından bak-
maktır. Batı refah devletlerinin kapitalist-demokratik bir proje olduk-
larını destekleyen ilk varsayımı inceleyerek başlamaktadır. Ardından, 
Batı inşasındaki refah devleti sınırının esnekliğine bakılmaktadır. Bu-
rada sunulan kanıtlar ışığında, “refah devleti” teriminin karşılaştırma-
lı literatürden kaldırılması gerektiği sonucuna varmak cazip gelebilir. 
Kapitalist toplumlarda bu kavramın alan yazından kalkması onların 
ellerinin istenilmediği kadar güçlenilmesini de sağlayabilir. Bu konu 
üzerinde de sıkı bir şekilde düşünülmeli ve bu gerçek göz ardı edilme-
den gerekli araştırmalara devam edilmelidir. Küreselleşmenin etkisi 
ile birlikte çağdaş toplumlarda refah devleti kavramının gerekli önemi 
görmemesinden dolayı olumsuz etkilerle karşılaşılacaktır ve ortadaki 
olumsuz etkiler bütün insanlığı yaralayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Refah Devleti, Etnosantrik Varsayımlar, Batılı Yapı

GİRİŞ

Son yıllarda Doğu Asya toplumlarının refah sistemlerine olan ilgisi 
artmıştır (Aspalter, 2001; Chan, 1996; Goodman ve Peng, 1996; Goodman 
vd., 1998; Jacobs, 1998; Jones, 1993; Lin, 1999; McLaughlin, 1993). Ancak, 
bu toplumların refah sistemlerinin refah devleti olarak sınıflandırılıp sı-
nıflandırılamayacağı tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Bazı 
yazarlar (McLaughlin, 1993; Goodman vd., 1998; Jacobs, 1998), ‘Refah 
Devleti’ etiketini incelenen Doğu Asya refah sistemlerine doğrudan uy-
gulamayarak bu meseleden tamamen kaçınırlar. Örneğin, ‘Refah Dev-
letlerinin Karşılaştırılması’ adlı karşılaştırmalı sosyal politika kitabında, 
uluslararası bağlamda Britanya (McLaughlin, 1993: 105), Hong Kong’u 
sınıflandırmak için ‘Refah Rejimi’ terimini kullanır. Doğu Asya refah 
sistemleri üzerine başka bir kitapta, ‘Refah Modeli’ terimi, ‘Refah Dev-
leti’ terimine tercih edilir (Goodman vd., 1998). Bununla birlikte, ‘Refah 
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Devleti’ tanımının Doğu Asya toplumlarına uygulandığı istisnalar var-
dır  (Aspalter,  2001;  Chan;  1996;   Rose ve Shiratori,  1986). 

Bu son istisnalar bir yana ana akım karşılaştırmalı sosyal politika 
literatüründe, hem refah hem de refah devletine ilişkin tanımlar, teoriler 
ve sınıflandırmalar, özellikle gelişmiş kapitalizm ile ilişkilendirilen az 
sayıda batılı sanayileşmiş veya kapitalist ülkeye atıfta bulunularak for-
müle edilmiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeliği 
dolayısıyla karşılaştırmalı sosyal politikaya yönelik bu baskın yaklaşım, 
‘Etnosantrik Batılı Sosyal Araştırma’ (Jones, 1993: 106) ve ‘Anglosantrik 
Referans Çerçevesi’ (Powell ve Hewitt, 1997:  12) olarak tanımlanmıştır.

Refah devleti paradigmasının bu etnosantrik inşası, Batılı bir önyar-
gıyı yansıtır ve sadece gelişmekte olan toplumların değil, aynı zamanda 
bazı yüksek düzeyde gelişmiş ülkelerin refah devleti hükümlerini karşı-
laştırmalı analizlerden dışlama gibi zararlı bir etkiye sahiptir. Bu dışla-
ma özellikle varlıklı Doğu Asya ekonomilerinde ironiktir. Çünkü; refah 
kurumlarının çoğu Batılı refah devletlerinde bulunanlara benzemekte-
dir ve çoğu durumda bu kurumlardan modellenmiştir. 

Argümanımız, Doğu Asya toplumlarının hükümetlerinin refah dev-
leti kulübüne üye olmaya hevesli olduğu değildir (Lif, 1999: 37). Bu ka-
nıt içerisinde refah sistemleri refah devleti olarak görülmez; bu, özellikle 
Singapur ve Hong Kong’daki hükümetler ve seçkinler için geçerlidir. 
Bu iki şehir devleti, kişi başına düşen GSYİH açısından Doğu Asya’da 
Japonya’dan sonra ikinci sırada, son yıllarda en yüksek ekonomik refahı 
elde etmiştir. Bu iki toplumda sadece seçkinler değil, genel olarak halkın 
çoğunluğu da devlet refahını ekonomi üzerinde bir yük, ekonomik ba-
şarı için kaçınılması gereken sosyal ve ekonomik bir  ‘enfeksiyon’ olarak 
algılamaktadır. Bu bağlamda, Batı’nınkinden farklı belirli bir refah sis-
temi savını desteklemek için Asya değerleri hakkında bir söylemin yay-
gınlığını görmek (Berger, 1987; Clammer, 1985) şaşırtıcı değildir. Kon-
füçyüs’çü refah devletleri olarak karşılaştırmalı sosyal politika literatürü 
(Jones, 1993); Konfüçyüs’çü refah kümesi (Lin, 1999) veya Japonya odak-
lı Doğu Asya refah modeli (Goodman ve Peng, 1996: 216) bu konuda 
karşılaşılan örneklerdir.  Elbette bilim, Batılı meslektaşları için olduğu 
kadar doğulu sosyal bilimciler için de geçerli bir kısıtlama olan kültürel 
ve politik bağlamından ayrılmamalıdır. Doğu Asya refah sistemlerinin 
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ana akım karşılaştırmalı refah devleti literatüründen, bu konudaki temel 
metin olarak kabul edilenler de dâhil olmak üzere (Esping Andersen, 
1990) dışlanması, karşılaştırmalı sosyal yardım sisteminin kapsamını 
yapay olarak savunan argümanın can alıcı noktasıdır. Üstelik, bu refah 
devleti miyopisi için bilimsel bir gerekçenin yokluğunda, etnosantrizm 
suçlamasını çürütmek zordur. Doğu Asya refah sistemlerinin refah dev-
leti olarak bu yadsınması, tam olarak ‘Refah Devleti Nedir’ sorusunu 
akla getirmektedir. Her ne kadar bu bölümün kapsamı dışında kalsa 
da, ‘Refah Devleti’ teriminin sadece siyasi değil, aynı zamanda bilimsel 
söylemde de her zaman tartışmalı olduğu hatırlanmaktadır. Bu nedenle, 
Titmuss her zaman bu konuyu tırnak içine almaktadır (Titmuss,  1958 ).  
Çünkü; bu tartışma küresel bir tartışmadır.

Yakın geçmişte diğer şeylerin yanı sıra, sosyal politika ve karşılaş-
tırmalı araştırmalar için önemli etkileri olan iki sismik küresel olay, Orta 
ve Doğu Avrupa bloğunun eski devlet sosyalist rejimlerinin çöküşü ve 
Ortodoks merkezi planlı bir ekonomiden barışçıl geçiştir. Çin’de piyasa 
sosyalizmi hem eski devlet sosyalist ülkelerinin hem de reform öncesi 
Çin’in refah sistemleri, kapitalist olmayan rejimler oldukları ve OECD 
kulübüne ait olmadıkları için uzun süredir karşılaştırmalı refah devleti 
analizinden dışlanmıştır.

Bununla birlikte bu ülkelerin refah sistemleri, vatandaşlarına çok çe-
şitli evrensel haklar sağlamayı başarmıştır; refah hükümlerinin kaynak-
ları ve devletin mali kapasitesi ile orantısız olduğu yönündeki eleştirel 
iddialara rağmen bir dereceye kadar bu eleştiriye uygun olarak, devlet 
sosyalizminin çöküşünün ardından bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkele-
ri bir sosyal koruma krizi yaşamıştır (Kornai, 1997).Geçiş dönemi Çin’i 
örneğinde, devlete tam bir bağımlılıktan bireysel sorumluluğun sosyal 
sigorta ve zorunlu tasarruflarla birleştirilmesine kadar, özellikle kent-
sel alanlarda refah sorumluluğunu yeniden şekillendirmede nispeten 
iyi bir şekilde yönetmiştir (Wong, 1999). Bunun yalnızca kentsel alanlar 
için geçerli olduğu vurgulanmalıdır, ancak sosyal ve ekonomik açıdan 
kırsal/kentsel ayrımı Çin’de iki ulus yaratmıştır. 1989’daki Tiananmen 
Meydanı Olayına rağmen, geçiş dönemi Çin’i nispeten istikrarlı bir top-
lum olmuştur; refah hükümleri, özellikle yeni kurulan güvenlik ağı sis-
temi, muhtemelen bu istikrarda belirleyici bir faktör olmuştur.
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Yeni zengin Doğu Asya kapitalist ekonomileri, eski Orta ve Doğu 
Avrupa bloğu ve reform öncesi Çin’in tümü, Batı refah devleti kulübün-
de bulunanlara benzer refah kurumlarına sahipti. Ancak, bunlar refah 
devleti olarak sayılmazlar. Dolayısıyla, bu ülkelerin refah devleti statü-
sünden dışlanması, refah kurumlarının doğasından değil, muhtemelen 
ne kapitalist bir ekonomiye ne de tam teşekküllü bir Batı parlamenter 
demokrasisine sahip olduklarından kaynaklanmaktadır. Eğer bu doğ-
ruysa, Batı refah devleti paradigmasının etnosantrik bir inşa olduğu yö-
nündeki sav, doğrulama eğiliminde karşımıza çıkar. Bu sav karşısındaki 
dışlanmaları, bu ülkelerdeki politika içeriğine veya refah kurumlarına 
değil, refah devletinin kendi başına kültürel, ekonomik ve politik bağla-
mıyla ilgili diğer kurumsal gerekliliklere dayanmaktadır.

Bu bölümün temel amacı, refah devletinin Batı inşasının ardındaki 
etnosantrik varsayımlara yakından bakmaktır. Batı refah devletlerinin 
kapitalist-demokratik bir proje olduklarını destekleyen ilk varsayım in-
celenerek çalışmaya başlanmaktadır. Ardından, Batı inşasındaki refah 
devleti sınırının esnekliğine bakılmaktadır.

REFAH DEVLETİ PARADİGMASININ ALTINDA YATAN 
KURUMSAL VARSAYIMLAR

Batılı refah devleti anlayışı ve refah devleti rejimlerinin betimleyi-
ci çalışmaları, genellikle devlet refah bileşenlerine sahip kapitalist veya 
demokratik olmayan toplumları ihmal eder (Walker ve Wong, 1996). 
Orijinal eleştiriye dayanarak yakın zamanda yapılan bir analiz, bu etno-
santrik önyargıyı bu şekilde anlatmaktadır:

‘’Ne zaman Kuzey ve Kıta Avrupası’ndan insanlar refah devletinden bah-
setseler, akıllarında dünyanın o bölgesinde baskın olan çok popüler kapsamlı/
kurumsal refah sistemleri vardır. Bununla birlikte, refah devleti sistemlerinin 
kalıntılarını içeren daha geniş anlamıyla ‘Refah Devleti’ teriminin yeni kul-
lanımı, Avrupa ve Asya’da çok sayıda insan tarafından kabul edilmemiştir‘’ 
(Aspalter, 2001: 1–2).

Bununla birlikte, etnosantrik önyargı ABD, Kanada, Birleşik Kral-
lık’ın (bazı hesaplarda Birleşik Krallık muhafazakâr bir refah devleti reji-
midir) ve Antipodların liberal, kalıntı refah devletlerinin, yetersiz teslim 
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edilmesine rağmen genellikle refah devletleri olarak kabul edildiği an-
lamına gelir. Piyasa faaliyetleri yoluyla geçimini sağlayamayanlara son 
çare olarak ihtiyaç temelinde fayda sağlar. Dolayısıyla, kapsayıcılığı be-
lirleyen şey devletin refah bileşenlerinin içeriği veya etkileri değil, refah 
devletlerinin iki kurumsal düzenlemeye dayandığı gerçeğidir: Birincisi, 
kapitalist bir kurumdur ve ikincisi, demokratik yani parlamenter bir ku-
rumdur. Dolayısıyla Batı paradigmasına göre, devletin refah bileşenleri-
nin kendileri bir refah devleti olarak nitelendirilmek için yeterli değildir.

Demokrasi ve kapitalizm, kendi temel sosyal ilkelerine sahip 
makro kurumlardır. Statüleri ve araçları ne olursa olsun bireyler ara-
sında siyasi hakların eşitliği demokrasinin altında yatan temel sosyal 
ilke iken, ekonomik kurum olan kapitalizm, sosyal ve ekonomik kay-
nakları dağıtmanın başlıca yöntemi olarak piyasaya bağlıdır. Kuşku-
suz, bu iki makro kurumun aralarında gerilimler vardır. Bununla bir-
likte, uzun zamandır refah devletinin gelişimini etkileyen iki temel 
ve itici güç olarak görülmektedirler. T.H. Marshall (1950), bireylerin 
diğer vatandaşlarla eşit bir şekilde çeşitli refah yardımlarına ve hü-
kümlerine erişmelerini sağlayan siyasi vatandaşlık fikriyle bu alanda 
öncü olmuştur. Buna göre modern vatandaşlar, piyasaya dayalı gelir-
lerin eşitsiz dağılımına rağmen, insana yakışır bir yaşam standardı elde 
edebilmektedir (Abrahamson, 1997:148). Ancak Marshall’ın vatandaşlık 
tanımı, kamusal ve özel alan arasında ayrım yapmadığı ve dolayısıy-
la birçok kadını dışladığı için yoğun bir şekilde eleştirilmiştir (Pascall, 
1986; Williams, 1989; Lister, 1997). Refah devletinin altında yatan varsa-
yımları anlamak ve onun temel bileşenlerini ayırt etmek için daha yeni 
bir girişim Esping Andersen (1990) tarafından yapılmıştır. Batı demok-
rasilerindeki refah devleti ve farklı refah devleti rejimleri, kapitalizmin 
eşitsiz ve bölücü piyasa mantığına karşı koymak için bir tabakalaşma 
sistemini ve metadan arındırma stratejilerini birleştiren modüller olarak 
görülmektedir.

Bazı yazarlar (Gintis ve Bowles, 1982; Jordan, 1996), refah devleti-
nin gelişimine egemen iki makro kurum olan kapitalizm ve demokrasi 
arasındaki gerilimi de vurgulamaktadır. Gintis ve Bowles’ın (1982: 341) 
Batılı kapitalist ekonomilere referanslarına göre, refah devleti her biri 
birbiriyle çelişen iki farklı kurallar dizisinin ara yüzünde konumlan-
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mıştır. İlk kurallar dizisi, demokratik kurumların temelindeki eşit siyasi 
statüden kaynaklanan yurttaş haklarıyla ilgilidir. İkinci kurallar dizisi, 
kapitalist piyasa ekonomisi için bir çerçeve sağlayan mülkiyet haklarını 
kapsar. Vatandaş hakları, mülkiyet haklarıyla sürekli bir çelişki içinde-
dir. Bu iki kural dizisi arasındaki bu çelişkili ilişkiye rağmen, refah dev-
leti bazı yazarlar özellikle Neo-Marksistler tarafından (O’Connor, 1973;  
Offe, 1984;  Gough, 1979), kapitalizmin varlığının temeli olarak kabul 
edilir. Çünkü; bu durum sermayenin birikim işlevini meşrulaştırır. Bir 
yazarın sözlerine vurgu yapacak olursak,

 ‘’Refah devleti, aynı zamanda sermayenin emek gücünün yeniden üretimi 
için gereksinimlerinin sonucudur’’ (Ginsburg, 1992: 3).

Refah devleti paradigmasının temelini oluşturan demokrasiye iliş-
kin varsayıma rağmen, en olgun demokratik kapitalist ülkeler, devlet 
refah hizmetlerini geliştiren ilk ülkeler değildir (Esping Andersen, 1990; 
Flora ve Heidenheimer, 1982; Digby, 1989; de Swaan, 1988). Örneğin, 
Flora ve Heidenheimer (1982: 70), temel refah devleti programlarını, sos-
yal sigorta planlarını başlatan ilk grup ülkelerin Avusturya, Danimarka, 
Almanya ve İsveç gibi Batı Avrupa’daki parlamenter olmayan rejimler 
olduğunu öne sürdüler. Sermayenin birikim işlevini meşrulaştırma ih-
tiyacına ilişkin Neo-Marksist argümana uygun olarak, bu hükümetler 
devlet refahını işçi sınıfının sadakatini pekiştirmek, büyüyen ve düşman-
ca bir işçi hareketiyle rekabet etmek için kullandılar. Dolayısıyla tarihsel 
kanıtlar, demokratik siyasi kurumsal bir yapının devlet refah program-
larının geliştirilmesi için ön koşul olduğu fikrini desteklememektedir. 
Bugünün Doğu Asya ülkelerinde ve daha önce tartışıldığı gibi, Batı tarzı 
parlamenter demokrasinin yokluğunda benzer devlet refah kurumları-
nın kurulduğu ve kurulduğu dünün Orta ve Doğu Avrupa Sovyet bloğu 
ülkelerindeki durumu tam olarak budur.

