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ACED DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak 
kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak edi-
törlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik 
kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaş-
tırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir 
kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve 
üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu 
peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www. aceddergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/03937-2015-GE-17282) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgi-
leri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Dergimizde apa 5 sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz 
ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Duy-
gusal Zekânın Gelişimi ve Sağlık Alanında Duygusal Zekâya Bakış, ACED Uluslararası 
Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar der-
gimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım 
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formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi 
ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa 
altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm 
sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sa-
yılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşa-
bilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. 
Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  ACED JOURNAL

1-  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be 
published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the 
editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the res-
ponsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted 
to the editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and 
the authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand. 

2-  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t gi-
ven any information, system process cannot be changed. Necessary information about our 
journal can be obtained from the website of the journal www. aceddergisi.com

3- Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “Ap-
ril / August and December” All readers can download the articles from the journal’s web 
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. 
Readers can download all volumes of our journal for free. 

4- All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/03937-
2015-GE-17282). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information. 

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-3922 / On-
line: 2148-3973

6.  APA 5 system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 
1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference part YILMAZ, M., (2015). Development Of 
Emotional Intelligence And Glance Of Emotional Intelligence In Health, ACED Internati-
onal Journal of Family, Child and Education,  Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All authors must 
follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the published articles 
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in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and 
the last accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers. 

7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included. 

10.  All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli Bilim İnsanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 7 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında yine 
birbirinden değerli farklı konularda ve disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. Her sayımızda ol-
duğu gibi yine bu sayımızda da alanında uzman değerli hakemlerimiz sayının hazırlanmasına katkı sağlamış 
ve emek sarf etmiştir. Kendilerine bu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca dergimizin uluslararası 
alanda ve akademik çevrede tanınması konusunda çalışmalar yapan tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşek-
kür ederim. Değerli yazar(lar) bu sayımız itibariyle geçmişten gelen tüm sayılardaki makaleler ile bu sayıdan 
itibaren yayınlanacak tüm makalelere artık DOI vermeye başlamış bulunmaktayız. Tüm yazarlarımızın geçmiş 
sayılarda yayınlanmış olan makalelerine yönelik DOI numaralarını derginin web sayfasından ilgili makalenin 
özetinin yayınlandığı sayfaya girerek özetlerin altında bulunan DOI numaralarını kullanmaları yeterli olacaktır. 
Bir sonraki sayımız Mayıs – Haziran - Temmuz ve Ağustos aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini 
alacaktır. Tüm okurlarımıza yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına hayırlı uğurlu ol-
masını temenni eder saygılarımı sunarım. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste¬mine 
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan 
ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim 
kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu 
konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü¬kümlülükleri kabul etmez. 
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir 
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren 
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi 
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda 
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir 
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup 
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm 
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur..

Arzu ÖZYÜREK
Editör
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Distinguished Scientists., 

We have published 7 articles in this volume of our journal.  This issue is composed of scholarly articles 
prepared in different fields and disciplines. As in every volume, our specialist referees worked hard and cont-
ributed to the preparation of this volume. I extend my thanks to them for their contribution. I also thank the 
whole team who conduct studies for international and academic recognition of the journal. Dear author(s), 
we have started to give DOI numbers to all articles both the ones previously published and those that will be 
published as of this volume. All authors can learn the DOI numbers of their previously published articles from 
the web page where the relevant article’s abstract is published, DOI number is just below the abstract. Our 
next volume that includes the months of May-June- July- August will be uploaded to the system. I hope this 
new volume will yield fruitful results for all our readers, authors and scientists in the boards of our journal. 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter 
the data of necessary ethical board report while uploading their publication to the editorship and journal 
system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not 
undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) 
is/are obliged to give this information to jo¬urnal in written. Allliability in this issue belongs to author(s)).

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of  
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t ac¬cept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are ac¬cepted and published in ourjournal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content whic¬h are against the intellectual property rights are not accepted. In case 
of a possible negative situation, author(s) is/ are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other person¬s and institutions under any condition. 
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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(1)  Sorumlu Yazar: Gökşen ARAS, Atılım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü An-
kara / Türkiye goksen.aras@atilim.edu.tr Geliş Tarihi / Received: 07.09.2014 Kabul Tarihi/ Accepted: 16.02.2015 
Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of 
Interest:Yok / None“Etik Kurul Raporu Yok – None of EthicsCommittee” (Araştırmada Kurum İzni Var / Yok) 
“YOK” “TheResearch CouncilPermitYes / No” “NO”
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Öz: Araştırmanın amacı, İstanbul, İzmir ve Ankara’da bu-
lunan 6 üniversitede okuyan öğrencilerin okuma alışkanlığı 
ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada; 
üniversite öğrencilerinin okuma tercihlerinin hangi alt 
boyutlarda toplanmakta olduğunun  yanıtı aranmaktadır. 
Bu problem çerçevesinde okuma tercihlerinin cinsiyete 
ve yerleşim birimine göre farklılaşmakta olup olmadığı 
araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan anket 100 maddeden 
oluşmaktadır. Kullanılan anket daha önceki kullanılan ankete 
göre daha geliştirilmiştir. Anketin birinci kısmı, bireysel 
bilgileri içeren (yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, kitap okuma 
ve nerede okudukları, okuma sıklığı gibi..) 25 maddeden 
oluşmuştur. Anketin ikinci kısmı, öğrencilerin okuma 
tercihlerini ölçmek için  5’li Likert tipinde hazırlanmış 75  
maddeden oluşmaktadır.  Bu katılımcılar üzerinden elde 
edilen verilere  ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonucun-
da Cronbach’s alfa değeri .728 olarak elde edilmiştir. Bu 
değer anketin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. 
35-70 maddeler arasındaki okuma alışkanlığı maddele-
rinin güvenirliği. 873 olarak gerçekleşmiştir. Verilerin 
analizi, SPSS paket programında yapılmıştır. İstatistiksel 
analiz olarak faktör analizi, aritmetik ortalama ve t testi; 
grupların görüşleri arasında farklılıkların belirlenmesine 
yönelik olarak ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların % 
80,5’inin, okuma alışkanlığının olduğu, %19,5’inin (N=47) 
ise okuma alışkanlığının olmadığı tespit edilmiştir. Buna 
ek olarak, katılımcıların %82,2’sinin (N=198) okudukları 
yayınların kendilerini sosyal ve psikolojik olarak etkilediği; 
% 17,8’ini (N=43) ise etkilemediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okuma Alışkanlıkları, Üniversite Öğren-
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Abstract: The aim of the study is to evaluate the views 
of university students, studying at 6 different universities 
in İstanbul, İzmir and Ankara, in Turkey, on reading. The 
study focuses on the students’ responses in sub dimensions, 
related to reading habits, to find out whether the reading 
habits differ according to gender and urban or rural place of 
residence or not. The survey, used in the study is composed 
of 100 questions. The first section includes 25 questions on 
personal data (age, gender, urban or rural place of residence, 
reading habits, reading spaces, and reading frequency) and 
the second part is composed of 75 questions, prepared in 5 
point likert analysis to measure the reading habits. At the 
end of the reliability analysis, conducted with reference to 
the participants’ data, Cronbach’s alpha value has been .728 
which shows that the questionnaire is highly reliable. The 
reliability of the items on reading habits between 35-70 
has been .873. Data collected from the survey have been 
analysed with the computer program SPSS. In the study, 
factor analysis, arithmetical average and t test, and one 
way analysis of variance (ANOVA) have been used. Ac-
cording to the results, it has been found out that % 80,5 of 
the participants have acquired reading habits, while %19,5 
(N=47) of them have not acquired any reading habits. %82,2 
(N=198) of the participants have been influenced by the 
publications that they have read in social and psychologi-
cal terms, while % 17,8’i (N=43) of them have not been 
influenced by any of them.