Kurumlar arası ilişkiler açısından refah devleti programları vazge-
çilmez olmalarına rağmen, esasen piyasa ekonomisine ek bir konum 
olarak kabul edilir (Titmuss, 1974: 30-31; Martin, 1990: 39). İkincil ko-
numuna rağmen, refah devleti piyasa ekonomisinin tamamlayıcısıdır. 
Anahtar, refah devleti tarafından devlet müdahalesinin ince ayarıdır: 
Piyasa başarısızlıklarını düzeltmeli, ancak, piyasa sistemini ortadan 
kaldırmanın çok ötesinde durmalıdır (Walker, 1983). Bu tür bir devlet 
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refah müdahalesinin temel özelliği, piyasa sisteminin herhangi bir kura-
lının bozulmadan kalmasını sağlamaktır; aynı zamanda, sermayenin bir 
kısmını daha az varlıklı olanlara yeniden dağıtarak birikimin boyutunu 
sınırlamak zorundadır. Başka bir deyişle, refah devleti ve piyasa sistemi-
nin birbiriyle rekabet eden amaçları vardır, aynı zamanda tamamlayıcı 
işlevleri de vardır.

Bu paradigmada, bir refah devletinin ideal tipi, her iki makro kuru-
mun da faydalarına sahip olabilen bir devlettir. Sosyal çıkarların devlet 
refahı (devlet kurumu) tarafından takip edildiği piyasa sisteminin (eko-
nomik kurum) sağladığı ekonomik büyüme yadsınamaz bir gerçektir. 
Bu iki makro kurumun çelişkili doğası, refah devleti teorisyenlerini ve 
karşılaştırmalı analistleri ideal tipin iyi örneklerini aramaya teşvik et-
mez. Yani, devlet ekonominin tamamlayıcısı olmakla birlikte kapsamlı 
ve güçlü bir rol üstlenebilir. Karşılaştırmalı refah devleti analizi literatü-
ründe İsveç, uzun süredir ekonomiye zarar vermeyen ‘güçlü’ bir refah 
devleti modeli sağlamıştır (Therborn, 1986: 18; Therborn ve Roebroek, 
1986: 327). Bununla birlikte refah devleti yazarları ve teorisyenlerinin 
yakın tarihli açıklamaları, iki makro kurum arasındaki tamamlayıcı iliş-
ki konusunda daha temkinli görünmektedir. Çünkü; ekonomik büyü-
me ve sosyal çıkar arasındaki dengeyi kabul ederler (Esping Andersen, 
1999; Palme, 1999). Örneğin, Esping Andersen (2001: 358) ‘Neden kendi-
ni metasızlaştırmaya bu kadar adamış İskandinav sosyal demokrasileri, 
tam olarak gelişmiş bir refahın prototipleri olmayan Akdeniz yönetimle-
rinden çok daha zayıf istihdam haklarını desteklesin ki?’ sorusuyla halkı 
baş başa bırakmıştır. Esping Andersen bu soruyu sorarak, refah devleti 
rejiminin çelişkili doğasını refah devleti ile kapitalist ekonomik sistem 
arasındaki tamamlayıcı işlevden daha yaygın olarak görmektedir. Ben-
zer şekilde Çin’de de devlet, reform öncesi dönemde ekonomide geniş 
bir rol oynamaktadır; şimdi ise birikim işlevinin devreye girebilmesi için 
devletin ekonomiden ayrılması gerektiğine inanmaktadır.

İsveç veya İskandinav refah devleti modelinin ideal tipinin aksine, 
‘liberal’ refah devletleri genellikle, devlet ve ekonomi arasındaki çelişkili 
ilişkinin daha abartılı olduğu yelpazenin karşı ucundaki ideal tiptir. Bu 
yapılanmada devlet ve ekonomi mümkün olduğunca birbirinden ayrı 
işletilmelidir. Bu liberal refah devletlerinde, devletin artık kamusal ro-
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lünün kamu tercihi olduğu varsayılır. Anglo Sakson İngilizce konuşan 
toplumlar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi Batılı refah devlet-
leri arasında devletin artık bir kamu rolü tercihini sadece bulmakla kal-
maz, aynı şekilde dünyanın en özgür ekonomisinde de devlet artıklığına 
yüksek bir saygıyla tanık olur. Yine de böyle bir tercihin retoriğini, am-
pirik kanıtların aksini kanıtlayabileceği refah sistemlerinin gerçekliğin-
den ayırmak gerekir. Örneğin, Hong Kong’da devlet refah dışı bir Doğu 
Asya ekonomisi olmasına rağmen uzun süredir konut, eğitim ve sağlık 
bakımında önemli bir rol üstlenmiştir (Wong vd.,  2002).

Devlet ve ekonomi arasındaki ilişki temelinde refah devleti rejim-
lerinin ideal postülası, Batılı etnosantrik önyargıyı doğrular gibi görün-
mektedir. Refah devletinin ne olduğuna karar vermede önemli olan,  
Batı parlamenter demokrasisinin gelişidir.

İdeal tipler arasındaki farklılıklara rağmen, piyasa ekonomisine ek 
olarak refah devletinin baskın kavramsallaştırması, devlet refahının po-
litik ekonomisinin ampirik kanıtlarına dayanan bilimsel bir yargıdan 
çok mevcut bir olgunun doğrudan rasyonelleştirilmesine benzemekte-
dir. Daha önce gösterildiği gibi, devlet refahının parlamenter ve kapita-
list olmayan toplumlarda bulunabileceği açık olduğundan, devlet refah 
programlarının Batı tarzı siyasi demokrasilere özel olmadığı sonucu or-
taya çıkar.

ESNEK REFAH DEVLETİ SINIRI

Refah devletinin demokratik-kapitalist bir proje olarak bilimsel inşa-
sı, karşılaştırmalı analizlerde demokratik ve kapitalist olmayan toplum-
ları dışlama önyargısından zarar görmüştür. Ayrıca, Batılı etnosantrik 
yapı aynı zamanda tek bir kuruma, devlete ve onun sosyal politikadaki 
rolüne dar bir şekilde odaklanır (Walker, 1984b). İdeal olan, Titmuss’un 
(1974) terimleriyle kurumsal yeniden dağıtımcı refah devleti olarak gö-
rülürken, diğer uçta yoksulluğu azaltmanın artık bir rolü vardır. İlki, 
devletin oynadığı güçlü bir role işaret eder ve amaçlanan refah devletini 
temsil eder; kalan amaç ise devlet için zayıf veya minimal bir rolden 
oluşur ve refah toplumunu refahın birincil sağlayıcısı olarak görür. Dev-
letin bu iki rolü arasındaki varsayılan süreklilik ve aslında refah devleti 
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ile refah toplumu arasındaki ikilik, ampirik gerçekliğin gerçekçi bir tas-
viri olmak zorunda değildir. Uygulamada refah devleti, bir refah sistemi 
oluşturmak için ekonomi, aile ve bir dizi yarı özel kurum gibi diğer bir-
çok sosyal kurumla birlikte yaşar. Aslında refah devleti ve refah toplu-
munun bir arada var olması, ‘Karma Refah Ekonomisi’ olarak anılmakta 
ve bu kavram sosyal politika analizlerinde uzun yıllardır önemli bir yer 
tutmaktadır (Johnson, 1987;  Rose ve Shiratori, 1986; Walker, 1984a).

Refah devleti ve refah toplumunun pratik olarak bir arada varoluşu, 
faydacı veya işlevsel devlet rolü sürekliliğinin (veya ikiliğin) Batı refah 
devletlerini sınıflandırmak için ana teorik paradigmayı oluşturduğu 
şeklindeki tasvirini durduramamıştır. Sosyal yönetim geleneği buna bir 
örnektir. Klasik refah devleti, vatandaşları için bir nebze temel refah sağ-
lama sorumluluğuna sahip olarak tasvir edilir (Esping Andersen, 1990: 
18–19). Bu işlevsel sosyal yönetim geleneği, Briggs (1961) ve Marshall’ın 
(1965) çalışmalarına kadar uzanır. Örneğin, Briggs (2000: 18) şunu öner-
mektedir:

‘’Refah devleti, piyasa güçlerinin oyununu en az üç yönde değiştirmek 
amacıyla örgütlü gücün kasıtlı olarak kullanıldığı bir devlettir. Birincisi, birey-
lere ve ailelere işlerinin veya mülklerinin piyasa değerine bakılmaksızın asgari 
bir gelir garanti etmesi; ikincisi, bireylerin ve ailelerin, bireysel ve aile krizlerine 
yol açan belirli toplumsal olasılıkları karşılamalarını sağlayarak güvensizliğin 
kapsamını daraltmak ve üçüncüsü, statü veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm va-
tandaşlara, üzerinde mutabık kalınan belirli bir sosyal hizmet yelpazesiyle ilgili 
olarak mevcut en iyi standartların sunulmasını sağlamaktır. ‘’

Bu, sosyal yönetim geleneğinin tipik bir örneğidir ve bir dizi evrensel 
devlet refah hizmetlerinin sağlanması açısından refah devletinin sorum-
luluğunu tanımlayarak bu perspektifin sosyal demokrat köklerine vurgu 
yapar. Bununla birlikte, sosyal yönetim geleneğinin birkaç ciddi sınırlama-
sı vardır. Walker’ın (1981; 1983) belirttiği gibi, geleneğin teorik bir çerçeve-
den yoksun olması ve özellikle sosyal politikanın işlevlerine ilişkin iyimser 
görüşü ve devlet müdahalesine dar odaklanması, onun karşılaştırmalı 
faydasını sınırlamıştır. Refah devletini daha katı bir teorik perspektif-
ten tanımlamaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Titmuss 
(1974) öncüdür ve onun refah devleti çerçevesinde refaha yönelik ka-
lıntı, endüstriyel başarı-performans ve kurumsal-yeniden dağıtımcı 
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yaklaşımlar, refah devleti olasılıklarının seçiciden evrensel hükümlere 
kadar aralığını göstermek için formüle edilmiştir. Esping Andersen’in 
(1990) daha yakın tarihli açıklaması, yaşam şanslarının piyasa ilkelerine 
ve işlemlerine ne ölçüde bağımlı olduğunu etkisiz hale getirme stratejisi 
olarak metadan arındırmaya dayanan karmaşık bir teorileştirmedir. Bu 
temelde, refah devleti rejimlerinin üç kümesi tanımlanır: Anglo-Sakson 
İngilizce Konuşan ‘Liberal’, Kıtasal ‘Korporatist’ ve Kuzeyli ‘Sosyal De-
mokrat’ Refah Devletleri.

Faydacı ya da işlevsel yaklaşımın refah devleti rejimlerini teorileş-
tirmeye yönelik şimdiye kadarkilerden daha titiz girişimlerine rağmen, 
kurumsal yaklaşımla ilişkilendirilenlere benzer sorunlarla hala karşıla-
şılmaktadır. Her şeyden önce, bir refah devletini veya refah rejimini tam 
olarak neyin oluşturduğu hala tam olarak tanımlanmamıştır. Öyle görü-
nüyor ki, bir toplum vatandaşlarına bir dizi sosyal hizmet ve fayda sağ-
ladıysa, refah devleti veya refah rejimi olarak nitelendirilebilir. Bununla 
birlikte, önemli ölçüde kurumsallaşmış sosyal hizmetlere ve yardımlara 
sahip bazı toplumlar refah devleti olarak sınıflandırılmadığında, refah 
devleti olarak dâhil edilmeye uygunluk konusundaki kararlarda kesin-
lik sorunu ortaya çıkmaktadır ve bu yüzden eşik sorusu gündeme gel-
mektedir.

Örneğin Japonya, genellikle refah devleti olarak adlandırılan Batılı 
olmayan tek toplumdur (Lee, 1987; Rose ve Shiratori, 1986; Esping An-
dersen, 1990). Kesinlikle en başarılı kapitalist ekonomilerden biridir ve 
aynı zamanda demokratik bir yönetim biçimine sahiptir. Daha da önem-
lisi, zengin ülkeler kulübü OECD’nin bir üyesidir ve bu nedenle bir tür 
fahri Batı statüsüne sahiptir (İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD 
ile yakın bağları vardır). Güney Kore örneği potansiyel olarak ilginçtir. 
Daha önce diğer üç ülke Hong Kong, Singapur ve Tayvan ile birlikte bir 
refah devleti olarak bilimsel değerlendirmeden dışlanmıştır. Ama şimdi 
OECD’ye katıldı, yakın zamanda Batı tarzı bir demokrasi kurdu ve belki 
de Japonya gibi bir refah devleti statüsüne kavuşacaktır.

Bu arada, bir dizi kurumsallaşmış sosyal hizmet ve faydaları olan 
Doğu Asya’daki diğer ülkeler (Jacobs, 1998), genellikle refah devleti ola-
rak sayılmaz. Örneğin Hong Kong, evrensel sağlık hizmetlerine, ücret-
siz temel eğitime, kapsamlı toplu konut programlarına ve sakinleri için 
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kurumsallaşmış bir sosyal yardım planına sahiptir; bütün bunlar, liberal 
refah devletlerinde bulunan refahın temel bir nebzesini yansıtır. Bunun-
la birlikte, dünyadaki en özgür ekonomi olmasına rağmen, iki temel ku-
rumsal kriterden birine (Batı tarzı bir siyasi demokrasi) sahip olmadığı 
için genellikle refah devletlerinin kulübünden dışlanır.2

Eleştirmenler Hong Kong’un yeniden Çin’in bir parçası olduğunu, 
ancak refah devleti kategorisinden çıkarılmasının yeniden birleşmeden 
çok önce ortaya çıktığını iddia edebilirler. Benzer bir durum, Batı tarzı 
bir siyasi demokrasiden yoksun olan ve tamamen kapitalist bir ekonomi 
olmayan geçiş dönemi Çin’inin kendisi için de geçerlidir. Batılı inşa pers-
pektifinden bu iki kurumsal anomaliye rağmen, çok büyük zorluklarla 
da olsa, kentsel nüfusa yeterli sosyal koruma sağlanması başarılmıştır. 
Reform öncesi dönemde kapsamlı refah, “beşikten mezara” refahın ana 
fikrini yansıtabilecek “iş birimleri” (devlete ait işletmeler, devlet büro-
ları vb.) aracılığıyla idealize edilmiş Batı refah devletinin klasik algısı 
sayesinde sağlanmıştır (Walker ve Wong, 1996). Çin Hükümeti reform 
döneminde bile, kentsel nüfusu için sosyal korumayı kurumsallaştırmak 
adına muazzam bir çaba sarf etmiştir. Örneğin, beraberindeki yardım 
hükümleriyle birlikte yoksulluk sınırı ilk olarak 1993’te Şanghay’da ilan 
edilmiştir ve bu durum, tüm kentsel alanları kapsamaktadır. Bu ilerle-
melere rağmen Çin, şu anda refah devleti grubunun eşiğini aşıyor olarak 
algılanmaktadır.

İkinci olarak, refah devletleri kulübünün eşik sorusunu incelemek 
için Briggs’in ilk kriterini, temel bir asgari gelirin garantisini alırsak, 
bazı köklü Batılı refah devletlerinin bu temel eşiği bile geçemediği gö-
rülür. ‘Liberal’ refah devletleri veya refah devleti rejimlerinin, kendile-
rini piyasa faaliyetleriyle geçindiremeyenler için son çare olarak, ihti-
yaç temelinde yetersiz faydalar sağladığı iyi bilinmektedir. Bunun bir 
refah sisteminin refah devleti olarak sınıflandırılabilmesi için geçmesi 
gereken en düşük eşik olması uygundur. Ancak Yunanistan, İspan-
ya, Fransa ve İtalya, dört Avrupa Birliği Üye Devleti, asgari gelir des-
teği için resmi evrensel haklara sahip değildir (Ferrazzi, 1995). Fransa 
ve İtalya’nın genellikle kıtasal ‘muhafazakâr’ refah devletleri olarak 

2 Hong Kong Hükümeti kaynaklarından bilgi erişimi sağlanmıştır.
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sınıflandırıldığını, ‘liberal’ olanlardan daha yüksek düzeyde meta-
dan arındırma statüsüne sahip olduğunu vurgulamakta fayda vardır 
(Esping Anderson, 1990). Eğer ‘muhafazakâr’ refah devletleri vatandaş-
larına sosyal koruma için evrensel bir sosyal hak sağlamıyorsa, en bü-
yük ‘liberal’ refah devletinin, ABD’nin daha da kötü durumda olduğu-
nu görmek şaşırtıcı değildir.

ABD sosyal refah sisteminde reform yaptığında ve 1996 Clin-
ton refah reform paketinde yaşam boyu beş yıllık bir süre içinde sos-
yal yardımlarından yararlanma hakkını iki yılla sınırladığında, Bri-
ggs (1961) tarafından tipik olarak tanımlanan temel garanti kriteri 
terk edilmiş olmaktadır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri hükü-
meti, halkına evrensel ve kapsamlı sağlık yardımı sağlayarak, ihti-
yaç anında sağlık hizmetlerine erişim hakkını garanti etmeyen tek 
büyük sanayileşmiş ülkedir. Bir kaynağa göre, nüfusun yüzde 18’i 
herhangi bir sağlık hizmeti kapsamından yoksundur (Navarro, 1992). 
Buna karşılık Hong Kong, Batılı yapıya göre bir refah devleti değildir 
fakat, sosyal yardım ve evrensel sağlık hizmetini garanti etmektedir. Bu 
da yine ‘Refah Devletini Oluşturan Nedir?’ sorusunu akla getirmektedir.

Üçüncüsü, Briggs’in (1961) en katı kriteri uygulanırsa, (sınıf veya 
statüye bakılmaksızın bir dizi evrensel devlet refah hizmetlerinin sağ-
lanması) belki de devletin son iki yılda birçok Batılı toplumda refah 
sağlanmasından geri çekilmesi, refah devletini statüsünden mahrum 
bırakacaktır (Pierson, 2001). Devlet refahının koşulu olarak çalışma üc-
retinin uygulanması konusunda durum daha açıktır. ‘Çalışma ücretinin 
getirilmesi, ‘liberal’ refah devletleriyle sınırlı değildir, hatta sosyal de-
mokrat olanlar bile aktif vatandaşlığı teşvik etmek için bu yöntemi uy-
gularlar. Bununla birlikte devlet refahı bir kez koşullu olduğunda, temel 
garanti kriteri geçersiz hale gelir. Ancak ne devletin refahtaki rolünün 
son on yılda gerilemesi ne de gelecekteki kemer sıkma politikalarının 
korkunç tahminleri, Batılı refah devletlerinin refah devleti olarak statü-
sü üzerinde herhangi bir etkiye sahip görünmektedir  (Pierson, 2001). Bu 
nedenle, Batılı karşılaştırmalı analizde kural şu şekilde görülmektedir: 
Bir zamanlar refah devleti olan, her zaman refah devleti statüsünde ola-
bilir. Bu bağlamda tanımın esnek doğası, karşılaştırmalı analiz için kesin 
bir eşik sunamayacağını, çünkü görünüşe göre tüm yeniden formülleri 
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içerecek şekilde genişletilebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla böyle 
bir tanımın temel sorunu, kavramı kullanan otoritenin amaçlarına bağlı 
olmasıdır.

Açıkçası, refah devleti tanımı çok esnektir. Benzer bir görüş, İngiliz 
refah devleti hakkında Glennerster (1995) ve Powell ve Hewitt (1997) 
gibi İngiliz sosyal politika analistleri tarafından da dile getirilmektedir. 
Refah devleti eşiğinin esnekliğini ‘klasik refah devleti mitini’ gösteren 
olarak görmektedirler. Powell ve Hewitt (1997: 22) tarafından varlık testi 
veya ücretlendirmedeki artışın hangi noktada sona erdiği klasik refah 
devletleri tarafından sorgulanmaktadır.

Bu nedenle mit, mevcut refah devleti tanımının çok temel bir dü-
zeyde kusurlu olduğunu gösterir. Analizde, devlet refah programlarına 
sahip toplumların ‘Refah Devletleri’ olarak sınıflandırılmaktan bilimsel 
olmayan ve haksız bir şekilde dışlanması açısından da bir kusura işaret 
etmektedir. Doğu Asya’daki Hong Kong ve Çin’in yukarıda verilen ör-
nekleri, bu konudaki en önemli argümanlardır.

Ayrıca daha önce Orta ve Doğu Avrupa bloğunun eski devlet sos-
yalist rejimlerinden söz edilmiştir. Tek bir otoritenin kararıyla, kaynak-
larına ve devletin mali kapasitesine orantısız bir şekilde vatandaşlarına 
kapsamlı bir refah sağlamayı başardılar. Bununla birlikte, temel devlet 
refah programlarına sahiptiler ve hatta kamu harcamalarının düzeyi 
açısından, bunlardan biri olan eski Yugoslavya, 1981’de GSMH’ sının 
yüzde 19,75’ini sosyal harcamalara ayırmıştır (Pusic, 1987). Bu sosyal 
harcamalara ayrılan ulusal servetin refah devleti kulübünün birçok 
üyesinden (OECD ülkelerinden) daha yüksek bir oranıdır. Dolayısıyla, 
teorik olduğu kadar ampirik zeminlerde de refah devleti tanımlarının 
esnekliği, refah devletinin Batılı etnosantrik inşasını meydan okumaya 
açık hale getirir. Daha temel bir düzeyde,”Refah Devleti” veya “Refah 
Rejimi” terimlerinin, ampirik gerçekliğini ölçmek için genellikle bilimsel 
bir araç olarak gerekli olan titizlikten yoksun olduğu anlamına gelir.

Dördüncüsü, refah devleti veya refah rejimini tanımlamada ana 
kriter olarak devlet refahının etkilerinin kullanılması, fiili programların 
karmaşıklığından kaynaklanan pratik sorunlarla karşılaşacaktır. Esping 
Andersen’in metadan arındırma etkilerini bir örnek olarak ele alırsak, 
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bir devlet programının hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. 
Örneğin, iş temelli emeklilik planları aynı zamanda bir işe (yani meta-
laştırılmış emek) ve çalışanın çalışma hayatı boyunca emeklilik fonuna 
katkılarına (yani piyasa takas işlemi ve temel ilkeye) ihtiyaç duyması 
nedeniyle metalaştırma etkisine sahiptir. Dolayısıyla, belirli bir topluma 
refah devleti veya refah rejimi olarak içerme statüsü verilmesi konusun-
da kaçınılmaz öznel bir yargı olacaktır.

Benzer şekilde karşılaştırmalı refah devleti literatüründe, metadan 
arındırma açısından geliri idame planlarının etkisine o kadar çok dikkat çe-
kilmiştir ki, devlet refahının gelişimsel yönü gözden kaçırılmıştır. Belki de 
Doğu Asya refah sistemlerinin refah devletleri grubundan dışlanmasının 
altında yatan neden budur. Yoksulluğa karşı sosyal koruma programları 
konusunda batılı emsallerinden daha az cömertlerdir ve sosyal eşitsiz-
liklerin ortadan kaldırılmasına daha az dikkat etmektedirler.

Beşincisi, refah devletinin devletin sosyal politika etkileri temelinde 
inşası, onun çok dar bir refah anlayışına dayandığı eleştirisine açıktır 
(Walker, 1981: 225–250). Devlet sektörü, ‘karma refah ekonomisi’ sağla-
yıcıları arasında sadece bir tanesidir. Açıktır ki devlet, özel piyasa, aile 
ve gönüllü sektör, refah devletinin kuruluşundan bu yana sosyal hiz-
metler ve faydalar sağlamıştır ve yapmaya devam edeceklerdir. Devlet, 
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için diğer yasal olmayan sektör-
lerle yakın çalışmalıdır. Devlet sektörü ile diğer yasal olmayan sektörler 
arasında simbiyotik bir ilişki olabilir. Devlet sektörünün işlevleri ve et-
kileri üzerindeki dar odak, diğer yasal olmayan sağlayıcıların katkılarını 
ihmal etme eğilimindedir.

‘Refah Toplumu’, ‘aktif sosyal politika’ veya ‘aktif toplum’ ile ilgili 
mevcut söylemler (Burchell, 1995; Dean, 1995; Rodger, 2000), siyasi ve 
bilimsel fikir birliğinde bir ‘karma refah ekonomisine’ doğru bir kay-
maya işaret etmektedir (Burchell, 1995; Dean, 1995; Rodger, 2000; Wong 
vd., 2002). Refah toplumu bunu yaparak, uzun süredir devam eden 
devletçi önyargıyı düzeltmeye yardımcı olabilir. Aynı şekilde, Esping 
Andersen’in son kitabında (1999) ‘Refah Devleti Rejimi’ yerine ‘Refah 
Rejimi’ teriminin kullanılması da ‘Refah Toplumu’nun refaha katkısının 
kabulüne işaret etmektedir. Ev içi emeğin refaha katkısına, ücretsiz ça-
lışma ile ücretli çalışma ve refah arasındaki ilişkiye yapılan feminist vur-
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gu (Dominelli, 1991; Langan ve Ostner, 1991; Lewis, 1992) ve Titmuss’un 
(1958) sosyal bölünme kavramı refahı da memnuniyetle karşılamaktadır.

SONUÇ

Bu bölüm, karşılaştırmalı sosyal politikanın temel taşı olan refah 
devleti kavramının, bu alandaki bilimsel araştırmaları ciddi biçimde 
engelleyen Batılı etnosantrik bir yapı olduğunu savunmaktadır. ‘Refah 
Rejimleri’ tanımı, sosyal yönetimin devletin faaliyetlerine yaptığı dar 
vurgunun üstesinden gelir, ancak bu da aynı etnosantrik eksiklikten 
muzdariptir. Doğu Asya toplumları, reform öncesi Çin, Orta ve Doğu 
Avrupa’nın eski devlet sosyalist ülkeleri örneklerini kullanmaktadır. 
Bazı karşılaştırmalı analizlerle ilgili olarak her zaman bir eşik sorusu 
olsa da pek çok gelişmekte olan toplumun refah sistemleriyle ilgili eşit 
bir durumu yapılabilir.

Burada sunulan kanıtlar ışığında, “Refah Devleti” teriminin karşı-
laştırmalı literatürden kaldırılması gerektiği sonucuna varmak cazip ge-
lebilir. Bu gerçekçi değildir, çünkü Titmuss’un (1958) erken uyarıları göz 
ardı edilmiştir. Her durumda, bu kavramın karşılaştırmalı çabaya ne ka-
dar yardımcı olacağı açık değildir. Daha potansiyel olarak üretken bir 
çizgi, karşılaştırmalı analiz amaçları için bir refah devleti, refah sistemi 
veya refah rejimi ile ne kastedildiğini tam olarak tanımlamaya başlamak 
olacaktır. Geçici olarak, refah sistemi veya rejiminin bilimsel yapısının 
aşağıdaki kriterleri karşılaması gerektiği önemsenmektedir:

•	 Batı tarzı olmayan demokrasilerin ve kapitalist olmayan toplum-
ların dâhil edilmesini sağlamak için küresel bir bakış açısı;

•	 Seçiciden evrensele kadar tüm olasılıkların sayılmasını sağlamak 
için dağıtım ve yeniden dağıtım biçimlerine ilişkin kapsayıcılık;

•	 Çoğulculuk, farklı ülkelerdeki refah sağlayıcılarının kapsamını, 
bileşimini, bunların dağıtım ve diğer etkilerini kabul etmek;

•	 Refah sistemleri ve metadan arındırma etkilerinin yanı sıra, dev-
let refahının gelişimsel bir rolü olan karşılaştırmalı analizi küre-
selleştirmek için gelişimsel bir bakış açısı kazandırmaktır.

‘Refah Devleti’ ile ilgili olarak, bu terim yalnızca devletin refah ala-
nındaki çeşitli rollerine atıfta bulunmak için kullanılmalıdır (Titmuss’un 
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refahın sosyal bölünmesi kavramı, bu açıdan karşılaştırmalı analizle 
özellikle ilgilidir). Refah devletinin tanımları, eşik konusunda net olma-
lıdır ve toplumda ikamet edenlere temel gelir korumasının güvencesi 
olduğu gerektiği önerilmektedir.
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EĞİTİM 4.0

Ümran ŞAHİN1

Öz: Endüstri 4.0 kavramı ilk defa 2011 yılında Hannover Fuarında 
Almanya tarafından bahsedilmiştir. 2016 yılında da Dünya Ekono-
mik Forumunun 2016 yılı teması “Endüstri 4.0” olmuştur. Endüstri 
4.0 devrimi otonom robotların, simülasyonların, bulut teknolojilerin, 
nesnelerin üretimi gibi teknolojileri barındaran bir değişimdir. Tarih 
boyunca endüstrideki değişimler toplumsal yaşamı da etkilemiştir. İlk 
değişim endüstri 1.0; sanayi devrimi olarak adlandırılır ve 18. Yüzyılın 
sonlarına kadar sürer. Endüstri 2.0 ise elektriğin devreye girmesiyle 
seri üretimin başlamasıdır. 1960 yılında ilk bilgisayarların kullanıl-
maya başlanması ve 1990’da da internetin bulunup yaygınlaşmasıyla 
endüstri 3.00 dönemi başlamıştır. 21. Yüzyılda yeni bir sanayi devrimi 
yaşanmaktadır: Endüstri 4.00. Şener ve Elevli (2017)’ye göre Endüstri 
4.0’ı diğer dönemlerden ayıran unsurlar; sensör, veri, bilgi ve işlem-
dir. Endüstri 4.0 için dijital bir devrim denilebilir. Türkel ve Yeşilkuş 
(2020)’un belirttiği gibi Endüstri 4.0’daki teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak meydana gelen değişim eğitime yansır. Endüstri 4.0, eğitimde 
öğrenme ortamlarını değiştirerek, eğitimde yapay zekâ ve dijital sı-
nıf-okul ortamları Eğitim 4.0’ın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Eğitim 
4.0’ın getirdiği dijital dönüşümlere ayak uydurabilecek, robotlarla 
veya yapay zekâlarla çalışabilecek, bilgi üretebilecek yaratıcı, prob-
lem çözebilen bireylere ihtiyaç vardır. Bu anlamda eğitim sistemleri 
bu hızlı dönüşüm içerisine girebilmelidir. STEMA uygulamaları, di-
jital sınıflar, özellikle mesleki eğitim de görülen artırılmış gerçeklik 
uygulamaları bu değişimin uygulamalarıdır. Bu hızlı dönüşüm süre-
cinde, öğrencilere okullarda; patent, proje, teori, marka, lisans, deney, 
formül, sanatsal eserler ve inovatif düşünce geliştirme öğretilebiliyor 

1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli/Türkiye, usahin@pau.edu.tr Orcid No: 0000-
0001-5214-0417
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mu? Mevcut okul ve eğitimciler, öğrencilerin hayallerini büyütmede 
esin kaynağı olabiliyor mu? Gibi sorular eğitimin temel soruları ol-
malıdır (Konca, 2021). Eğitim 4.0 ile birlikte popülerliği artmış olan 
bir başka kavram ise yaşam boyu öğrenmedir. Endüstri 4.0’ın eğiti-
me yansıması ile birlikte 21. Yüzyıl bireylerinin yaşam boyu öğrenme 
becerilerine sahip olmaları gerekir. Bireyler kendi öğrenmelerinden 
kendileri sorumlu olmalarının yanında sahip olmaları gereken temel 
beceriler, yetkinlikler vardır. 2000 yılından itibaren bu anlamda lite-
ratürde farklı sınıflandırmalar olmakla beraber yaratıcılık, teknoloji 
okuryazarlığı, problem çözme, eleştirel düşünme gibi yetkinlikleri 
kapsayan 21. Yüzyıl becerileri tanımlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Eğitim 4.0, 21.Yüzyıl Becerileri

GİRİŞ

Endüstrideki değişim ve gelişmeler toplumsal yapıdaki değişim ve 
gelişmeleri beraberinde getirir. Toplumsal yapıdaki gelişmeleri yaymak 
ülkelerin temel politikasını oluşturur. Toplumsal gelişmelerin yayılımı 
ise en iyi eğitim yoluyla gerçekleşebilir. Genç nesil eğitim yoluyla deği-
şim ve gelişmelerin öncüsü konumunda olabilir ve topluma yön veren 
sistem endüstri ile etkileşimli olarak eğitim olur. 

İnsanoğlu tarihi boyunca endüstride sürekli devrimler olmuştur. Bu 
devrimler dünyayı yeniden şekillendirmekte ve toplumsal sistemleri de 
değişime uğratmaktadır. Ekonomi, hukuk, eğitim yeniden yapılanarak 
değişime eşlik eder. Aynı zamanda bu sistemler değişimin öncüleri ko-
numunda olurlar. İnsanoğlu da bu döngünün başrol oyuncusu konu-
mundadır.

İnsanoğlu, eğitim yoluyla öğrenen birey olarak dünyada yolunu be-
lirler. Öğrenen birey, ateşin bulunmasıyla değişime başlayarak günü-
müzde nükleer enerjiye insansız fabrikalara kadar birçok yenilik ve geli-
şimleri sağlamıştır. Bireyde değişim olunca, tüm alanlarda değişimler ve 
gelişimler kaçınılmaz olmuştur (Cengiz, 2009). Birey doğayla mücadele 
edebilmek,  yaşamına devam ettirebilmek adına tarih boyunca birçok 
icatlar yapmıştır. Bu mücadele tekerleğin icadı ile başlayıp günümüzün 
dijital dünyasına kadar devam etmektedir. Bu değişimler gerçekleşirken 
toplumsal yapılar da yeniden şekillenmiş, endüstride, sanayide devrim-
ler birbirini izlemiştir.
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Dünya ateşin bulunmasından bugünün dijitalleşmesine kadar dört 
farklı değişimden geçmiştir. İlk değişim endüstri 1.0; sanayi devrimi ola-
rak adlandırılır ve 18. Yüzyılın sonlarına kadar sürer. Endüstri 2.0 ise 
elektriğin devreye girmesiyle seri üretimin başlamasıdır. 1960 yılında 
ilk bilgisayarların kullanılmaya başlanması ve 1990’da da internetin bu-
lunup yaygınlaşmasıyla endüstri 3.00 dönemi başlamıştır. 21. Yüzyılda 
yeni bir sanayi devrimi yaşanmaktadır: Endüstri 4.00; ilk olarak 2011 
yılında Almanya’da gerçekleştirilen sanayi fuarında isimlendirilmiştir. 
Endüstri 4.0, insansız kendi başına iş yapabilen robotların, yapay zekâla-
rın devreye girmesidir. Yelkikalan, Erden-Ayhün, Aydın ve Kurt (2019), 
Endüstri 4.0’ı;  nesnelerin interneti (IoT), veri analizi, bulut teknolojisi 
ve diğer teknolojik gelişmeleri, üretim ve üretim sistemlerine dahil ede-
rek üretim ve üretim sanayisinde devrim yaratan bir olgu olarak ifade 
etmektedirler.