Key Words: Reading Habits, University Students, Education 
Faculty, Academic Success, Cultural Activity
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

INTRODUCTION

Reading is one of the most fundamental issues 
that requires a great concern in the twenty-first 
century, the era of information and technology. 
It is unequivocal that developing reading habits 
is one of the most notable signifiers of intellect, 
vision and creativity. Researchers and academici-
ans, conducting studies on reading, regard reading 
and reading activities as the most invaluable and 
indispensable elements in the lifelong learning 
process for there is an essential correlation between 
reading habits and academic success. Reading 
helps an individual to acquire not only personal 
but also communal development and awareness, 
to gain self-confidence, to broaden horizons, to 
be familiar with the current issues, to figure out 
the written language, to distinguish its structure 
and rules, and to improve and expandvocabulary.

One of the most eminent English philosophers 
Francis Bacon, asserts in his book entitled “On 
Studies” (1625 version) that 

Some books are to be tasted, others to be swallo-
wed, and some few to be chewed and digested; 
that is, some books are to be read only in parts; 
others to be read, but not curiously; and some 
few to be read wholly, and with diligence and 
attention. Some books also may be read by deputy, 
and extracts made of them by others; but that 
would be only in the less important arguments, 
and the meaner sort of books, else distilled books 
are like common distilled waters, flashy things. 
Reading maketh a full man; conference a ready 

man; and writing an exact man. And therefore, 
if a man write little, he had need have a great 
memory; if he confer little, he had need have a 
present wit: and if he read little, he had need have 
much cunning, to seem to know that he doth not. 
(cited in Abrams 1993: 1268). 

As is seen in the above quotation and similar 
statements, reading is of vital importance as it 
makes a full man. Reading is a means to catch 
up with the advancing technology to achieve both 
personal and communal success. Thus, numerous 
studies and projects have been conducted to exp-
lore the crucial effects of reading and acquiring 
reading habits.

In the words of (Okwilagwe 1998), “[reading] 
should be more of reasoning, involving the 
meaningful interpretation of words, phrases and 
sentences, requiring all types of thinking such 
as critical, analytical, creative, imaginative, eva-
luative, judgemental and problem-solving. It is 
evident from the above that the reading process 
involves one’s acquisition of intended meanings 
of the writer as well as one’s contributions in the 
form of interpretations, evaluations and reflections 
about these meanings” (cited in Akabuike & Asi-
ka 2012). According to (Stadler 1980), Reading 
“[w]ill develop the source of word of children in 
both mother language and householder language, 
… contribute the thinking in both languages… 
raise the communication in both languages… 
help the children to learn the rules behaviour 
and life style of householder country”(cited in 
Kumar et al., 2011).
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(Smith &Robinson 1980) define reading as an 
“active attempt on the part of reader to understand 
a writer’s message.” According to (Toit 2001) 
“Reading is as a process of thinking, recalling and 
relating concepts under the functioning of written 
words.” (Devarajan 1989) define[s] reading as 
the art of interpreting printed and written words. 
(Irvin 1998) describes the reading process as “The 
interaction of what is in the head with what is on 
the page within a particular context that causes 
students to comprehend what they read” (cited 
in Lone 2011). According to (Pressley 2000), 
some of the reading comprehension strategies 
that learners could employ when doing indepen-
dent reading are “prior knowledge activitation, 
question generation and construction of mental 
images during reading” (cited in Abdullah et 
al.,2012: 234). 

On the other hand, “The reading habit is one of the 
powerful and lasting influences in the promotion 
of one’s personal development in particular and 
social progress in general. Regular and systematic 
reading sharpens the intellect, refines the emo-
tions, elevates tastes and provides perspectives 
for one’s living; and thereby prepares him for an 
effective civilizing force tending to unite social 
groups through the dissemination of common 
experiences” (Thanuskodi 2011: 80).

In the words of Fairbairn & Fairbairn, “Along 
with writing and reasoning, reading is one of 
the most important activities in which students 
have to engage. This is a fact of life … Better 
readers make more successful students” (2001: 

1,2). It is also argued that “Along with listening 
and observation, reading is an important way in 
which we gain information about the world. It 
will underpin much of your academic work as a 
student, just as it underpins (or should underpin) 
much of the academic life of your lecturers” 
(Fairbairn & Fairbairn 2001:  3). Odabaş et al., 
point out that “To meet the personal and social 
needs, acquiring reading habits is as important 
as lifelong learning process to be endowed with 
the ability of lifelong learning. In other words, 
developing reading habits is the fundamental 
element in lifelong learning” (2008:  432).