Endüstri 4.0 ile tüm bilim dallarında dijital olarak etkileşim halinde 
olan çok yönlü bütüncül ve diğer endüstri devrimlerinde benzeri ya-
şanmamış bir devrimden söz edilmektedir. Çünkü endüstri 4.0 devrimi 
sadece işin üretim kısmıyla sınırlı kalmayıp farklı teknolojilerin içe içe 
geçmesiyle çok boyutludur (Schwab, 2017: 24-33).  O nedenle Endüstri 
4.0 sadece fabrikalarla sanayi ile sınırlı kalmayıp sağlık 4.0, tarım 4.0, 
toplum 4.0 ve eğitim 4.0 ile karşımıza çıkmaktadır. Kuuk (2019)’a göre 
endüstri 4.0 devrimi diğer devrimlerle kıyaslandığında dijitalleşme; za-
man ve mekân kavramlarını tamamen değiştirmiş ve bireyler kendini 
sürekli yenileyen bir yaşama dâhil olabilen, bilgiye sınırsızca erişme 
şansına sahip olan kişiler haline gelmiştir. Sanayi devrimleri şekil 1 (Al-
çın, 2018)’de gösterilmiştir.
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 Şekil 1. Sanayi Devrimleri
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Endüstrideki devrimler döneme özgü bir eğitim anlayışını da be-
raberinde getirmektedir. Her çağdaki sosyal değişimler doğrultusunda 
şekillenen eğitim süreçleri de bu değişimler doğrultusunda isimlendiril-
mektedir. Eğitim 1.0 tarım toplumunun ihtiyaçlarına, Eğitim 2.0 sanayi 
toplumunun ihtiyaçlarına, Eğitim 3.0 küreselleşen toplumun ihtiyaçları-
na ve Eğitim 4.0 ise yenilikçi toplumun ihtiyaçlarına odaklanacak şekilde 
yapılandırılmıştır (Harkins, 2008). Tablo 1’de endüstrideki değişimlerin 
eğitim sürecine yansıması verilmiştir. Eğitim 1.0 tek yönlü eğitim, Eği-
tim 2.0 Açık Erişim Eğitim, Eğitim 3.0 Bilgi Üretme Eğitimi, Eğitim 4.0 
Buluş-Yenilik Üretme Eğitimi öğretmen, öğrenci, okul, anlam, teknoloji, 
öğretim ve sektör mezunları faktörleri açısından incelenmiştir. Tablo 1’e 
göre Eğitim 1.0’dan Eğitim 4.0’a kadar en çok bilgiyi üretme, yayma sü-
reçleri ile öğretmen ve öğrenci rollerinde teknolojiye bağlı olarak farklı 
dönüşümler olmuştur. Öğretmen merkezli ezberci ortamlardan yaparak 
yaşayarak öğrenme ortamlarının olduğu bilgi üretim sürecinin öne çık-
tığı öğrencinin merkezde olduğu eğitim sistemlerine doğru dönüşümler 
gerçekleşmiştir. Aynı zamanda belli mimari yapıya sahip okullardan za-
man ve mekandan bağımsız öğrenme ortamları önem kazanmaktadır.

Tablo 1. Endüstrideki Değişimlerin Eğitim Sürecine Yansıması

1.0 Tek Yönlü 
Eğitim

2.0 Açık Erişim 
Eğitim

3.0 Bilgi Üretme 
Eğitimi

4.0 Buluş-Ye-
nilik Üretme 
Eğitimi

Öğretmenler Bilgi kaynağı 
olarak görülen 
lisanslı eğitmen-
lerdir.

Öğrencilerin, 
ailelerin ve di-
ğer paydaşların 
yer aldığı etkili 
eğitim ortamı 
oluşturmak 
için var olan 
rehberler

İşbirlikli çalış-
malar yapılabil-
mesi için rehber 
konumunda-
dırlar.

Yer ve zaman-
dan bağımsız 
olarak öğrenme 
portalları ve 
yazılım ortak-
ları tarafından 
desteklenen 
yenilikçi ve 
üretim kaynağı 
konumundadır.

Öğrenciler Sadece dinleyici 
durumunda-
dırlar

Kendi öğrenme-
sinden  sorumlu 
biraz daha aktif 
katılımcı

Yeni düşün-
celer, ürünler 
ortaya koya-
bilecek kendi 
öğrenim planına 
sahip

Bağımsızdırlar. 
Sanal ortam-
lar ve uzman 
rehberlerin 
yardımıyla eği-
tim planlarını 
geliştirerek, sü-
rekli yenilenen 
mekanizmalara 
uyum sağla-
maktadırlar.
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Okullar Her türlü 
eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin 
ve ölçme-değer-
lendirmenin tek 
bir kurum tara-
fından yapıldığı 
sabitlenmiş 
binalardır.

AB öğrenci 
değişimi gibi 
kurumlararası 
işbirliği ile ku-
rum ile öğrenci 
arasında birebir 
iletişim yer alır.

Kafeler, bow-
ling salonları 
ve işyerleri 
birer öğrenim 
merkezi olarak 
algılanmaktadır.

Küresel ko-
numda olan 
(bölgesel ve 
uluslararası 
sınırların olma-
dığı), kurumsal 
bağlar yerine 
tüm eğitim 
seviyelerinin 
desteklendiği 
zaman ve me-
kan sınırlama-
sının olmadığı 
ortamlardır.

Anlam Dikte yöntemi 
kullanılmıştır.

Genellikle sınırlı 
internet erişimi 
ile sosyal yapı-
landırmacılık 
vardır.

Toplumsal ola-
rak yapılandırıl-
mış ve içeriksel 
olarak yeniden 
keşfedilen bilgi 
mevcuttur.

Odaklanmış ye-
nilikler yoluyla, 
uygulamalar 
bireysel ve grup 
çalışmaları şek-
linde yapılmak-
tadır.

Teknoloji Tek bir kurumla 
sınırlı E-öğren-
me yönetim sis-
temi mevcuttur.

Teknoloji 
kullanımı dik-
katli-temkinli 
biçimde benim-
senmiştir.

Her yerde var 
olan bilgi üre-
timi ve iletimi 
için kullanıl-
mıştır.

Sürekli yenilene 
bilgi söz konu-
sudur (Web ta-
banlı e-öğrenme 
uygulamaları 
ile) 

Öğretim Öğretmenden 
öğrenciye doğ-
rudan sunum, 
ödevler ve 
yazılı yoluyla 
gerçekleştiril-
mektedir.

Öğretmenden 
öğrenciye öğ-
renciden öğren-
ciye doğrudan 
aktarım vardır.

Sosyal ağlar, 
disiplinler, ku-
rumlar ve ulus-
lararası sınırlar 
ötesinde ilişkiyi 
sağlamaktadır.

Eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin; 
gündelik ya 
da çalışma 
alanlarının her 
aşamasında  her 
yerde ve her 
anda gerçekleş-
tirilmektedir.

Sektör Mezu-
nları

Eğitilmeleri 
gereken ve 
kendilerinden 
yaratıcılık 
beklenmeyen 
ağ çalışanları 
olarak görmek-
tedir.

Ekonomi için 
bilgi üreten, do-
nanım konusun-
da eksikleri olan 
bir işçi olarak 
görülmektedir.

Bilgi oluşumu-
nu ve gelişimini 
destekleyen, 
iş arkadaşları 
ve girişimciler 
olarak görmek-
tedir.

Odaklanmış 
inovasyon 
yapısını 
sürdürebilen, 
yenilik üreten 
iş arkadaşları 
ve girişimciler 
olarak görmek-
tedir.

Not: Semerci, Yavuz ve Semerci (2018) tarafından Demartini ve Be-
nussi (2017) ve Harkins (2008)’den uyarlanmıştır.
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Eğitim 1.0

Eğitim 1.0, Endüstri 1.0’ın getirdiği yani tarım toplumunun ihtiyaç-
larına uygun bireyler yetiştirmek amacı ile öğretmenin bilgi ve deneyim-
lerini aktardığı bir eğitim türüdür (Konca, 2021). Eğitim 1.0,  öğretmenin 
merkezde olduğu öğretmenden öğrenciye bilgi aktarımının gerçekleş-
mesidir. Öğrenme sürecinde öğretmen bilgi kaynağı olarak görülmekle 
beraber öğrenci tamamıyla pasif alıcı konumundadır.

Eğitim 1.0 sürecinde eğitimin tüm kademelerinde öğretmenden öğ-
renciye salt içerik naklinin gerçekleşmektedir. Bu durum yükseköğre-
timde de farklılık göstermemektedir. Öğrenciler, kendilerine ait orijinal, 
somut bir ürün yerine öğretmenler tarafından sunulan farklı kaynak-
ları kullanarak etkinlikler gerçekleştirerek bilgi tüketen bireyler olmuş-
lardır. Eğitim 1.0 sürecinde bireyler akademik kariyere devam edenler 
araştırmacı kimliğine ulaştıklarında bilgi birikimlerini yeni bilgi üretme 
aşamasında kullanabilir duruma gelmişlerdir (Akt. Kuuk, 2019).

Eğitim 2.0

Endüstri 2.0, elektriğin devreye girmesiyle seri üretimin başlaması 
idi. Eğitim 2.0 Endüstri 2.0’nin eğitime yansımasıdır. Matbaanın hızla 
gelişmesi ve yeni bir endüstri devrimi ile beraber Eğitim 2.0 süreci baş-
lamıştır. Bu dönemde fabrikalaşmanın, seri üretiminin artması eğitimin 
de seri üretim gibi algılanmasına yol açmıştır denilebilir. Hatta Poowo-
rawn (2015) eğitim kurumlarını birer endüstriyel tesis, öğrencileri ise bu 
tesislerde üretilen ürünler, eğitim programlarını ürünün kalitesini artır-
maya yönelik düzenleme, sınav sistemini ürünlerin kalitesini belirleyen 
kontrol evrakları, diploma ise ürünün garanti belgesi ya da markası ola-
rak tanımlamıştır. Eğitim sistemi içerisinde yer alan her bir unsur fabri-
ka-endüstri sistemine benzetilmiştir. 

Eğitim sistemi fabrika ve üretim sistemlerine benzetilmiştir çünkü 
bireyin yaşamını sürdüreceği Dünya yeni bir dünya ve burada belli ru-
tinler mevcut. Her gün belli çalışma saatleri, makinalar, toplu yaşam 
şartları, kolektif bilinç gibi yeni durumlar mevcut ve Dünya fabrikadaki 
paydos saatleri ile düzenlenmekte idi (Toffler, 1970). Hargadon (2007) 
ise Eğitim 2.0’yi iletişim kurmayı ve sisteme katkıda bulunmayı içine 
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alan bir sorumluluk çağı olarak tanımlamaktadır.22 Eğitim 2.0 daha çok 
sanayi toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklanmıştır. Dolayı-
sıyla öğretme kavramına odaklanılmış teknolojik ürünler öğretim için 
sadece birer araç olarak görülmüştür (Puncreobutr, 2016). Teknoloji sa-
dece bir araç olarak görülse de Eğitim 2.0’de öğrenciler Eğitim 1.0’den 
farklı olarak pasif alıcı konumundan uzaklaşmaya başlamıştır. Öğrenci-
ler kendi öğrenme sorumluluğunu alan bireyler olma yolunda ilerlerken 
öğretmenin rolü de bilgi aktarıcılığın yanında rehber konumuna doğru 
ilerlemiştir (Demartini ve Benussi, 2017). Weyand (1925)33’a göre ise en-
düstri modeli eğitim, fabrika sahiplerine yani işverenlere daha eğitimli 
ve yetenekli bireyler sağlamak üzere oluşturulmuştur. Çünkü “okulun 
arka kapısı fabrikanın ön kapısına çıkar” anlayışı vardır ve ölçme değer-
lendirmenin standart olduğu öğretmenin otoritesinin hakim olduğu bir 
eğitim modeli  söz konusudur (Baker, 2013). 

Bu dönemde eğitim reformcuları küçük yaşta fabrikalarda çalışan 
çocukları kurtarıp, gelecekte yetişkin hayatlarında çalışacakları bu fab-
rikalardaki işlerde gerekli olacak okuma, yazma ve aritmetik gibi temel 
dersleri öğrenecekleri okullar inşa etmektedir (May, 2011). 

Sanayi çağında okulların üstlendiği asıl misyon fabrikaların istediği 
nitelikli işçi yetiştirmekten çok, eşitlikçi bir anlayışla toplumun her kesi-
minin eğitime ulaşabilmesi ve  hoşgörülü, medeni bir toplum oluşturma 
isteğidir. Kitleler halinde, birlikte öğrenen öğrencilerin farklı özellikleri 
nedeniyle (dini ya da etnik köken gibi) ötekileştirmelerin ortadan kaldı-
rılmasına ve eşitlikçi,  üniter bir toplum oluşturulmasına yardımı olaca-
ğı düşünülmüştür (Rose, 2012).

Eğitim 3.0

Bilgisayarlar ve internet hayatın her alanında yaygınlaşmasıyla be-
raber öğrenme ve öğretme süreçlerine de entegre olmuştur. Artık bilgi-
ye kolay erişim sağlanabilir. Çünkü Endüstri 3.0 haberleşmenin giderek 
yaygınlaştığı teknolojinin hayatın her alanında girdiği bir dönemdir. Bu 

2 http://www.stevehargadon.com/2007/04/web-20-connection.html.  (E.T. 10.08.2021)
3 http://www.jstor.org/stable/2764589 (E.T. 20.08.2021).
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ilerleme eğitime, bilgiye hızlı erişme ve yeni bilginin daha kolay elde 
edilmesi olarak yansımıştır.

Endüstri 3.0 ülkelerin sınırlarının yavaş yavaş kalkmaya başlama-
sı  (Dünyaya yayılma) küresel bir dünya düzeninin temelleri atılmaya 
başlaması demekti. Eğitim 3.0’ı Harkins (2008) bilgi üretilen eğitim çağı 
olarak tanımlamıştır. Çünkü öğrenciler bilgiyi tüketen, ezberleyen değil 
bilgi üreticileri olmak durumundadır (Öztemel, 2018: 27).

Eğitim 3.0, küresel toplumunun ihtiyacına çözüm bulmayı amaçla-
maktadır. Bireysel ve kendi hızında öğrenmeyi destekleyerek, bilginin 
üretilmesini sağlamaktadır. Bu dönemde eğitim; öğrenme materyalleri-
ni, teknolojiyi ve sosyal medyayı etkin kullanarak etkileşimli öğrenme-
ye odaklanmaktadır.44 Böylelikle geleneksel eğitim ortamı, teknolojinin 
devreye girmesiyle beraber değişime uğramış, dijital ortamlar öğrenci-
lere sanal öğrenme fırsatı sunmuştur (Harkins, 2008). Yükseköğretimde 
ise Bologna süreci ile başlayan çok uluslu ortak eğitim programları uy-
gulanmaya başlanmıştır (Öztemel, 2018).

Eğitim 4.0 

İlk defa 2011 yılında Hannover Fuarı’nda Alman Eğitim ve Araş-
tırma Bakanlığı tarafından Gelecek-Projeleri’ nden biri olarak bahsedilen 
Endüstri 4.0 diğer sanayi devrimlerinin devamı olsa da, her alanı etki-
leyecek değişimi barındırmaktadır55. Robotların devreye girdiği, sağlık, 
tarım, fabrika gibi her alanın dijitalleştiği yapay zekâların, 3 boyutlu ya-
zıcıların gündelik hayatın bir parçası olduğu bir devrimdir Endüstri 4.0. 
Bu değişimler, evrilmeler eğitim alanını da etkileyerek Eğitim 4.0 olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Eğitim 4.0; geleneksel eğitimin öngördüğü ezberci öğretimden farklı 
olarak, teknolojiden faydalanan ve bireysel öğrenmeyi temel alan eğitim 
sistemi çerçevesinde günümüz dünyasının beklentilerini karşılayan tec-
rübelerin, yaparak yaşayarak öğrenmelerin önem kazandığı yeni bir eği-
tim modeli olarak ifade edilmektedir (Yelkikalan vd., 2019). Eğitim 4.0’ın 

4 https://vizyonergenc.com/icerik/egitimin-gelecegini-sekillendirmek-egitim-4-0 
(E.T.20.08.2021).