According to the International Reading Asso-
ciation, “Adolescents entering the adult world 
in the 21st century will read and write more 
than at any other time in human history. They 
will need advanced levels of literacy to perform 
their jobs, run their households, act as citizens, 
and conduct their personal lives. They will need 
literacy to cope with the flood of information they 
will find everywhere they turn. They will need 
literacy to feed their imaginations so they can 
create the world of the future. In a complex and 
sometimes even dangerous world, their ability to 
read can be crucial” (Moore et al., 1999, cited in 
Clark & Rumbold 2006:  5). It is also asserted 
that “Reading and reading habit are two aspects 
that have received increasing attention in recent 
years. In the evolving knowledge society, reading 
is considered crucial for gaining the necessary 
information and insights, which prepare a person 



4

ACED
ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ

International Journal of Family Child and Education
Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2015 Sayı: 05 Cilt: 03 Kış İlkbahar

January-February-March-April 2015 Issue: 05 Volume: 03 Winter Spring
ID:62 K:02

www.aceddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

to face the diverse challenges of modern times” 
(Akanda et al., 2013:  60).

According to (Holte 1998), “reading adds quality 
to life and provides access to culture and cultural 
heritage. He believe[s] that reading empowers 
and emancipates citizens and brings people to-
gether.” (Okeke 2000) “view[s] the art of reading 
as a priceless instrument for everyone. [To him], 
reading is one of the most important activities 
in life, through which we enter into the life and 
experiences of others and extend our knowledge, 
scope of experience, and enjoyment” (cited in 
Akanda et al., 2013: 61). 

In the words of (Sangkaeo 1999),”Reading 
habit refers to the behaviour, which expresses 
the likeness of reading and tastes of reading.” 
“It is a way of how the reader organizes his or 
her reading.” … (Shen 2006) “identifies reading 
habits, as how often, how much, and what the 
readers read. Researchers in the past have devoted 
efforts to examining learners’ reading habits” 
(Mokhtari & Sheorey 1994, cited in Annamalai 
& Muniandy 2013: 33).

In the article titled “Promoting Reading Ha-
bits and Creating Literate Society,” reading is 
described as “a process of thinking, evaluating, 
judging, imagining, reasoning and problem sol-
ving.” “Throndike suggests that the reading of a 
paragraph values the same sort of organization 
as analysis does to thinking. It includes learning, 
reflection, judgment, analysis, syntheses and 
problem solving. It includes attention, associa-

tion, abstraction, generalization, comprehension, 
concentration … Reading typically is the bringing 
of meaning rather than the gaining of meaning 
from the printed page” (cited in Palani 2012:  92).

Palani further argues that “Effective reading is 
the most avenue of effective learning. Reading 
is interrelated with the total educational process 
and hence, educational success requires suc-
cessful reading. Reading is the identification of 
the symbols and the association of appropriate 
meaning with them. It requires identification and 
comprehension. Comprehension skills help the 
learner to understand the meaning of words in 
isolation and in context” (2012: 91). (Bamberger 
1975) argues that “The development of life-long 
reading interests and reading habits is a constant 
process which begins in the home, improves 
systematically in the school and is carried on in 
later life through the influences of the general 
cultural atmosphere and the conscious efforts of 
public education and public libraries” (cited in  
Ruterana 2012:  9).

(Ndikubwayezu 2009) describes the advantages 
of a reading culture as follows: “The reading 
culture is one of the fundamental building blocks 
of learning. Becoming a skilled and adaptable 
reader enhances the chances of success at school 
and beyond. Reading is not just for school, it 
is for life. Reading, in all its variety, is vital to 
our becoming better informed, having a better 
understanding of ourselves and others, and to 
our development as thoughtful, constructive 
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contributors to a democratic and cohesive society” 
(cited in  Ruterana 2012:  9).

It is also noted that “… the promotion of the rea-
ding habit has been on UNESCO’s agenda since 
1972 with the proclamation of the International 
Book Year. One of the themes of the year was the 
promotion of reading habits” (Bamberger 1975, 
cited in  Ruterana 2012:  9). Armstrong’s chapter 
entitled “Getting More from What You Read” 
in his book, titled Study is Hard Work, opens 
with these quotations: “If you do not read good 
books you have no advantage over the person 
who cannot read them,” Mark Twain, and “There 
is no such thing as an interesting book, there are 
only interested readers.”  (2004: 36). Armstrong 
also includes Joseph Addison’s words on reading: 
“Reading is thinking. It “is to the mind,” “what 
exercise is to the body.” Reading consists of 
extracting, weighing, comparing, balancing, and 
applying to experience, thoughts from the printed 
page” (2004:  37). Armstrong explains the reading 
process in the following words: 

The exercise of reading and thinking is an extremely 
mental-visual psychological process, difficult to 
learn, impossible to a degree of efficiency without 
continued conscientious effort, but capable of 
improving throughout one’s lifetime. Reading 
is thinking, it is a search, it is a challenge; and 
when done successfully, it is an adventure which 
involves two persons- the reader and the author. 
The reader must carry on a silent conversation 
with the author, asking what is being said, ques-
tioning reasons, and approving or disapproving 

of the manner in which the material presented. 
Reading is never passive acceptance. It is an 
energy- absorbing activity, requiring movement 
of mind, sometimes heart, out to meet the mind 
of the author, and grasp the meaning of another 
one’s thoughts. (2004: 38-39) 

In the words of Zweirs, “The purpose of reading 
is to construct the meaning” (2010: 3). Within 
this frame, Zweirs presents the following list 
including six habits on comprehension strategies:

1- Organizing text information by sculpting the 
main idea and summarizing,

2- Connecting to background knowledge, 

3- Making inferences and predictions,

4-Generating and answering questions,

5- Understanding and remembering word meanings,

6- Monitoring one’s own comprehension (2010: 4).

Reading is also described as “a complex process 
involving a network of cognitive actions that 
work together to construct meaning” (Baker & 
Brown 2002; Block & Pressley 2002; Pearson 
2002; Farstrup & Samuels 2002; Ruddell, Ruddell, 
and Singer 1994, cited in Dorn & Soffos 2005: 
6). Dechant, refers to a number of researchers 
and their views on reading, in his book entitled 
Understanding and Teaching Reading: An Inte-
ractive Model: 

[Writers] have described reading as involving the 
comprehension and interpretation of the symbols 
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of the page (Harris-Spay 1975-1985); as a complex 
interaction of cognitive and linguistic processes 
with which readers construct a meaningful 
representation of the writer’s message (Barnitz 
1986); or as giving significance intended by the 
writer to the graphic symbols by relating them 
to what the reader already knows (Anderson 
et al., 1985; Dechant 1964, 1970, 1982; Duffy 
&Roehler 1986). Reading is also described as the 
reconstruction of the message encoded graphi-
cally by the writer; as constructing meaning from 
print (Gillett &Temple 1986); as making sense 
of written language (Gillett &Temple 1986); and 
as a process of information search or information 
processing. It is described as an interactive process 
involving the previous fund of knowledge and 
the words in the text; it is a process of putting the 
reader in contact and in communication with the 
ideas of the writer which are cued by the written 
or printed symbol; it is a process of building a 
representation or a mental model of text (Perfetti 
1985, cited in Dechant 1991, Part I NP).

RESEARCH METHODOLOGY

The aim of the study is to evaluate the views 
of university students, studying at 6 different 
universities in İstanbul, İzmir and Ankara, in 
Turkey, on reading. The study focuses on the 
students’ responses, in sub dimensions, related 
to reading habits, to find out whether the reading 
habits differ according to gender and urban or 
rural place of residence or not.

The study is a descriptive study in a scanning 
model. The study was conducted in 2012-2013 
Academic Year.

2.1. Population and Sample

The population of the study is composed of uni-
versity students enrolled at 6 different universities 
in İstanbul, İzmir and Ankara in Turkey. Most of 
the participants are studying at Education Facul-
ties. Such universities as Gazi, İstanbul, Ankara, 
Ege, Dokuz Eylül, and Yıldız Teknik have been 
chosen. The sample of the study consists of 241 
students chosen with irrational cluster sampling 
method in an unbiased way from the population. 

2.2. Data Analysis

Data have been analyzed with SPSS packaged 
software. Such analyses as factor analysis, 
arithmetical average and t test have been used; 
and one way analysis of variance (ANOVA) has 
been used to explore the different views in the 
groups. .05 level has been accepted as significant. 
The questionnaire has been analyzed in terms of 
validation and reliability and pre reliability test 
has also been used. In the first application, 100 
participants, enrolled at six different universities 
have been chosen randomly. At the end of the 
reliability analysis, conducted with reference to 
the participants’ data, Cronbach’s alpha value has 
been .728 which shows that the questionnaire is 
highly reliable. The reliability of the items on 
reading habits between 35-70 has been .873. 
Data, got through statistical analyses have been 
shown in tables and explained and interpreted in 
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sequence.  Factor analysis has been conducted 
to test the questionnaire items’ structure validity. 
KMO value has been measured as .924 in basic 
components factor analysis on reading preferen-
ces sub dimensions. Bartlett global test has been 
significant (X2 1.010, df.2145, p<.05). It has 
been detected that range fits the factor analysis. 
According to the factor analysis results, 57 items 
have constituted factor sub dimensions, 8 items 
have not been included in any factors. The reading 
preferences of the students have been collected 
in 6 sub dimensions. Factors have been named 
with respect to the grouping in terms of meaning. 
These factors are described as “to feel relieved, 
to take advantage, to broaden horizons, desire to 
succeed, academic progress and cultural activities.” 

2.3. Data Collection Tool

Research data have been collected with refe-
rence to the article entitled “A Research on 
Reading Habits of Hacettepe University and 
Bilkent University Students” by Yılmaz at al., 
which was published in Türk Kütüphaneciliği in 
2009. The above-mentioned study includes 104 
students. The questionnaire used in this study 
consists of 100 items. The questionnaire is a 
much more developed version of the previously 
used questionnaire. The first section includes 25 
questions on personal data (age, gender, urban or 
rural place of residence, reading habits, reading 
spaces, and reading frequency) and the second 
part is composed of 75 questions, prepared in 5 
point likert analysis to measure the reading habits. 
Each item has been formulated as; (1): Strongly 

Disagree, (2): Hardly agree, (3): Slightly agree, 
(4): Highly agree, (5): Strongly Agree. 

FINDINGS

%43.2 (N=104) of 241 university students who 
have participated in the study are composed of 
men, while %56.8 (N=137) of them are women. 
As for the age, %76,8 (N=185) of the participants 
studying at Education Faculty are aged 21-30 
whilst %23,2 of them (N=56) are between 31-40. 
%54.4 of the students (N=131) have been living 
in big cities, %26,6 of them have been living 
(N=64) in small cities, %19 of them  (N=46) 
have been living in a town and village. %88,4 
of them (N=131) use computers, %11,6 of them 
(N=28) do not use computers. % 80,5 of the 
participants have stated that they have acquired 
reading habits, while %19,5 of them (N=47) 
have not acquired any reading habits. For the 
question, concerning the participants’ reading 
books while travelling, %39 of them (N=94) have 
answered “yes”, whilst %61 (N=147) have said 
“no.” %31,5 (N=76) of the participants read to 
pass time during the journey, while % 22 (N= 
53) of them read just for the fact that they like 
reading. %23,3 (N=56) of the students read as 
they attach importance to reading, while others 
have not commented on the issue. For the ques-
tion, related to the publication types they read, 
%21,6 (N=52) of the participants have pointed 
out that they read newspapers, %22 (N=53) of 
them read novels, %43,2 (104) of the students 
read periodicals, while the other students read 
academic publications and journals (%13,N=32). 
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%46 (N=111) of the participants generally read 
scientific books, whereas (% 53,1, N=128) of them 
read political works. For the question, whether 
they have been influenced by the publications 
they read in social and psychological terms or not, 
%82,2 (N=198) of them have reported that they 
have been influenced, whilst % 17,8 (N=43) of 
them haven’t been influenced. Participants read 
books at universities most,  %66,4(N=160) of 
them read Turkish books %82,9 (N=199) of them 
read for 1-2 hours every day (%34,3, N=82) of 

the students read at times (%27,8,N=67). %81,7 
of the participants feel relieved by reading, %63,1 
(N=152) of them read to improve themselves and 
acquire knowledge; in terms of the European Po-
licy, and life learning process, %58,1(N=141) of 
the respondents have stated that they support the 
policy to improve themselves, while %19,1(N=46) 
are neutral, and  %9,3(N=23) of them describe 
it as the sign of the development.