5 www.emo.org.tr  (E.T. 12.08.2021).
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dijital teknolojilerle donanık olması, kişiselleştirilmiş veri, açık kaynak 
içeriği kullanması, küresel anlamda bağlantılı olan teknolojik dünyanın 
ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor. Bu yeni dönem, çocukluk ve 
okul çağlarını kapsayan dolayısıyla okul hayatından iş hayatına uzanan 
yaşam boyu öğrenme sürecini oluşturan, toplumda sağlam bir yer edi-
nip farklılık getiren yardımcı bir eğitim sistemi ihtiyacını da beraberin-
de getiriyor (Dereli, 2018).  Sürekli öğrenme aslında bir dönüşümü de 
beraberinde getiriyor. Mekandan ve zamandan bağımsız bir öğrenme 
dönüşümü. Florida (2005) bu dönüşümü “teknoloji, beceri ve tolerans” 
olarak açıklamaktadır (İngilizce baş harfleri nedeni ile 3T kuralı olarak 
bahsetmektedir). Eğitim, teknolojiye dayalı beceriler kazandırırken, bir 
taraftan da tolerans, yaratıcılık, çoklu bakış açısı, bütünü görebilme  gibi 
zihniyet değişikliklerini sağlaması gerekiyor (Florida, 2005).

Endüstri 4.0 bir dönüşümü beraberinde getirdi. Her ne kadar yapay 
zekalardan ve robotlardan bahsedilse de her sanayi devriminde olduğu 
gibi Endüstri 4.0da da insan becerisine ihtiyacımız vardır. Yani Eğitim 4.0; 
bireylere yeni yetkinlikler, beceriler kazandırmaya ihtiyacımız vardır.

Alçın (2018) bu dönüşüm için gerekli olan 4 temel yetkinliği içine 
alan eğitimde bir model önermiştir: Eğitim 4ware modeli. Bu modelin 
temelini oluşturan dört yetkinlik alanı;  hardware, software, netware, 
wetware:

Hardware

Hardware, üretimi gerçekleştirmek için sahip olunan fiziki araçlar-
dır. Bu fiziki araçlar her dönem teknoloji ile beraber değişmiştir: “Basit 
tezgâhlardan CNC tezgâhlara ve kayan batlardan bilgisayarla tümleşik 
üretim robotlarına doğru değişmiştir.” Eğitim 4.0 da, Endüstri 4.0 sü-
recinin ihtiyaç duyduğu hardware konusunda temel teknik bilgilerin, 
robotik sistemlerin, 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcı sistemler ile artırılmış 
gerçeklik (AR) uygulamalarının öğretilmesini içermektedir.

Software

Hardware kaynaklarının kullanımını kolaylaştıran soyut malların 
temel bileşeni haline gelen bir kaynak türüdür. Endüstri için gerekli olan 
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rutin işlerin yerini Endüstri 4.0 ile otomasyonu olanaklı kılan yazılımla-
ra, software kaynaklara bırakıyor. Burada Eğitim 4.0 öğrencilere yazılım 
dilinin kullanılabilir, anlaşılabilir ve en güncel haliyle aktarılması görevi 
ile yer almaktadır.

Netware

Netware endüstride bir firmanın yerel ve küresel düzeydeki bağ-
lantı gücünü ifade ediyor. Küresel hareket etmek durumunda kalan şir-
ketlerin netware konusunda bilgi sahibi olan bireylere ihtiyacı olacaktır. 
Eğitim 4.0 yaklaşımının bu anlamda küresel ölçekte ilişkiselliği, küresel 
vatandaşlığı, kültürel entegrasyonu ve iletişimi-etkileşimi özümsemiş 
bireyler yetiştirme görevi vardır.

Wetware

Wetware, beyin gücü ya da zihinsel kaynak olarak ifade edilir. Di-
ğer üç yetkinliğin bileşeni konumundadır. Küresel ekonomiye şirketle-
rin sahip oldukları beyin gücü ve “wetware” potansiyelleri yön vere-
cektir. Eğitim 4.0, Endüstri 4.0’ın ihtiyaç duyduğu düzeyde “wetware” 
yaratılabilmesi geleceğin dünyasına yön vermede inisiyatif, yetkinlik 
ve sorumluluk alacak beyin gücünün yetiştirilmesi için ezberden uzak, 
akılcı çıkarımlarda bulunabilen, farklı durumlar için farklı kararlar alma 
alternatifi sunan bir eğitim tasarımı uygulanması gerekmektedir.

Alçın (2018)’ın modeli de göstermektedir ki Eğitim 4.0 geçmiş dö-
nemlerdeki eğitim sistemlerinden farklı olmak durumundadır. Çünkü 
Öztemel (2018)’e göre Eğitim 4.0 inovasyon ağırlıklı olmakla birlikte tek-
nolojik gelişmeler ile bütünleşmelidir. Bu da eğitim sistemlerinde köklü 
değişimleri kaçınılmaz kılacaktır. 

Eğitim sistemindeki değişimler tek bir alanda değil bütüncül bir de-
ğişim olmalıdır. Eğitim sisteminin; vizyon, yönetim, öğretim, program, 
içerik, öğrenme ortamları, öğretim yaklaşımları, öğretmen yeterlikleri, 
değerlendirme anlayışı ve rehberlik hizmetleri gibi her şeyin bir bütün-
lük içerisinde değişmesi gerekir (Konca, 2021). Değişim bireylere hangi 
yetkinlikleri kazandırılacağı belirlenerek başlanmalıdır. Öğrencilere ne-
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den yeni yetkinlikler, beceriler kazandırılması gerektiğini Dereli (2018)  
10 başlık altında ele almıştır: 

1. Teknolojiyi Anlamak, Tasarlamak ve Geliştirmek: Endüstri 4.0 
sadece teknolojiyi kullanabilen bireylere değil üreten bireylere ihtiyaç 
duymaktadır. Birbirleri ile iletişim kurabilen makineler kendilerini ve 
diğer makineleri kullanabilecek. Yapay zekâlar devreye girecek. Bu du-
rum teknolojiyi kullanmayı öğreten geleneksel eğitim anlayışının yerini 
temel bir beceri olarak teknoloji eğitimi veren, teknolojiyi anlamayı, ta-
sarlamayı ve geliştirmeyi esas alan bir anlayışı benimseyen bir eğitim 
modeli alacaktır.

2. STEM-A ile Birlikte Endüstri 4.0’ın Getirdiği Teknolojik Yeni-
liklerle Başarılı Bir Etkileşim Kurabilmek: Çok yönlü bireyler yetiş-
tirmek için genel kabul gören eğitim yaklaşımına “STEM” adı veriliyor. 
STEM, “Science, Technology, Engeneering ve Math’ın” kısaltılmış hali-
dir. Bir de “STEM-A” vardır. STEM’den farkı A (Art). Yani, bilim, tek-
noloji mühendislik, tasarım gücü ve sayısal yetenek.  Maker hareketleri, 
kodlama programları, robotik teknolojiler özellikle temel öğrenim çağı-
na dönük olarak hızlıca yaygınlaşıyor. Okullarda inovasyon merkezle-
ri, STEMA programları, robotik, kodlama ve algoritma dersleri yaygın-
laşıyor (Alçın, 2018). Endüstri 4.0’ın getirdiği “Büyük Veri ve Analiz”, 
“Akıllı Robotlar”, “Zenginleştirilmiş Gerçeklik”, “Simülasyon”, “3 Bo-
yutlu Yazıcılar”, “Bulut”, “Siber Güvenlik”, “Nesnelerin İnterneti”, ve 
“Yatay-Dikey Yazılım Entegrasyonu” gibi teknolojilerin mesleklere gir-
mesi, eğitim programlarında yer alması ve bu teknolojilerin altında ya-
tan mantığın öğrenciler tarafından bilinmesi önem taşımaktadır. Böyle 
bir eğitim programı ise STEM-A mantığı ile olabilir: Örneğin 3 Boyutlu 
yazıcı teknolojisini kavramak, anlamak ve makine operatörü mantığının 
ötesine geçmek isteyen bir öğrenci:

• Fen bilimleri hakkında fikir sahibi olmalı,

• Yazıcıda uygulanacak tasarıma sanatsal bir bakış açısı ile bakabil-
meli,

• Ürünün özelliklerini, yapısını sayısal veri ya da grafik olarak ifa-
de edebilmeli ve son olarak
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•  Tüm bunları temel bir mühendislik bilgisi ile uygulayabilmelidir 
(Dereli, 2018).

3. Okula Mimarisinden Eğitim Programına Kadar Her Anlam-
da Disiplinler Arası Bir Niteliğe Sahip Olmak: Eğitim 4.0 disiplinler 
arası bir yaklaşımı da içinde barındırıyor. Disiplinler arası yaklaşım sa-
dece öğretim programlarıyla değil okulların mimari, fiziki yapısı ile de 
sağlanmalıdır. Endüstri 2.0 döneminde fabrikaların seri üretim anlayı-
şı okulların hem içi hem dış yapısını seri üretim mantığı ile değişime 
uğratmıştı. Endüstri 4.0 ile ise fabrikalar Dereli (2018)’nin de belirttiği 
gibi teknoloji merkezleri gibi bir görünüm aldı. Dolayısıyla okulların da 
bu değişime uğraması gerekir. Örneğin okulların mimarilerinin; esnek, 
yaratıcı düşünceleri ortaya çıkartabilecek ve öğrenmeyi keyifli hale ge-
tirecek bir hale dönüştürülmesi gerekiyor. Teknik eğitim kurumlarının, 
pedagog, psikolog, iç ve dış mimar, idareciler, öğretmenler ve öğrenci-
lerden oluşan farklı alanlardan uzman gruplar tarafından tasarlanmalı. 
Eğitim 4.0 okullarında öğrencilerin kendine güvenen, mutlu ve özgür 
hissedebilecekleri alanlar olabilmelidir.

4. Ders Dışı Aktiviteler ile Uygulama Becerilerini Geliştirmek: En-
düstri 4.0’ın kullanım kolaylığının olmasının en önemli sebeplerinden 
biri, üretim teknolojilerinin gündelik hayatta kullandığımız teknolojile-
ri de kapsıyor olmasıdır. Artırılmış gerçeklik uygulamalarında olduğu 
gibi. Eğitimde öğrencilerin bu teknolojileri ders saatleri dışında kendi 
kurdukları kulüplerde deneyip geliştirebilmelidirler. Bu tarz kulüp 
deneyimleri öğrencilerin gündelik hayatlarında inisiyatif alan, sadece 
kendisinden istenen temel görevleri yapmamanın ötesine geçen ve fark 
yaratan bireyler olmasına büyük destek olur (Dereli, 2018). 21. Yüzyılda 
okul diplomalarının yerini öğrencilerin ders dışı katıldıkları aktiviteler 
ve kulüp çalışmaları sonunda aldıkları sertifikalar önem kazanacaktır.

5. Liderlik Becerilerine Sahip Olmak: Yapay Zekânın da Dâhil ol-
duğu Ekipleri Yönetebilmek:  Geçmişte liderlik için gereken temel be-
ceri “insan ilişkileri yönetimi” bilmek yeterli görülebiliyordu. Endüstri 
4.0 ve Eğitim 4.0 ile birlikte ise bireylerin yapay zeka birimlerine de li-
derlik etmesi gerekecek. Makinelerle konuşmayı bilen (nesnelerin inter-
neti), onları programlamasını bilen kişiler lider olarak kabul görecek. Bu 
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nedenle bireylerin makinelerle iletişim ve kod yazma becerisini erken 
yaşlarda edinmesi gerekiyor (Dereli, 2018).

6. Teknolojiyi Bireyin Yararına Kullanabilen Gençler Yetiştirmek: 
Teknolojinin her alana dahil olması ile birlikte teknoloji okur-yazarı bi-
reyler yetiştirmek önem kazanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerini 
doğru kullanmak en önemli becerilerden bir haline gelmektedir. Tekno-
lojinin topluma etkisini bilen doğru yerde doğru zamanda kullanabil-
melidir. Dereli (2018)’nin belirttiği gibi hacker, e-kumar gibi teknoloji 
tuzaklardan uzaklaştırarak teknolojiyi toplum yararına kullanan birey-
ler yetiştirmek temel hedef olmalıdır. Bu anlamda okullarda teknoloji 
etiği yer almalıdır.

7. Teknik Eğitimde Atölye Mantığının Yerine Garaj Mantığını 
Koymak:  Üretimde dijitalleşme ile birlikte yeni yazılımlar, geleneksel 
üretim ortamlarının dışında teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Bu yenilik-
ler sürekli bir değişim içerisinde olacaktır. Artık geçmişte olduğu gibi 
bir çalışanın bir makinenin başında çırak olarak başlayıp ustabaşı olarak 
emekli olması bu yeni dönemde söz konusu değildir. Mesleki eğitimler 
de yaşam boyu eğitim kapsamında atölye veya laboratuvarlarda devam 
etmeli.

Mesleki eğitimde; tesis ortamlarını aratmayacak benzer ortamlar, 
dijital teknolojiler ve FabLab’lar (Fabrication Laboratory –Üretim Labo-
ratuvarı) eğitim aracı olarak devreye giriyor. Simülasyon yeni üretim 
süreçlerinin de merkezinde olacağından, okullarında yer alan üretim 
simülatörlerinde ya da üretim laboratuvarlarında eğitim alan gençler 
gerçek üretim tesisine çok kolay uyum sağlayacaktır.

8. Teknoloji Eğitimini Sanayi Merkezlerine Yakın Yerlerde ve 
Sanayi ile İşbirliği İçinde Vermek: Öğrencilerin okullarının teknoloji 
üreten üretim tesislerine yakın olması, bu şirket ve kurumlarla staj prog-
ramları ve ortak projeler geliştirilmesi gibi işbirlikli çalışmaların olması 
gençlerin teknoloji ile olan ilişkilerine büyük katkı yapar. Ayrıca şirket-
ler de gençlerin dinamik ve yaratıcı bakış açılarından faydalanabilecek 
daima yenilikçi olabilecektir.

9. Daha Uzak Bir Geleceğin Parçası Olmak ve Endüstri 5.0’ı Dü-
şünmek:  Endüstri 4.0 döneminin “yaratıcı liderliğe ve dönüşüme daya-
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lı birey ve teknolojileri” bir sonraki devrimin içeriğini ortaya koymaya 
başladığı söylenebilir. Bu yeniçağda ürün ve hizmetleri birer yazılım 
olarak satın alınacak.

Endüstri 4.0’deki inovasyondan sonra bizi Endüstri 5.0 karşılaya-
caktır. Üretimin fabrikalarda değil evlerde gerçekleşebileceği; finans ve 
telekomünikasyon gibi hizmetler için merkezi sistemlerin ve şirketlerin 
konumunun değişeceği bir dönem var önümüzde.  Bulunduğu ortamın 
elektriğini ve suyunu üretebilen bireyler konumunda olacağız.  Evdeki 
3 boyutlu yazıcılar sayesinde birey ihtiyacına göre bir hamburger ya da 
cep telefonu üretebilecek. Bankacılık ve finans hizmetleri belki de tama-
men açık kaynaklı “Blockchain” sistemleri üzerinden yürüyecek. Yani 
Endüstri 4.0dan sonra gelecek dönem; herkesin kendi üretimini yazılım-
lar sayesinde kendisinin gerçekleştirebileceği bir dönemdir. O nedenle 
eğitim sistemleri de kendi ihtiyaçlarını ve sorunları belirleyip çözümler 
üreten, yaratıcı bireyler yetiştirme yönünde hızlı adımlar atabilmelidir.

10. Üniversiteyle Ortaöğretim Arasında Köprü Oluşturabilecek 
Bir Program Tasarlamak: Lise döneminde meslek seçiminin yapılıyor 
olması nedeniyle Endüstri 4.0’ın en çok etkileyeceği öğretim kademe-
si lisedir. Dolayısıyla lisede 21. Yüzyıl becerilerini (Yenilikçi, teknoloji 
okuryazarı, yaratıcı, problem çözebilen) edinen birey üniversitede ön 
plana çıkacaktır. Mesleğe ilişkin temel beceriler ve teknolojiler liseden 
itibaren programlarda yer almalıdır.

Dereli (2018)’nin 10 başlık altında belirttiği bu değişimler için öğ-
rencilere kazandırılması gereken yeni beceriler ve yetkinlikler söz ko-
nusudur. Bu beceriler literatürde 21.yüzyıl yetkinlikleri ya da becerile-
ri olarak yer almaktadır. Bu yetkinlikleri OECD Education 2030 grubu 
“dönüştürücü yetkinlikler” olarak tanımlamıştır. Hızla öğrencilere bu 
yetkinlikler kazandırabilmeli müfredatlarda yer almalıdır. Çünkü Rabb 
(2018)’ın araştırmalarına göre son 50 yılda eğitimle kazandırılan beceri-
lerin %80’i artık makineler tarafından oldukça başarılı bir şekilde yapıla-
bilmektedir. Yani bugün okula başlayan çocukların %65’i şu anda bilme-
diğimiz farklı mesleklerde çalışacaklar. Bu değişime ayak uydurabilmek 
öğrencilerin 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmasına bağlı olacaktır.
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21. Yüzyıl Becerileri

21.yüzyıl becerilerinin neler olduğuna dair literatürde farklı görüş-
ler yer almakla birlikte 21. Yüzyıl Ortaklığı (P21), bu becerileri; içerik 
bilgisi, temalar, öğrenme ve inovasyon becerileri, medya ve teknoloji 
becerileri ve yaşam kariyeri becerileri başlıkları altında toplamıştır (P21, 
2007). P21’in 21. Yüzyıl becerileri gruplaması şekil 2 (partnership for 
21st century learning (P21) 6’de gösterilmiştir.