The averages of five sub dimensions, concerning 
the students’ views on reading, are as follows: 

Table 1. Factor Loads Related to the Student’s Reading Preferences 

1.To feel 
Relieved

2.To take 
Advantage

3. To broaden 
Horizons

4. Desire to 
Succeed

5.Academic 
Success

6.Cultural 
Activit

Item Factor 
Load

Item Factor 
Load

Item Factor 
Load

Item Factor 
Load

Item Factor 
Load

Item Factor 
Load

57 .805 100 .671 38 .663 76 .766 86 .763 40 .715

59 .754 93 .625 50 .635 80 .696 87 .709 49 .670

58 .750 99 .617 47 .626 82 .656 88 .609 46 .597

52 .717 98 .615 42 .610 89 .656 72 .606 68 .554

63 .709 97 .608 44 .605 77 .538 70 .568 69 .546

62 .690 94 .562 41 .582 90 .493 91 .543 75 .521

61 .683 96 .549 37 .557 83 .453 65 .421 81 .410

54 .639 66 .542 36 .541 92 .452 85 .404

55 .602 67 .532 45 .488

51 .581 74 .500 39 .483

56 .571 35 .480

60 .447 43 .466

 α= .839  α= .816  α= .834 α= .835  α=      .839 α= .859

Var.. 11.894  Var. 9.138  Var. 8.699 Var. 8.590  Var.     7.911 Var. 6.25
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According to Table 1, 1st Factor load varies bet-
ween .805-.447, 2nd Factor load varies between 
.671-.500, 3rd Factor load varies between .663-
.466, 4th Factor load varies between.766-.452, 
5th Factor load varies between.763- .404, and 6th 

Factor load varies between.715-410. It has been 
detected that all factors explain 52.492 of the 
total variance. This is a quite high value which 
can be accepted in social sciences.

Table 2. Factor Sub Dimension Average and Standard Deviations Related to the Students’ 
Reading Preferences 

Factor Sub Dimensions

Item 1st Sub Dimension.“ To Feel Relieved „ X S.S

63 Being with other readers makes me happy. 2.90 1.36

51 I cannot live without reading. 2.81 1.47

61 I reward myself by reading. 2.62 1.41

58 I can cope with stress and troubles by reading. 2.57 1.33

59 I can get rid of negative thoughts by reading. 2.40 1.27

57 Reading relieves my exhaustion 2.38 1.26

62 I feel relaxed while reading. 2.24 1.36

52 Reading provides spiritual comfort. 2.17 1.24

56 Reading makes me much more confident. 2.15 1.19

55 Reading makes me much more reasonable. 1.89 1.15

54 I can comprehend better while reading. 1.82 1.06

60 I can be alone and peaceful while reading. 1.80 1.16

Total 2.31 .969

Item. 2nd Sub dimension “To Take advantage” 27,751 11,634

1.49

95 Reading helps me quit bad habits. 2.66        1.47

74 My objectives are definite as I organize what to do and how to do thanks to 
reading. 2.51 1.25

99 The one who reads knows himself/herself . 2.28 1.31

93 Reading makes me get rid of stress and feel more relieved.     2.24 1.26

94 I set my future targets better by reading. 2.22 1.26
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98 I describe readers as witty and intelligent. 2.22 1.17

100 Reading is a science. This science is understood and applied by the ones who 
know it well. 2.09 1.21

66 Reading is experiencing new adventures. 2.06 1.19

67 I improve myself and gain new skills by reading. 1.91 1.09

97 Reading is knowing and understanding. 1.89 1.25

Total 2.07        .087

Item. 3rd  Factor  “To Broaden Horizons” 22,775   9,625

     45 The one who reads is highly self confident. 2.14 1.27

50 The one who reads is conscious and useful to both himself/herself and the 
public. 2.07 1.24

39 A reader always improves himself/herself. 1.95 1.29

47 Reading improves the human mind. 1.82 1.13

43 Readers are much more informed. 1.81 1.02

      35 Reading is a necessity 1.68 1.11

36 An individual who does not read is unaware of the world and the 
developments. 1.64 1.02

38 Reading is perceiving the life differently. 1.64 1.06

37 Reading is the sign of development. 1.59 .949

41 Reading is acting more consciously. 1.58 .931

44 Reading culture is much more widespread in developed societies. 1.57 .933

42 Reading is not based on age, gender, status and culture. 1.41 .954

Total 1.60 .666

Item. 4th  Sub Dimension “ Desire to succeed” 19,305 8,005

92 I have been reading for a long time, thus I have gained a kind of reading 
culture. 2.41 1.38

77 I can transfer my culture into others by reading. 2.18 1.26

82 My identity which has been shaped through reading and information creates a 
kind of responsibility on my shoulders. .2.15 1.23

83 I have to succeed and win. My success is to secure my future by reading and 
learning. 2.08 1.15

90 I think there is a correlation between reading habit and education. 1.95 1.13
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80 Individuals who have different cultures come together by means of 
educational activities and share cultural values. 1.90 1.14

89 I think educated people are more useful to their environment. 1.87 1.03

76 Reading is meeting different cultures. 1.64 1.01

  Total 14,106 6,082

  Item 5th Factor “Academic success”

86 I always follow academic publications on education. 3.09 1.40

85 Studies and projects on education always take my attention. 3.03 1.29

72 I am a good researcher. 2.79 1.34

78 I always barrow books from libraries and publishing houses. 2.76 1.27

88 Participating in educational activities makes me happy. 2.70 1.24

87 I always read and know the importance of reading. 2.49 1.36

65 Meeting with many people makes me happy thanks to my studies. 2.28 1.30

Total 18,652 6,583

Item                        6th Factor. “ Cultural activities”

     49 A reader is the one who does not make any mistakes. 3.59 1.45

81 I think educational activities include a cultural value. 3.15 1.54

40 Reading makes me popular. 3.14 1.50

69 Reading leads me to success. 3.04 1.43

75 Reading and being informed make me attractive and charismatic. 3.04 1.52

68 Reading is a competition. 3.03 1.37

46 A reader is the one who is not busy with troubling things. 2.91 1.43

Total 19,234    6,169

Table 2 shows the factor sub dimensions and 
averages concerning the students’ reading prefe-

rences.  The highest sub dimension level is related 
to “cultural activities” and “academic success.” 
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Table 3. t test Results of the Views of the Students on Reading Related to the Gender  
Variable 

Dimensions Gender N Levene’s test X Ss. t P

    F         p

To Feel relieved Female 104 4,36* .038 27,60 11,71

Male 137 25,04 9,92

To take 
advantage

Female 104 .498 .481 24,08 10,02 1.844 .066

Male 137 21,78 9,25

To broaden 
horizons

Female 104 16.51* .000 21,22 9,58

Male 137 17,77 6,16

Desire to succeed Female 104 6,37* .012 15,20 7,00

Male 137 13,26 5,16

Academic success Female 104 1.50 .222 18,20 6,22 -,942 .347

Male 137 19,02 6,84

Cultural activity Female 104 1.75 .186 18,52 6,43 -1.526 .128

Male 137 19,75 5,94

*p<.05

According to Table 3, as the range, concerning 
“To feel relieved, to broaden horizons, and desire 
to succeed” sub dimensions is unequal and the 
ranges perform normality in Levene homogeneity 

test, Kruskall Wallis test has been used to find 
out the differences in groups. Kruskall Wallis 
results are shown below.
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Table 4. Kruskal Wallis  Results of the Views of the Students on Reading  
Related to the Gender Variable 

Dimensions X Ss Average 
order

X2 df Sig.

To feel relieved           

                      

26,17 10,76 M   
127,63

6,659 1 .137

F   114,22

To broaden horizons          19,30 8,00 M    
133,69

3,751 1 .170

F   110,41

Desire to succeed              14,10 6.08 M    
130,41

2,207 1 .053

F   112,92

According to Kruskal Wallis  results in  Table 
4,  there is not a significant difference between 

factor sub dimensions and the gender variable 
(p>.05).

Table 5. One Way Analysis of Variance Summary (ANOVA) Results of the Views of Students 
on Reading Related to the Urban or Rural Place of Residence Variable 

Dimensions Levene

 Statistic

         
df

        P X F p

To feel relieved              .647 3 .586 26.175 .887 .449

To take advantage       .649 3 .584 22.775 .397 .397

 To broaden horizons 2.86 3 .037 19.305 .566

Desire to Succeed             .655 3 .581 14.106 .191 .191

Academic success 1.647 3 .179 18.682 .920 .920

Cultural activity .508 3 .677 19.234 .183 .183

According to Table 5, and Levene statistical 
results, related to the urban or rural place of 
residence variable and their reading habit sub 
dimension, there is a significant difference in 

range in “to broaden horizons” sub dimensi-
on because of the homogenous presumption 
(L=2.86, p<.05). According to this result, the 
nonparametric Kruskal Wallis test has been 
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applied and according to the results, there is 
not a significant difference between the urban 

or rural place of residence and reading habit 
(X2=.300, df.3, p>.05.  (Table 6).

Table 6. Kruskal Wallis  Results of the Views of the Students on Reading Related to the  
Urban or Rural Place of Residence Variable 

Dimensions Urban or Rural 
Place of Residence

N Average  
order

X2 df Sig.

To broaden horizons

                      

            

           

Big city 131 120.82 .300 3 .960

Small city 64 122.84

Town 35 116.26

Village 11 127.32

Total 141

DISCUSSION AND RESULT

According to the findings of the research, it has 
been detected that %80 of the students have ac-
quired reading habits, nearly half of the students 
read while travelling, %31 of them read since 
they  like reading, nearly half of the students have 
stated that they read journals and periodicals. The 
percentage of the students who does not read 
books is only %13. Most of the students read 
books in Turkish. The percentage of the students 
who reads academic books and publications is 
low. %81 of the students have stated that reading 
relieves them.  %63 of the students have asserted 
that they read so as to improve themselves and 
gain new scientific data. 

According to the factor analysis results, the 
students’ reading preferences have been classi-
fied under six sub dimensions such as “to feel 
relieved, to take advantage, to broaden horizons, 
desire to succeed, academic success and cultural 

activities.” Factor sub dimensions that students 
strongly agree on, are in” Cultural activity” sub 
dimension, which includes such expressions as 
“A reader is the one who does not make any 
mistakes.  (X=3,59),” “I think educational ac-
tivities include a cultural value.” (X=3,15), and 
“Reading makes me popular. (X=3,14).” 

As is seen, students regard reading as an inva-
luable activity. The expressions that students 
hardly agree one, are in “to broaden horizons” 
sub dimensions, namely, “Reading is not based 
on age, gender, status and culture.” (X=1,40), 
and “Reading culture is much more widespread 
in developed societies.”  (X=1,57).

Clearly it is to be admitted that reading is one 
of the major skills necessary for the students to 
improve their language proficiency. Within this 
frame, several studies and projects have been 
carried out on reading and reading habits. When 
compared to the results of the following studies, it 
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is apparent that the findings of this study present 
a number of significant parallels in that most of 
the students have developed reading habits, and 
they read books for different purposes.  

To illustrate, according to the study, conducted 
in Turkey, in 1998, concerning the private and 
social lives of the young and their leisure time 
activities, club memberships, and relationships, 
it has been argued that % 54, 6 (1213 N) of the 
individuals read books, % 48,2 (1071N) of them 
read journals in their leisure time. This percentage 
is higher among the females. Further to this, the 
percentage of reading books and periodicals inc-
reases in parallel to the increase in social status 
(Konrad Adenauer Vakfı, 1999, cited in Yılmaz 
et al., 2009: 29).

According to the study, conducted in 2000 at 
METU, (Gömleksiz 2004), it has been detected 
that %21,6 of the students have acquired reading 
habits. According to the study, carried out at Gazi 
University, %37 of the students read books in 
their leisure time (Yazıcı 2001, cited in Yılmaz 
et al., 2009: 29).

In one of the projects, carried out in 2002 at 58 
universities, including 54.335 students, it has 
been observed that %23,8 of the students read 
books to pass time. This percentage is low at 
preparatory school; however, it increases in the 
1st, 2nd, 3rd, and 4th year. %28,5 of the female 
students, and %19,8 of the male students read 
books in their leisure time. (Yazıcı 2003, cited 
in Yılmaz et al., 2009: 30).

In a study, conducted in 2005, it has been found 
out that %58 of the 7568 students at state and 
foundation universities read books regularly, %39 
of them read books at times, %3 of them never 
read, %91 of the students read books, relevant 
to their research areas, %9 of them do not read 
anything irrelevant to their research topics (Yaylalı 
et al., 2006, cited in Yılmaz et al., 2009: 30).

According to a study, conducted in Ankara Uni-
versity, including 304 students, to figure out the 
number of the books the students read in a year, 
%46, 1 of the students have indicated that they 
read 5 books most, %4,6 have stated that they 
do not read any books, and almost half of them 
never read any books or read 5 books most in a 
year (Odabaş et al., 2008: 446).