Şekil 2. 21. Yüzyıl Becerileri P21 Çerçevesi

Şekil 2’deki model Partnership for 21st Century Learning (2017) pro-
jesi Amerika’da 21 eyalette uygulanan ve 33 kurum tarafından destekle-
nen bir stratejik eğitim projesi girişimidir. 

Model de P21 Çerçevesindeki gökkuşağının renkli kemerleri “öğ-
renme çıktılarını” (learning outcomes), alttaki gri renkli havuzlar ise 
“destek sistemlerini” (supportsystems) temsil etmektedir ve her bir bile-
şen; 21. yüzyıl öğrenme ve öğretme sürecinde birbirine bağlı olarak çalış-
maktadır (Gelen, 2017). Modeldeki beceriler yaşam boyu öğrenmenin ve 
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yaratıcı-yenilikçi düşünmenin temeli olarak görülmektedir (Trilling ve 
Fadel, 2009). Modelde yer alan ilk beceri Öğrenme ve İnovasyon (Yeni-
lik)  Becerileri (4C- critical thinking, communication, collaboration, crea-
tivity)dir. Öğrenme ve inovasyon becerileri; eleştirel düşünme, problem 
çözme, iletişim ve işbirliği yetkinliklerini kapsamaktadır (Gelen, 2017).

Bilgi, medya ve teknoloji becerileri ise bilgi, medya ve iletişim tek-
noloji okuryazarlığını içermektedir. Bu beceri ile dijital okuryazar olan 
bireylerin, karşılaşılan sorun için doğru ve yaratıcı bir şekilde bilgiyi 
kullanması, farklı kaynaklarda gelen bilgiden doğru ve güvenilir olanı 
seçebilmesi, bilgi erişimi ve kullanımı ile ilgili etik bilgisine sahip olması 
beklenmektedir67.  Dünyada salt okuma- yazma ve dört işlem becerileri 
yeterli değildir. Bilgi, bilgi ve iletişim teknolojileri, medya,dil ve   sanat 
okuryazarlığı gibi farklı okuryazarlıklar tanımlanmıştır. Her gün yenile-
nen bilgi birikimi içerisinde kalmamak adına “bilgiye ulaşma, kullanma, 
yönetme ve değerlendirme becerilerinin” kazandırılması için ara disip-
linler ya da temel öğrenme alanları adı altında bu beceri ve yeterlikler 
eğitim programlarında  tüm disiplinlerin ortak konusu olarak yer al-
maktadır (Güven, 2017).

Modelde yer alan yaşam ve kariyer becerileri; esneklik ve uyumlu-
luk, girişkenlik,  sosyal ve kültürlerarası etkileşim, üretkenlik,  liderlik 
ve sorumluluk (insiyatif alma)  becerilerinden oluşmaktadır (Kylonen, 
2012; Partnership for 21st Century Learning, 2007; Trilling ve Fadel, 
2009). Yaşam ve kariyer becerilerini içine alan; farklı durumlara uyum 
gösterme, esnek olma, 

hedef belirleme, zamanı yönetme, bağımsız çalışma, başkaları ile 
etkili iletişim kurma ve birlikte çalışma, proje ve çözüm üretme, sorum-
luluk ve lider olma gibi beceriler yaşam boyu ihtiyaç duyulan temel be-
ceriler olması nedeniyle P21 projesinde olduğu gibi, bu beceriler dijital 
dünyada birçok öğretim programında yerini almaya başlamıştır (Gelen, 
2017).

Günümüzde önemli olan, modeli de kapsayan 21. Yüzyıl becerile-
rini eğitimcilerin doğru anlamaları, bu becerileri bireylerde geliştirme 
stratejilerini ve bu becerilerin nasıl değerlendirileceği hakkında bilgi sa-

6 http://www.p21.org/our-work/p21-framework  ( E.T 15.09.2021)
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hibi olmaları gerekmektedir (Grifin vd.’den akt. Konca, 2021). Bir okul 
ya da sistem bu temel (standartlar, değerlendirmeler, müfredat ve öğ-
retim, mesleki gelişim ve öğrenme ortamları) üzerine kurulduğunda; 
öğrenciler öğrenme sürecine daha yoğun bir şekilde katılır ve bugünün 
küresel ekonomisinde başarılı olmaya hazırlanan mezunlar olurlar (Ge-
len, 2017).

Eğitim 4.0 kavramı değişimi temel almaktadır; sistemsel değişim, 
okulun yapısında, donanımında değişim (okul 4.0), öğretmenin mesleki 
gelişiminde değişiklik (öğretmen 4.0), öğrencinin öğrenmesin de değişim 
(öğrenci 4.0). Bu değişimler süreklilik gerektirecektir ki bahsedilen tüm 
beceriler yaşam boyu öğrenmeyi zorunlu hale getirmektedir. P21-Part-
nership for 21st Century Learning (2016) raporunda da belirtildiği gibi 
yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve bireylerin küresel vatandaş ola-
rak varlık sürdürebilmelerine olanak sağlamak için öğretim sürecinin, 
bireylere sunulan öğretim programlarının ve öğretim yöntemlerinin ge-
rekli becerileri kazanmış olmaları mümkün olacaktır.

SONUÇ

Son 250 yılda toplumsal yaşamı etkileyen dört sanayi devrimi ya-
şandı. Her devrim önce devletlerin sanayi-ekonomik yapısını değişime 
zorlarken sosyal, toplumsal değişmeleri de beraberinde sürüklemiştir. 
Yaşanan tüm bu değişim ve gelişmeler eğitimi de etkilemiştir. Her en-
düstri devrimi ile beraber eğitim sistemlerinde, programlarında düzen-
lemelere gidilmiştir. Çünkü temelindeki felsefe değişmiştir, toplumsal 
yapı değişmiştir. Örneğin; Eğitim 1.0, tarım toplumuna göre, Eğitim 2.0 
sanayi toplumuna göre, Eğitim 3.0 bilgisayar teknolojisine göre, Eğitim 
4.0 dijital dünyaya göre şekillenmiştir. 21. Yüzyılda bu sanayi devrim-
lerinden dördüncüsü Endüstri 4.0 ve bunun eğitime yansıması Eğitim 
4.0 yaşanmaktadır. Eğitim 4.0, Endüstri 4.0’ın ihtiyaçlarına cevap vere-
cek şekilde dijitalleşmeyi ve dijitalleşmenin getirdiği beceri kazanımla-
rını içermektedir. Eğitim 4.0 ile zaman ve mekândan bağımsız eğitimi, 
bireyselleştirilmiş öğrenmeyi, esnek öğretim modelleri, veri analizi ve 
yorumlama süreçlerini, yaratıcılığı öne çıkaran sorgulama tabanlı eğitim 
kastedilmektedir. Bu değişim için yapılması gereken (Öztemel, 2018)’in 
belirttiği gibi kaçınılmaz olan dijital dönüşümü toplumlar kendileri için 
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en uygun şekilde yaşayabilecekleri bir yol haritası belirleyerek eğitim 
sistemlerini ona göre yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.
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TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA 
İLGİLİ YAYIMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN 

İNCELENMESİ (2006-2021)

Yusuf Emrah YAMAN1, Şenel ELALDI2

Öz: Bu çalışmada; 2006-2021 yılları arasında Türkçe öğretim programı 
ilgili yayımlanmış lisansüstü tezlerin güncel araştırma eğilimlerinin 
belirlenmesi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2006-2021 yıl-
ları arasında Türkçe öğretim programı ile ilgili yapılmış 61 lisansüstü 
tezi (n= 54 yüksek lisans; n=7 doktora); yayımlandıkları yıl, araştır-
ma yöntemleri, veri toplama araçları, konu alanları, çalışma grubu, 
örneklem büyüklükleri ve kaynak sayılarına göre incelenmiştir. Araş-
tırmanın verileri, Yükseköğretim Kurulunun Ulusal Tez Merkezi Veri 
Tabanından elde edilmiştir. Bu çalışmadaki lisansüstü tezlerin dahil 
edilme aşamaları PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviewand Meta-Analysis Protocols) rehberliğinde belirlenmiştir. Ça-
lışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel içerik analizi yöntemi 
kullanılmış ve veriler doküman incelemesi ile toplanmıştır. Çalışmanın 
sonucunda ulaşılan bulguların sayısal değerleri yüzde / frekans tab-
loları aracılığıyla sunulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında; Türkçe 
öğretim programlarına ilişkin yayımlanan çalışmaların özellikle 2019 
yıllında yoğunlaşdığı; yüksek lisans düzeyinde yapılan tezlerin dokto-
ra tezine göre daha fazla yapıldığı ortaya çıkmıştır.Araştırma yöntemi 
seçiminin yüksek lisans ve doktora düzeyinde farklılaştığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Yüksek lisans tezlerinde en çok nitel araştırma yöntemi 
tercih edilirken doktora tezlerinde en çok karma desen kullanılmıştır. 
Veri toplama olarak hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde en 
çok doküman incelemelerine yer verildiği ortaya çıkmıştır. Bunun se-
bebi incelenen konunun öğretim programları olmasından kaynaklan-

1 http://www.p21.org/our-work/p21-framework  (E.T.15.09.2021)
2 MEB, Malatya /Türkiye, yusufemrahyaman@gmail.com, Orcid No:0000-0003-4844-7250
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dığı düşünülmektedir. Lisansüstü tezlerin konu alanı kapsamında da-
ğılımları incelendiğinde hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde 
en çok program değerlendirme ve öğretmen görüşlerinin ele alındığı 
ortaya çıkmıştır. Çalışma grubu/örneklem seçimi yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde farklılaşmaktadır. Yüksek lisans düzeyinde yapı-
lan tezlerde çalışma grubu olarak dokümanlar (öğretim programları, 
ders metinleri) göze çarparken doktora tezlerinde ise en çok öğrenci-
lerden oluştuğu tespit edilmiştir. Örneklem büyüklüğü yüksek lisans 
düzeyinde 1-10 arasında; doktora düzeyindeise 301-1000 arasındadır.
Bu farklılığın yüksek lisans düzeyinde dokümanların, romanların veya 
metinlerin örneklem olarak alınmasına ve nitel çalışmaların ağırlıkta 
olmasına karşın doktora düzeyindeki tezlerde çalışma grubunun öğ-
renci ve öğretmenlerden oluşması ve ayrıca ölçek yada anket gibi nicel 
yöntem kapsamında kullanılan veri toplama araçlarının daha büyük 
çaplı örneklemleri kriter almasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Lisansüstü tezlerdeki kaynak sayısının dağılımının ise 50-70  ve 91-110 
arası olduğu göze çarpmıştır. Türkçe öğretim programın etkililiğine 
yönelik deneysel çalışmaların yetersizliği bu araştırma kapsamında 
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda daha fazla deneysel çalışmalara ve kar-
ma araştırmalara yer verilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Türkçe Öğretim Programı, Prog-
ram Değerlendirme, Lisansüstü Tez

GİRİŞ

Geçmişten günümüze kadar birçok ülkenin eğitim politikalarında, 
ana dil eğitimi ve öğretimi merkezi bir konumda yer almaktadır. Ana 
dil; kendinden başka diller barındıran kaynak dildir (Oruç, 2016). Ana 
dil eğitimi bireylerin bilişsel, psikolojik ve duyuşsal bilinçlerinin gelişi-
mi açısından adeta bir mihenk taşı görevi yapmakla birlikte insanların; 
kişilik ve sosyal gelişimi, vatan sevgisi, ulusal aidiyetlik yönlerinin geliş-
mesinde de doğrudan katkı sunmaktadır. İnsanlar ana dili sayesinde ha-
yatı boyunca iletişim ve etkileşim içine girerek sosyal bir bağ oluşturur 
(Şentürk ve Yazar, 2021). Ülkemizin ana dili Türkçe olması nedeniyle 
ele alınması gereken ilk alan Türkçenin eğitimi ve öğretimidir(Boyacı 
ve Demirkol, 2018). Ana dilimiz olan Türkçe eğitiminin içeriği temel dil 
becerileri ve aynı zamanda bütün disiplinler için de kritik öneme sahip 
Anlatma (yazma, konuşma) ve Anlama (dinleme, okuma)’dan oluş-
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maktadır. Türkçenin bu dört temel becerisi iyi bir şekilde öğrenilmediği 
takdirde diğer derslerde de başarısızlıklara sebep olacaktır. Dolayısıy-
la, diğer derslerdeki başarıyı doğrudan etkileyen Türkçe dersleri için 
öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve isteklerini dikkate alan planlanmış öğretim 
programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretim programları, her bir 
ders veya disiplin için öğrencilerin ulaşılması beklenen genel amaçla-
rı ve bu amaçlar doğrultusunda öğrencinin edinmesi beklenen bilgi ve 
becerileri ifade eden kazanımlarla birlikte hedeflerin gerçekleşmesi için 
gerekli olan yöntem, teknikler ve ölçme değerlendirme boyutları olan 
bir kılavuzdur(Millî Eğitim Bakanlığı[MEB],2019). Türkçe dersi öğretim 
programındaki kazanımlar belirlenirken diğer öğretim programlarında 
olduğu gibi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
hazırlandığı söylenilebilir (Şentürk ve Yazar, 2021). Öğretim programla-
rı, dinamik ve kümülatif özelliğinden dolayı nicellik ve nitelik anlamda 
değişken bir yapıdadırlar. Özellikle de dil öğretim programları; yeni pa-
radigmaların ortaya çıkması, modern tekniklerin kullanılması gibi ge-
lişmelerin etkisiyle sürekli güncellenmek zorundadır. Nitekim geçmiş 
dönemlerde Türkçe öğretim programları benzer nedenlerle pek çok kez 
yenilenmiştir. Ülkemizde Türkçe öğretim programlarının geçmişten gü-
nümüze kadar uzanan tarihçesinden kısaca bahsedersek; ilk defa 1924 
yılında yayımlanmaya başlanan Türkçe öğretim programı ilkokul ve or-
taokul ayrı ayrı hazırlanmaktayken 1981 yılından itibaren 1 – 8. sınıfla-
rın öğretim programları birleştirilerek hazırlanmıştır (MEB, 1981). MEB 
tarafından 2006 yılında eğitim sistemimizin temel paradigması olan 
Esasicilik felsefesinin yerine yapılandırmacılık felsefenin yansıtıldığı, 
öğrencinin merkezde öğretmenin ise rehber konumda olması gibi radi-
kal değişiklikleri barındıran Türkçe öğretim programı yayımlanmıştır 
(MEB,2006). Diğer derslerde olduğu gibi Türkçe dersinde 2009 yılında 
2006 yılına nazaran daha az güncelleme olmuştur. Kazanımlar ve tema-
lar sayısı azaltılmış ve sadeleştirilmiş, ilk defa ara disiplinlerin “Afetten 
korunma ve güvenli yaşam, girişimcilik, insan hakları ve vatandaşlık, 
kariyer bilinci geliştirme, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma, 
spor kültürü ve olimpik eğitim” belirlenmesi gibi değişiklikler olmuştur 
(Atik ve Aytaç, 2017). Türkçe dersi öğretim programında 2015 yılında il-
kokul ve ortaokul öğretim programlar (2006-2009 yılında 1-5 ve 6-8 ayrı 
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programlar şeklindedir) birleştirilmiş, bir önceki programlara göre daha 
da sadeleştirilmesi (kazanım sayısının azaltılması, dört temel becerinin 
üçe indirilmesi, tema ve konu başlıkların değişikliği), sosyal hayattaki 
becerilerin ön plana alınması, bilgi teknolojilerinin kazanımlara yansı-
tılması gibi güncellemeler yapılmıştır (Atik ve Aytaç,2017). Ayrıca 2006 
ve 2009 öğretim programlarındaki gibi ara disiplinlerle ilgili kazanım-
lara yer verilememiştir (MEB,2006; MEB, 2009). En son 2019 yılında ya-
yımlanan Türkçe öğretimprogramında; ara disiplin alanlarındaki kaza-
nımların önceki programdaki gibi çıkarıldığı, dört temel dil becerisinin 
üçe indirildiği (Okuma, yazma, sözlüiletişim) ayrıca dilbilgisi ile ilgili 
kazanımlara ise yüzeysel bir şekilde diğer becerilerle ilişkili olarak yer 
verildiği görülmektedir (Kalaycı ve Yıldırım, 2019). Ayrıca 2019 Türkçe 
dersi öğretim programında, teknoloji etkin kullanımı ile ilgili kazanım-
ların yoğunlaştığını fark edilmektedir (MEB,2019).

Alanyazında lisansüstü tezlerin incelendiği çalışmaların Türkçe eği-
timine yönelik yoğunlaştığı görülmektedir.