According to the findings of Çocuk Vakfı, con-
cerning the Turkish people’s reading tendencies, 
“88% of the population in Turkey is literate … 
regular reading habit in Turkey is 1% ... Females 
read more than males” (cited in Arıcı 2008, p. 
646). According to the findings of PIRLS (The 
Progress in International Reading Literacy Study), 
“Internationally, on average, most of the students 
had more than 25 books in their houses …19% 
of the students had more than 25 books in their 
houses in Turkey … 40%  of students reported 
reading for fun every day and 69% at least once 
a week. 38% of Turkish students stated that they 
read for fun everyday or almost every day” (cited 
in Arıcı 2008: 646-647)
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Keeping all the above mentioned studies and 
statistical data in mind, it is also useful to of-
fer some suggestions regarding the issue. The 
conclusions drawn from this study will probably 
provide the librarians, researchers, academicians, 
and the university administration with new met-
hods and approaches to enable their students to 
be well aware of the importance of reading, to 
gain much more knowledge about the current 
issues, to increase the range of their vocabulary, 
to improve themselves, to achieve success, and 
to gain self confidence. 

Campus reading project, “One Book, One To-
pic,” conducted at Atılım University in Turkey is 
one of the most enjoyable campus-wide reading 
and sharing projects, which aims at enhancing 
the sense of belonging among Atılım members 
and bringing them together to share a common 
topic. The aim of the presentation that the stu-
dents are going to perform is to provide each 
and every student with a chance to practise his/
her creativity as well as improving his/her pre-
sentation skills based on reading. The students 
are expected to read the book and do research 
on the topic; working individually or in groups 
they are expected to prepare an advertisement for 
TV or the Internet through shooting a short film, 
an advertisement for a newspaper or billboard, a 
poster, a wall newspaper,  a brochure, a business 
card, or a logo. 1

1 (http://ydb.atilim.edu.tr/shares/ydb/files/one%20
book%20one%20topic2013.pdf )

By the same token, libraries should be arranged 
and organized in such a structure that the students 
can visit libraries to borrow books and find silent 
and peaceful spaces to read. Most of the students, 
studying at different universities have a common 
point in that they have started to develop a qu-
ite positive attitude towards reading, knowing 
that they can undoubtedly benefit from reading 
and reading activities. Consequently, students 
should be motivated, encouraged, and provided 
with reading materials, sufficient time and quiet 
spaces to read, and the book prices should be 
reduced as well.

Pehlivan et al. recommend in “Determining re-
ading interests and habits of candidate teachers 
(TRNC Sample)” that, 

In order to develop reading interests and habits 
of candidate teachers: reading problems should 
be determined … University and faculty libraries 
should be enriched and they should be functional. 
In order to increase reading interests of candidate 
teachers “Reading Days”, “Book Festivals” etc. 
can be held. … In order to encourage reading 
and research, lecturers can direct students to read 
at least two essays in each semester. University 
libraries can organize activities to encourage 
reading. For instance, the name of the teenager 
who reads book the most in a month or year can 
be announced on the board …; or they can be 
given free concert, theatre, cinema tickets etc. 
(2010: 872-873)
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Similarly, “Academic institutions should regularly 
organize events like study circles, debate clubs, 
seminars, essay competitions, quiz competitions, 
etc. to inspire students to gather knowledge and 
make their marks in these events. In this way, 
reading habits of students will improve” (Akanda 
et al., 2013: 69). In a similar vein, “Regular and 
broad based reading campaigns should be under-
taken at both government and non-government 
levels. “Reading week” or “reading month” could 
be planned during which reading among various 
groups of people could be encouraged by giving 
awards and recognition. Besides, massive awa-
reness raising campaigns could be undertaken, 
which would create critical consciousness among 
local communities, thus encourage people to read” 
(Akanda et al., 2013: 70). Additionally, “Future 
studies should focus more on how reading can 
actually take place using computers and digital 
devices. Using technology for reading will en-
courage the students to explore the process in 
an alternative medium other than conventional 
books” (Annamalai & Muniandy 2013: 39).

Within this frame, having referred to the essential 
roles of families, private and state sectors, and 
mass media to encourage and motivate reading 
activities, Sangkaeo underlines the duties of 
libraries and librarians to foster reading habits:

The librarian should [develop] the reader’s ple-
asant and positive attitude towards reading … 
The principal function of the librarian is to serve 
to course of education formally or informally… 
Librarians have a responsibility and an opportu-

nity to go out and tell the public what they have 
in their libraries and find out what they want to 
read, improve and keep improving the set-up 
of the library to encourage readers to stay and 
browse. In any effective school library program, 
the librarian should have definitite responsibilities 
in certain areas of the curriculum and should 
have an active teaching role. …With his wide 
knowledge of materials and techniques for using 
them, the librarian can make a strong partner in 
the planning and implementing of the educational 
enterprise. [The librarian should make] the library 
attractive to public and schools (Sangkaeo 1999)

The studies, which will be conducted in the 
future to examine the reading habits, and the 
benefits of reading in social, psychological and 
academic terms, some of which have been pre-
sented in this paper, and the suggested solutions 
and recommendations will help the university 
students to be much more involved in various 
reading activities.
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Öz: Bu çalışma kadınlara verilen İletişim Çatışmaları 
Eğitiminin evlilik doyumu üzerine etkisini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 08.05.2012- 11.10.2013 
tarihleri arasında Erzincan merkezinde bulunan 5 Aile 
Sağlığı Merkezine bağlı olan, çalışmaya katılmayı kabul 
eden 378 evli kadın ile ön test-son test, kontrol gruplu 
gerçek deneme modeli uygulanarak yapılmıştır. Ön test 
verileri 09.07.2012-10.09.2012 tarihleri arasında anket 
formu, Evlilik Yaşam Ölçeği ve Çatışma Çözüm Stilleri 
Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 3 ayrı gruba, haftanın 
3 günü ve 6 hafta süreyle eğitim uygulanmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, t testi, 
eşleştirilmiş t testi kullanılmıştır. Eğitim öncesinde kadınların 
evlilik doyum puan ortalamalarının orta düzeyde, olumlu 
iletişim şekli puan ortalamalarının düşük, olumsuz iletişim 
şekli puan ortalamalarının yüksek olduğu bulunmuştur. Eğitim 
sonrasında kadınların evlilik doyum puan ortalamalarının 
ve olumlu iletişim şekli puan ortalamalarının yükseldiği, 
olumsuz iletişim şekli puan ortalamalarının düştüğü belir-
lenmiştir. Gruplar arasında istatistiksel anlamda fark olduğu 
bulunmuştur (p<0.001). Eğitim sonrasında kadınların evlilik 
doyum puanlarının deney grubunda, kontrol grubuna göre 
olumlu yönde değiştiği ve gruplar arasında anlamlı düzeyde 
farklılık olduğu belirlenmiştir. İletişim Çatışmaları Eğitimi 
evli kadınların evlilik doyum düzeylerini olumlu yönde 
etkilemiştir. Ayrıca kadınların olumlu ve olumsuz çatışma 
çözüm sitillerini etkilediği, itaat ve geri çekilme çözüm 
stillerinde etkisiz olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Evlilik Doyumu, İletişim Çatışmaları 
Eğitimi, Kadın