Boyacı ve Demirkol (2017) tarafından yapılan çalışmanın amacı 
Türkçe eğitim alanındayapılan doktora tezlerinin sayısal tespitini yap-
mak; konu, özet, başlık ve künyeleri yönünden değerlendirmek; tezle-
rin akademik alanyazına katkısını incelemektir. Elde edilen bulgular; 
Türkçe eğitimi alanındaki doktora tezlerinin sayısal olarak en fazla Gazi 
Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinde yapıldığı ayrıca konuaçısından 
da en fazla temel dil becerilerine yoğunlaştığına ilişkin sonuçlara ula-
şılmıştır. Şentürk ve Yazıcı(2021), yaptıkları çalışmada Türkçe öğretimi 
üzerine yapılan lisansüstü çalışmaları analiz etmişler ve sonuç olarak; 
lisansüstü tezlerin en çok 2018 – 2019 yıllarında artış gösterdiğini, ge-
nellikle yüksek lisans düzeyinde yapıldığını ve çalışmaların genellikle 
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde yapılmış olup öğrenme ala-
nı olarak daha çok yazma becerisi üzerine yoğunlaştığını tespit etmiş-
lerdir. Sevim ve İşcan (2012) çalışmalarında Türkçe eğitimi ve öğretimi 
kapsamında yapılan yüksek lisans tezlerini incelemişler ve çalışmaların 
Türkçe eğitiminde sadece dört temel dil becerileriyle (okuma, yazma, 
konuşma ve anlatma) ilgili olmadığını aynı zamanda edebiyat, öğret-
men yeterliliği, çocuk edebiyatı, ders kitabı incelemesi konularında da 
çalışıldığını tespit etmişlerdir. Ayrıca dört temel dil becerisinin merkeze 
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alındığı çalışmalarda ise  okuma ve yazma alanlarına odaklanıldığı, ko-
nuşma ve dinleme alanlarının ise ihmal edildiği görülmüştür. Öte yan-
dan Dönmez ve Gündoğdu (2016), Türkçe öğretim programları üzerine 
yapılan çalışmaları incelemişler ve sonuç olarak 2005 ve 2012 yıllarında 
Türkçe öğretim  programlarına ilişkin çalışmaların yoğunlaştığı; maka-
lelerin ise genellikle  iki ya da tek  yazar tarafından yazıldığı tespit edil-
miş; araştırmaların yöntem tercihi konusunda ise araştırmacıların  nitel 
araştırmalara daha ağırlık verdiği verilerineulaşmışlardır.

Bu çalışmalar kapsamında Türkçe eğitimi üzerine yapılan araştır-
maların çoğunun; dört temel dil becerileri, öğrenme süreçleri, ders ki-
tapları, yabancılara Türkçe öğretimi, Edebiyat, gibi konuların üzerine 
yoğunlaştığı söylenilebilir. Ama alanyazında Türkçe öğretim prog-
ramına yönelik lisansüstü çalışmaların fazla yer almadığı dikkat çek-
mektedir. Çalışmanın bu eksikliği kapatması açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bu çalışmanın Türkçe öğretim programları ile ilgili 
lisansüstü tezlerdeki genel eğilimin belirlenmesi açısından araştırmacı-
lara bütüncül bir bakış açısı sunması ve benzer çalışmalarla oluşacak 
yığınların önlenmesine, ilişkin alanyazına katkı sunması amaçlanmakta-
dır. Bu doğrultudabu araştırmanın problem cümlesi; “2006-2021 yılları 
arasında Türkiye’de yayımlanmış olan Türkçe öğretim programları ile 
ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin eğilimleri ve çalışma sonuçlarının de-
ğerlendirilmesine yönelik çalışmaların betimsel içerik analizi nasıldır?” 
şeklinde belirlenmiştir.

Araştırmanın amacına ve temel araştırma sorusuna uygun olarak 
sırasıyla aşağıda yer alan alt problemlere cevaplar aranmıştır;

1. 2006-2021 yılları arasında Türkiye’de yayımlanmış olan Türkçe 
öğretim programları ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin yıllara 
göre dağılımı nasıldır?

2. Araştırma yöntemlerine göre dağılımı dağılımı nasıldır?
3. Veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?
4. Çalışılan konu alanlarına göre dağılımı nasıldır?
5.  Çalışma grubuna/ örnekleme göre dağılımı nasıldır?
6. Çalışma grubu büyüklüğüne göre dağılımı nasıldır?
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7. Kaynak sayısına göre dağılımı nasıldır?
Bu araştırma ile alanyazında gerçekleştirilmiş olan 2006 – 2021yılla-

rını kapsayan Türkiye’de yayımlanmış olan Türkçe öğretim programları 
ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin betimsel içerik analizi ile incelenme-
si amaçlanmaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel içerik anali-
zi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, “olayların ve algıların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde sunmasına yönelik bir sürecin 
takip edildiği araştırma” olarak tanımlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2016: 39). Betimsel içerik analizi; belirlenmiş bir konu alanı üzerinde ya-
pılan araştırmaların gözden geçirilerek araştırma sonuçlarının ve yöne-
limlerinin tanımlayıcı bir boyutta değerlendirilmesini amaçlar (Çalık ve 
Sözbilir, 2014).

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2006-2021 yılları arasında YÖK Ulu-
sal Tez Merkezi veri tabanında “Türkçe öğretimi”, “Türkçe öğretim 
programı”, “Türkçe eğitimi” gibi anahtar sözcükleri ile taranarak ula-
şılan ulusal alanda yayınlanmış Türkçe öğretim programları ile ilgili 
yüksek lisans (n=54) ve doktora (n=7) tezleri (n=61) oluşturmaktadır. 
Çalışmada 2006 yılında yapılandırmacı yaklaşım kapsamında yenile-
nen Türkçe Öğretim Programı temel alınmış ve güncellik kriteri dikkate 
alınarak 2006 ve sonrası yapılmış ve basılı ve elektronik ortamda ya-
yımlanmış çalışmalar incelenmiştir. Araştırmada amaçsal örneklemenin 
bir çeşidi olan ölçüt örnekleme yöntemiyle çalışma grubu belirlenmiş-
tir. Ölçüt örneklem, araştırmada belirli bir dizi ölçütü veya araştırmacı 
tarafından belirlenen belirli bir ölçütün kullanılmasıyla olan araştırma 
yöntemini ifade etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırma kap-
samında dâhil edilme kriterleri;

• Çalışmaların YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yayımlan-
mış olması,

• Çalışmaların 2006-2021 yılları arasında yapılmış olması,
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• Çalışmalarda “Türkçe öğretimi”, “Türkçe öğretim programı”, 
“ilköğretim Türkçe programı”, “ortaöğretim Türkçe programı”, 
“Türkçe eğitimi” gibianahtar kelimelerin yer alması,

• Çalışmaların ilkokul ve ortaokul Türkçe programını kapsaması,

• Çalışmaların yapıldığı yıl, araştırmayöntemi, veri toplama araç-
ları, konu alanı, çalışma grubu, çalışma grubu büyüklüğü, kay-
nak sayısına yönelik verileri içermesi

• Örneklem grubunun Türkiye’deki çalışmaları kapsaması

Veri Toplama Teknikleri ve Araçları

Bu araştırmada nitel araştırma yönteminin veri toplama teknikle-
rinden olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Dokümanincelemesi 
yazılı belgelerin içeriğini bütün yönleriyle sistematik ve titizlikle olarak 
analitik etmek için kullanılan bir nitel araştırma veri toplama tekniğidir 
(Wach, 2013; akt: Kıral, 2020). Nitelaraştırma yönteminde dokümanlar, 
etkili bir şekilde incelenerek kullanılması gereken önemli veri kaynak-
larıdır. Bu araştırmada ayrıca Sözbilir ve Kutu (2008) tarafından gelişti-
rilen ve daha sonra Ozan ve Köse (2014) tarafından revize edilen “Tez/
Makale inceleme Formu” kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından etik 
kurallar çerçevesinde form geliştiricilerden gerekli izinler alınmıştır. 
Ayrıca, Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman ve ThePrismagroup (2009) 
tarafından geliştirilen PRISMA akış şeması kullanılarak veri toplama 
süreci ayrıntılı bir şekilde verilmiştir (Bkz. Şekil 1). PRISMA, hem me-
ta-analiz çalışmalarında hem de Sistematik derleme araştırmalarının su-
numunu geliştirmek için uygulanmakta olan bir izlencedir (Çifçi, Elaldı 
ve Yerliyurt, 2021). Şekil 1’de verildiği gibi dâhil edilme kriterleri kapsa-
mında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 2006-2021 yılları arasını 
kapsayan çalışmalar belirlenen anahtar kelimelerle taranmış ve toplam 
101 çalışmaya erişim sağlanmıştır. Bu çalışmalarınkriterler doğrultusun-
da başlık ve özete göre taraması yapılmış kapsam dışı kalan 20 çalışma 
elenmiştir. Araştırma kapsamında uygun olan 61 çalışma (n= 54 yüksek 
lisans; n= 7 doktora) dâhil edilmiştir.
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Şekil 1. Veri Toplama Süreci (PRISMA Akış Şeması) (Moher ve diğerleri, 
2009)

Verilerin Analizi

Bu çalışmada verilerin analizinde betimsel içerik analizi kullanılmış-
tır. Betimsel içerik analizi; belirlenmiş bir konu alanı üzerinde yapılan 
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araştırmaların gözden geçirilerek araştırma sonuçlarının ve yönelimleri-
nin tanımlayıcı bir boyutta değerlendirilmesini amaçlar (Çalık ve Sözbi-
lir, 2014). Çalışmanın amacına uygun olarak Türkçe öğretim programıy-
la ilgili birbirinden bağımsız bir şekilde yapılan lisansüstü çalışmalar 
incelenmiş ve bu alandaki araştırma yönelimleritanımlayıcı bağlamda 
sistematik ve planlı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

BULGULAR

Türkçe öğretim programıyla ilgili 2006-2021 yılları arasında yapı-
lan lisansüstü tezlerden yapıldıkları yıl, kullanılan araştırma yöntem-
leri, veri toplama araçları, konu alanları, çalışma grubu, çalışma grubu 
büyüklüğüve kullanılan kaynak sayılarına ilişkin elde edilen bulgulara 
aşağıda yer verilmiştir.

1. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Hazırlandığı Yıla 
Göre Dağılımı

YÖK veri tabanı olan Ulusal Tez Merkezi’nden pdf formatında tam 
erişime açık olan ve çalışmanın kriterlerine uyan 2006 ile 2021 yılları ara-
sında yayımlanmış lisansüstü tezlerin yayımlanma yılına ilişkin frekans 
ve yüzde değerleri Tablo 1`de örneklendirilmiştir.
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Tablo 1. İncelenen TezlerinYıllara Göre Frekans ve Yüzdeleri

Yüksek Lisans Doktora

Yıl   f       %             f      %

2006 3    5.55 - -

2007 2 3.70 1 14.28

2008 1 1.85 - -

2009 2 3.70 1 14.28

2010 4 7.40 - -

2011 2 3.70 - -

2012 4 7.40 2 28.57

2013 1 1.85 - -

2014 3 5.55 - -

2015 3 5.55 1 14.28

2016 2 3.70 - -

2017 4 7.40 - -

2018 4 7.40 - -

2019 10 18.51 1 14.28

2020 4 7.40 - -

2021 5 9.25 1 14.28

Toplam 54 100 7 100

Tablo 1 incelendiğinde, en çok lisansüstü çalışmaların 2019 yılında 
yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların %18.51’ini (f=10) yüksek lisans 
tezi oluştururken %14.28’i (f=1) doktora tezidir. En az çalışma 2008 ve 
2013 yılında yapılmıştır. Bu yıllara ait 1 yüksek lisans çalışması mevcut 
iken doktora çalışması yapılmamıştır. Yüksek lisans tezleri 2007, 2009, 
2011 ve 2016 yıllarında yapılan çalışmaların %3.70’ini (f=2) oluşturmuş-
tur. Bu yıllar kapsamında doktora tezleri sadece %14.28’lik (f=1) oranla 
2007 ve 2009 yıllarında yapılmıştır. En çok doktora tezi (f=2) 2012 yılında 
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yapılmıştır. Yüksek lisans tezleri 2010, 2012,2017, 2018 ve 2020 yıllarında 
% 7.40 (f=4) oranında yapılırken 2021 yılında bu oran % 9.25(f=5) dir. 
Ayrıca 2015, 2019 ve 2021 yıllarında yapılan doktora çalışmalarının ora-
nı ise % yine 14.28 (f=1) dir.

2. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Araştırma Yöntem-
lerine Göre Dağılımı

2006-2021 yılları arasında Türkçe öğretim programıyla ilgili yayım-
lanan lisansüstü tezlerin araştırma yöntemlerine ilişkin frekans ve yüz-
de değerleri Tablo 2`de örneklendirilmiştir.

Tablo 2. İncelenen Tezlerin Araştırma Yöntemlerine Göre Frekans ve 
Yüzdeleri

Yüksek Lisans Doktora

Yön-
tem

f % f %

Nitel 34 62.96 1 14.28

Nicel 17 31.48 4 57.14

Karma 3 5.55 2 28.57                           

To-
plam

54 100 7 100

Tablo 2 incelendiğinde konuyla ilgili yüksek lisans düzeyde yapı-
lan tezlerin %62’si (f=34) nitel araştırma yönteminin; %31’inin (f= 17) 
ise nicel araştırma yöntemiyle yapıldığı görülmektedir. Ayrıca 3 yüksek 
lisans tezinde karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Doktora tezleri-
nin ise yüksek lisans tezlerinin aksine nicel araştırmalara yoğunlaştığı 
ifade edilebilir. Doktora düzeyinde yapılan tezlerinin %57.14’ü (f= 4) 
nicel araştırma yönteminin; %28.57’sinde (f=2) ise karma araştırma yön-
teminin kullanıldığı söylenilebilir. Bunun yanısıra doktora tezlerinin 
%14.28’inde (f=1) nitel araştırma yöntemine yer verilmiştir.
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3. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Veri Toplama Araç-
larına Göre Dağılımı

2006-2021 yılları arasında Türkçe öğretim programıyla ilgili yayım-
lanan lisansüstü tezlerin veri toplama araçlarına ilişkin frekans ve yüzde 
değerleri Tablo 3’de örneklendirilmiştir.

Tablo 3. İncelenen Tezlerin Veri Toplama Araçlarına Göre Frekans ve 
Yüzdeleri

Yüksek Lisans Doktora

Veri toplama Aracı f % f %

Doküman İncelemesi 33 61.11 4 57.14

Görüşme 6 11.11 - -

Test ve ölçek 15 27.77 3 42.85

Toplam 54 100 7 100

Tablo 3 incelendiğinde konuyla ilgili hem yüksek lisans hem de 
doktora düzeyinde yapılan tezlerde veri toplama araçlarından en çok 
doküman incelemesi kullanıldığı ifade edilebilir. Yüksek lisans düzeyin-
de veri toplama aracı olarak %61.11 (f=33) oranında doküman inceleme-
si; %27.77 (f=15) oranında ise test ve ölçekler kullanıldığı anlaşılmakta-
dır. Bununla birlikte 6 yüksek lisans tezinde görüşme veri toplama aracı 
uygulanıldığı görülmektedir. Doktora düzeyinde yapılan tezlerde ise 
4’ünde doküman incelemesi ise; 3’ünde ise çeşitli test ve ölçeklerle veri-
ler elde edilmiştir.

4. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Konu Alanlarına 
GöreDağılımı

2006-2021 yılları arasında Türkçe öğretim programıyla ilgili yayım-
lanan lisansüstü tezlerin konu alanlarına ilişkin frekans ve yüzde değer-
leri Tablo 4’te örneklendirilmiştir.
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Tablo 4. İncelenen Tezlerin Konu Alanlarına Göre Frekans ve Yüzdeleri

Yüksek Lisans  Doktora

Konu alanı f % f %

Program Değerlendirme 16 29.62  4 57.14

Program karşılaştırma 3 5.55 -  -

Ulusal sınavlar 3 5.55 - -

Öğretmen/Öğrenci 
görüşleri

15 27.77 2 28.57

Ders ve Öğretmen kitabı 14 25.92 1 14.28

Roman ve Hikâye 3 5.55 - -

Toplam 54 100 7                 100

Tablo 4 incelendiğinde konuyla ilgili yüksek lisans düzeyinde yapı-
lan tezlerin %29’u (f=16) program değerlendirme; %27.77’si (f=15) öğ-
retmen-öğrenci görüşleri; %25.92’si (14) ders ve öğretmen kitabı; %5.55’i 
(f=3) ise sırasıyla program karşılaştırma; ulusal sınavlar; roman ve hika-
yelerin konu alanı olarak ele alındığı anlaşılmaktadır. Doktora düzeyi 
tezlerin %57.14’ünde (f=4)4 program değerlendirme %28.57’sinde (f=2) 
ise öğretmen-öğrenci görüşlerinin konu alanı olduğu görülmektedir. 
Doktora tezlerinin %14.28’i (f=1) ise ders ve öğretmen kitabını konu ala-
nı olarak ele almıştır.  

5. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Çalışma Grubuna 
Göre Dağılımı

2006-2021 yılları arasında Türkçe öğretim programıyla ilgili yayım-
lanan lisansüstü tezlerin çalışma grubuna ilişkin frekans ve yüzde de-
ğerleri Tablo 5’de örneklendirilmiştir.
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Tablo 5. İncelenen Tezlerin Çalışma Grubuna/Örnekleme Göre Frekans 
ve Yüzdeleri

Yüksek Lisans Doktora

Çalışma grubu f %    f   %

Öğrenciler 6 11.11    4   57.14

Öğretmenler-okul yöneticileri-müfet-
tişler

12 22.22     - -

Sınav soruları 4    7.40     - -

Dokümanlar (Programlar, Hikaye) 27        50    3    
42.85

Ders ve Öğretmen kitabı 5    9.25     - -

Toplam 54                          
100 

    7      100

Tablo 5’e bakıldığında konuyla ilgili yüksek lisans düzeyinde ya-
pılan tezlerde çalışma grubunun %50’si (f= 27) dokümanlar; %22.22’si 
(f=12) öğretmen-okul yöneticileri-müfettişler; %11.11’i (f=6) öğrenciler; 
%9.25’i (f=5) ders ve öğretmen kitabı; %7.40’ı (f=4) ise sınav soruların-
dan oluştuğu görülmektedir. Doktora düzeyinde yapılan tezlerde ise 
çalışma grubunun%57.14’ü (f=4) öğrencilerden; %42.85’i (f=3) ise dokü-
manlardan oluştuğu ortaya çıkmıştır.

6. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Çalışma Grubu Bü-
yüklüğü

2006-2021 yılları arasında Türkçe öğretim programıyla ilgili yayım-
lanan lisansüstü tezlerin çalışma grubu büyüklüğüne ilişkin frekans ve 
yüzde değerleri Tablo 6’da örneklendirilmiştir.
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Tablo 6.  İncelenen Tezlerin Çalışma Grubu Büyüklüğünün  
Frekans ve Yüzdeleri

Yüksek Lisans Doktora

Çalışma grubunun büyüklü-
ğü

f % f %

1-10 40 74.07 2 28.57

11-30 1 1.85 - -

31-100 2 3.70 2 28.57

101-300 7 12.96 - -

301-1000 4 7.40 3 42.85

Toplam      54                  100 7 100

Tablo 6 incelendiğinde yüksek lisans düzeyinde yapılan tezlerin 
%74.07’si (f= 40) 1-10 arası çalışma grubu büyüklüğü görülmektedir. Bu-
nun sebebi yüksek lisans düzeyinde yapılan tezlerin genellikle yöntem 
olarak nitel araştırmanın; veri toplama aracı olarak da dokümanların 
kullanılması olduğu düşünülmektedir. Bunun aksine doktora düzeyin-
de yapılan tezlerde ise yöntem olarak nicel araştırmanın tercih edilme-
sinden dolayı araştırmalarda tercihin,301-1000 arası çalışma grubu bü-
yüklüğünden yana olduğu görülmektedir.

7. Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Kaynak Sayısı Da-
ğılımı

2006-2021 yılları arasında Türkçe öğretim programıyla ilgili yayım-
lanan lisansüstü tezlerin kaynak sayısı dağılımına ilişkin frekans ve yüz-
de değerleri Tablo 7’de örneklendirilmiştir.
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Tablo 7. İncelenen Tezlerin Kaynak Sayısı Dağılımının Frekans ve 
Yüzdeleri

   Yüksek Lisans             Doktora

Kaynak sayısı f   %             f %

       50-70 15 27.77             4 57.14

       71-90 10 18.51              - -

       91-110 16 29.62             3 42.85

       110-üstü 13 24.07             - -

    Toplam 54                        100             7 100

Tablo 7 incelendiğinde 50-70 arası kaynak sayısı olan yüksek lisans 
çalışmaları %27.77 (f=15) iken bu oran doktora tezlerinde %57.14 (f=4) 
tür. Kaynak sayısı 71-90 arası olan yüksek lisans tezleri %18.51(f=10); 91-
110 arası olan %29.62(f=16); en çok kaynak sayısı (110 ve üstü) olan yük-
sek lisans çalışmaları ise % 24.07 (f=13) orana sahiptir. Doktora tezlerin-
de ise 91 -110 arası kaynak kullanan çalışmalar %42.85(f=3) oranındadır.

TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER

İnsanların eğitim hayatındaki en önemli boyutu hiç şüphesiz öğre-
tim programlarıdır. Bireyler, öğretim programlarının kılavuzluğu saye-
sinde hayatlarının devamı için gerekli olan temel becerileri sistemli ve 
planlı bir şekilde kazanmaktadırlar. Öğretim programları hazırlanırken 
dikkate alınacak temel kriter, belirlenen hedef veya kazanımların sadece 
kısa vadede değil uzun vadede geçerliliğini ve güncelliğini korumalıdır. 
Çünkü günümüz dünyasında hayatın her alanında olduğu gibi eğitim 
boyutunda da olan değişiklikler adeta baş döndürücü hızdadır. Öğretim 
programlarına bu paradigmadan bakıldığı sürece günlük hayattaki gün-
cellemelere ve değişikliklere uyum sağlanılanabilinir. Doğal olarak öğ-
retim programlarıyla ilgili çalışmalarında süreçteki karar vericilere fikir 
verme açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu anlayışla hazıla-
nan bu çalışmada, Türkçe öğretim programı ile ilgili yapılan lisansüstü 
tezlerin yayımlandığı yıl, konu alanları, araştırma yöntemi, veri toplama 
araçları, kaynak sayıları, örneklem özellikleri, gibi değişik parametler 
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açısından analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bundan dolayı 2006 yılından 
günümüze kadar yayımlanmış ve tam erişimine ulaşılabilen toplam 
54’üyüksek lisans tezi; 7‘si de doktora tezi olmak üzere 61 lisansüstü tez 
incelenerek belli bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmanın ilk bulgusunda li-
sansüstü tezlerin yayımladıkları yıllara göre dağılımında frekans ve 
yüzde değerleri incelenmiş; lisansüstü tezler en çok 2019 yılında yayım-
landıklarına ilişkin sonuca ulaşılmıştır. Ayrıca yüksek lisans düzeyinde 
yapılan tezlerin doktora tezine göre daha fazla yapıldığı ortaya çıkmış-
tır. Bu bulgu, Dönmez ve Gündoğdu (2016) tarafından yapılan çalışma-
nın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Araştırmacılar öğretim prog-
ramlarında yapılan değişiklerin tez ve makale sayısına doğrudan katkı 
sağladığı; ayrıca yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine nazaran sayı-
ca daha fazla olduğu sonucuna varmışlardır. Benzer şekildematematik 
modelleme ile ilgili araştırmaların eğilimini tespit etmek amacıyla Al-
bayrak ve Çiltaş (2017) tarafından yapılan araştırmada öğretim progra-
mının revize çalışmasının nicel araştırmaların sayısını artırdığı sonucu-
na varılmıştır. Yine Yaşar ve Papatğa (2021), Özenç (2013) ve Yücedağ 
(2010) tarafından yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur. 
Araştırmanın ikinci bulgusu; Türkçe öğretim programlarıyla ilgili yapı-
lan lisansüstü tezlerde en çok hangi araştırma yöntemlerinin kullanıl-
masıyla ilişkilidir. Araştırma yönteminin tür olarak yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde farkllaştığı sonuça ulaşılmıştır. Yüksek lisans tezle-
rinde nitel araştırma yöntemi en çok tercih edilirken doktora tezlerinde 
en çok karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bunun sebebi ise Türkçe 
öğretim programıyla ilgili yüksek lisans düzeyinde yapılan tezlerin 
daha çok dokümanlara yoğunluşması; doktora tezlerinde ise geniş çap-
taki başarı testi ve ölçeklerinin kulllanılması olduğu düşünülmektedir. 
Aztekin ve Şener (2015), Albayrak ve Çiltaş (2017) ve Dönmez ve Gün-
doğdu (2016) tarafından yapılan çalışmalarda da yüksek lisans düzeyin-
de en çok nitel araştırmalar yapıldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Doktora 
düzeyinde en çok karma desen çalışmalarının kullanıldığına yönelik or-
taya çıkan araştırma bulgusu Haçat ve Demir (2018), tarafından yapılan 
çalışmaların sonuçlarıyla paralelik göstermektedir. Gündoğdu ve Dön-
mez (2016), Türkçe öğretim programına yönelik yapılan çalışmalarda 
nitel yöntemlerin yerine nicel ve karma yöntemlerinin sıklıkla kullanıl-
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dığını dile getirmişlerdir. Karadağ’a (2010) göre, araştırmalarda model 
isimlendirme hatası sıkılıkta yapılmaktadır. Sözbilir ve Kutu (2008), 
yöntem çeşitlemesi yapılması ve farklı veri toplama araçlarının uygulan-
masının araştırmalarda kaliteyi artıracağını, geçerlik ve güvenirliklerini 
pozitif yönde etkileyeceğini belirtmişlerdir. Araştırmanın üçüncü bul-
gusu Türkçe öğretim programlarıyla ilgili lisansüstü çalışmalarında kul-
lanılan veri toplama araçlarına ilişkindir. Çalışmanın sonucunda hem 
yüksek lisans hem de doktora düzeyinde en çok doküman incelemeleri-
ne yer verildiği ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi incelenen konunun öğre-
tim programları olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bul-
guyu Albayrak ve Çiltaş (2017) yılında yaptıkları Matematik modelle-
mesini konu alan çalışmasında; yüksek lisans düzeyinde yapılan çalış-
maların nitel araştırma ve durum deseni metot olarak kullanmasından 
dolayı veri toplama aracının tercihi genellikle doküman incelemesi ve 
görüşme olduğuna ilişkin sonucu desteklemektedir. Ayrıca çalışmalar-
da tek bir veri toplama aracının kullanmanın güvenirliliği ve geçerliliği-
ni azalttığını bunun yerine araştırmalarda çeşitli veri toplama aracının 
kullanmasının daha faydalı olacağını da belirtmişlerdir. Aynı şekilde 
Dönmez ve Gündoğdu(2016) yılında inceledikleri tezlerde veri toplama 
araçlarının yoğunlukla görüşme ve doküman incelemesi olduğunu tes-
pit etmişlerdir.  Bu sonucu destekleyen bir başka çalışmada Haçat ve 
Köse (2018) yılında inceledikleri sosyal bilgiler alanındaki doktora tezle-
rin veri toplama aracının genellikle doküman incelemesi ve görüşme 
veri toplama araçlarının olduğunu sonucuna ulaşmıştır. Çiltaş, Güler ve 
Sözbilir (2012) tarafından yapılan çalışmalarda da lisansüstü çalışmalar-
da doküman incelemesinin en çok başvurulan veri toplama aracı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın dördüncü bulgusu lisansüstü tezle-
rin konu alanlarına ilişkindir. Çalışmada ulaşılan sonuca göre hem yük-
sek lisans hem de doktora düzeyinde konu alanı olarak en çok program 
değerlendirme ve öğretmen görüşleri ele alınmıştır. Bu bulguyla paralel 
olarak, Dönmez ve Gündoğdu (2016) tarafından yapılan çalışmada da 
makale ve tezlerde en çok konu alanı olarak program değerlendirmenin 
ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, Ozan ve Köse (2014) ta-
rafından yapılan çalışmada öğretme süreci, öğrenci ve öğretmen özelliği 
en çok ele alınan konu alanı olarak ortaya çıkmıştır. Haçat ve Köse (2018) 
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yılında yaptıkları çalışmada Sosyal bilgilerle ilgili  doktora tezlerinde 
konuların genellikle program ögeleri, yöntem ve tekniklerin kullanımı, 
değerler eğitimine yoğunlaştığını belirtmişlerdir. Albayrak ve Çil-
taş(2017), matematik modellemeleyle ilgili yapılan makale ve tezlerin 
genellikle konu alanı öğretim ve öğreticiye yönelik araştırmaların oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Fazlıoğulları ve Kurul(2012) inceledikleri doktora 
düzeyindeki tezlerde tema veya konu alanlarını; öğretmen-öğrenci gö-
rüşleri, öğretim-öğrenme süreci, program değerlendirme olduğunu ifa-
de etmişlerdir. Araştırmanın beşinci bulgusu tezlerin çalışma grubuna 
ilişkindir. Ulaşılan sonuçta çalışma grubu türü olarak yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde farklılaşmaktadır. Yüksek lisans düzeyinde yapılan 
tezlerde çalışma grubu olarak dokümanlar (öğretim programları, ders 
metinleri) dikkat çekmekteyken doktora tezlerinde ise çalışma grubu-
nun en çok öğrencilerden oluştuğu tespit etmişlerdir. Çalışma grubunun 
farklılışamasının en önemli sebebin diğer bulgularda olduğu gibi kulla-
nılan araştırma yönteminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kurt ve 
Erdoğan (2015), program değerlendirme amacıyla yaptıkları içerik ana-
lizi çalışma kapsamında inceledikleri makale ve lisansüstü tezlerin çalış-
ma gruplarını çoğunllukla öğretmen ve öğrencilerden oluştuğunu be-
lirtmiştir. Dönmez ve Gündoğdu(2016) inceledikleri tezlerin çalışma 
gruplarını veya örneklemlerini büyük oranda öğretmenlerden oluştur-
duğunu tespit etmişlerdir. Örneklemin büyük çoğunluğunun öğretmen-
lerden oluşmasının sebebi programların, yöntem ve tekniklerin uygula-
yıcısı olduğundan ötürü kaynaklandığını belirtmiştir. Ozan ve Köse 
(2014) eğitim programlarıyla ilgili makalelerin ve tezlerin çoğunluğu, 
örneklem veya çalışma grubunu öğretmen ve öğrencilerden oluşturduk-
larını tespit etmişlerdir. Albayrak ve Çitaş (2017), matematik modelle-
mesiyle ilgili yapılan tez ve makalelerin örneklem ve çalışma gruplarını 
öğrencilerin oluşturduğunu bunun sebebiise incelenen konun öğrenci-
lerle ilgili olmasını belirtmişlerdir. Araştırmanın altıncı bulgusu örnek-
lem grubunun büyüklüğüne ilişkindir. Çalışma sonucunda ulaşılan ve-
rilere göre örneklem büyüklüğü yüksek lisans düzeyinde 1-10 arasın-
dayken doktora düzeyindeki tezlerde ise 301-1000 arasındadır. Bunun 
farklı olmasının sebebi yüksek lisans düzeyinde dokümanların, roman-
ların veya metinlerin örneklem olarak alınmasına ve nitel çalışmaların 
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ağırlıkta olmasına karşın doktora düzeyindeki tezlerde çalışma grubu-
nun öğrenci ve öğretmenlerden oluşması ve ayrıca ölçek yada anket gibi 
nicel yöntem kapsamında kullanılan veri toplama araçlarının daha bü-
yük çaplı örneklemleri kriter almasından kaynaklandığı düşünülmekte-
dir. Alanyazın tarandığında çalışmanın bu bulgusunun, Albayrak ve 
Çiltaş (2017), Araştırma yöntemlerine göre örneklem sayıları incelendi-
ğinde matematiksel model ve modelleme ile ilgilimakalelerde en fazla 
11-30 aralığının tezlerde ise en fazla 31-100 aralığının seçildiği görül-
müştür. Ulaşılan bu durum tezlerde karma araştırma yöntemlerin belir-
gin olarak fazla kullanılışının etkisinin olabileceği Dönmez ve Gündoğ-
du (2016), inceledikleri tezlerde ulaştıklarını çalışma grubu büyüklüğü-
nün ağırlıklı olarak 31-50 kişi aralığındadır. Ozan ve Köse (2014)  Eğitim 
programlarının araştırma eğilimini tespit etmek amacıyla inceledikleri 
makale ve tezlerin çalışma grublarının yoğunllukla 301-1000 kişi arala-
ğında kümelendiğini tespit etmişlerdir. Koçak ve Arun (2006) ise içerik 
analizi araştırmalarında çalışma grubu isminin yerine araştırma kapsa-
mı kavramının kulllanılması ve dokümanların oluşturduğu araştırma 
kapsamının nicel araştırmalara göre daha az kişi aralığında olabileceğini 
belirtmiştir. Kurt ve Erdoğan (2015), yılında araştırma kapsamında ince-
ledikleri makalelerin, yüksek lisans ve doktora tezlerinin örneklem gru-
bu büyüklüğü 101-300 ve 301-1000 kişi aralığında olduğunu belirtmiş-
lerdir. Araştırmanın son bulgusu, lisansüstü tezlerdeki kaynakların sa-
yısının dağılımına ilişkindir. Çalışmada ulaşılan bulguya göre yüksek 
lisans ve doktora düzeyindeki tezlerde 50-70 ve 91-110 kaynak sayısı 
kullanılmıştır. Yüksek lisans düzeyinde kaynak sayısının fazla olması-
nın sebebi veri toplama aracının dokümanlar olmasından dolayı olduğu 
düşünülmektedir. Benzer şekilde, Dönmez ve Gündoğdu (2016) tarafın-
dan yapılan çalışmada makalelerde kaynak sayısının genellikle 31-50 
arasında olduğu tezlerde ise genellikle 70 ve üstü olduğuna ilişkin sonuç 
bulunmuştur. Arık ve Türkmen (2009) tarafından yapılan çalışmada ise 
makalelerde kaynak sayısının genellikle 27 civarı olduğu ama tezlerde 
bu sayının daha çok ve kapsamlı olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar ışığında sadece lisan-
süstü tezlerin değil bu alanda yapılmış diğer bilimsel çalışmaların da in-
celenmesi önerilir. Türkçe öğretim programına yönelik yapılan ve araş-
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tırmaya dahil edilen çalışmalarda deneysel çalışmaların eksikliği göze 
çarpmaktadır. Bu doğrultuda karma desen çalışmaları içerisinde deney-
sel çalışmalara da yer verilmesi önerilir. Bu tür çalışmaların geçerliliği 
ve güvenirliliğini olumlu yönden etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca 
lisansüstü tezlerin niteliksel açıdan da değerlendirilmesi ile alana katkı 
sunulacağı düşünülmektedir.
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