Abstract: The purpose of this study is to determine effect 
of training of communication conflicts given to women on 
marital satisfaction.  The study was conducted as quasi-
experimental model with pretest-posttest control group on 
378 married women who were subject to 5 Family Health 
Care in the city center of Erzincan and accepted to par-
ticipate in the study between 08.05.2012 and 11.10.2013. 
Form of socio-demographic features, Marital Life Scale 
and Conflict Resolution Styles Scale were used to collect 
the pretest between 09.07.2012 and 10.09.2012. Training 
was performed to three groups as three days a week for 6 
weeks. Percentage distributions, means, t test, and paired 
t test were used to assess the data. It was determined that 
before training, marital satisfaction mean scores of women 
were at medium level, their mean scores of positive com-
munication manner, were low and their mean scores of 
negative communication manner  were high. After training, 
their marital satisfaction mean scores and positive com-
munication manner mean scores were higher; on the other 
hand, their negative communication manner mean scores 
were lower. There was a statistically difference between 
groups (p<0.001). After training, their marital satisfaction 
scores changed positively in the experimental group com-
pared to control group and difference between groups was 
significant. Training of communication conflicts affected 
marital satisfaction levels of married women positively. 
Furthermore, while affected positive and negative conflict 
resolution styles of married women, it was ineffective on 
resolution styles of obedience and withdrawal.

Key Words: Marital Satisfaction, Training of Communica-
tion Conflicts, Woman.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

1. GİRİŞ

Evlilik, kurumlaşmış bir yol, bir ilişkiler sistemi, 
bir kadınla bir erkeği “karı-koca” olarak birbirine 
bağlayan bir sistemdir. Bununla beraber doğacak 
çocuklara belli bir statü sağlayan, toplumsal 
yönden devletin kontrol, hak ve yetkisi bulunan 
yasal bir ilişki biçimi şeklinde de tanımlanmak-
tadır (Özgüven, 2005). Evlilik doyumu ise evlilik 
kurumunun içinde varlığını sürdüren çevresel ve 
kişisel boyutlardan eşlerin elde ettiği psikolojik 
tatmin olarak tanımlanmaktadır (Berk, 2009).

En önemli kişilerarası ilişkilerden birisi olan evlilik 
bazı insanlar için önemli bir doyum ve mutluluk 
kaynağıyken, bazıları için pek çok olumsuz sonucu 
beraberinde getirebilmektedir. Evlilikte doyum 
yaşama, bireylerin mutlu olabilmesi açısından son 
derece önemlidir. Doyumun yaşanamadığı evlilik-
lerin boşanma ile sonuçlanabildiği bilinmektedir. 

Evlilik yaşantısından doyum almayı etkileyen 
birçok faktör söz konusudur. Örneğin, evlenme 
yaşı, evlenme şekli, maddi durum, çocuk sahibi 
olup olmama ve iletişim şekilleri bu faktörler 
arasında sıralanabilir. 

Araştırmalarda iletişim problemleri yaşayan çift-
lerin bu anlamda sorun yaşamayan çiftlere kıyasla 
boşanma oranları daha yüksek bulunmaktadır 

(Curun, 2006; Güven, 2005). 

Psikolojik sorunlar nedeniyle sağlık kurumlarına 
başvuran kişilerin % 40’ının evlilik sorunları 
ile kliniğe başvurduklarını, hatta fiziksel sağlık 
sorunlarının evlilik uyumu bozuk olan çiftlerde 

evlilik uyumu bozuk olmayan çiftlere göre daha 
fazla yaşandığını göstermektedir (Güven, 2005). 
Evlilik insan hayatındaki önemli yaşantılardan 
sadece biri olmasına karşın, kişinin yaşam kalitesi 
ile doğrudan ilişkilidir (Hünler ve Gençöz, 2003). 
Çiftler arasında yapılan bir araştırmada Robinson 
ve Blanton (1993) iletişimin güçlü evliliklerin 
önemli bir koşulu olduğunu belirterek, eşleriyle 
konuşmanın ve etkili bir iletişimin öneminin uzun 
süreli evlilikler yaşayan bireyler tarafından sıklıkla 
dile getirildiğini söylemektedirler.

Kadınların ve erkeklerin farklı iletişim kültürlerine 
sahip olduğu düşünüldüğünde evlilik yaşamının 
doğal bir parçası haline gelen çatışmalar, eşler-
de kaygı ve gerginlik yaratır (Mac George vd., 
2004). Bu kaygı, eşler tarafından doğru, sağlıklı 
ve anlayışlı bir iletişim ve etkileşim nedeni olarak 
kullanılırsa evliliğin dengesi, düzeni dolayısıyla da 
uyumu sürekli hale gelir Bunun tersi durumlarda, 
evlilikte uyum bozulur zorlanmalar ve yakınmalar 
ortaya çıkar, sevgi ve saygıdan uzaklaşılır. Eşler 
çatışmaların artmasına neden olacak şekilde bir-
birlerine tepkide bulunmaya başlarlar. Yaşanan 
her çatışma sonunda isteklerin elde edilememiş 
olması, eşlerdeki gerginliği artırır, uyum ve et-
kileşimi bozar (Curun, 2006).

Evlilik doyumu üzerine dünyada ve ülkemizde 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Miller, 
Caughlin ve Huston (2003) tarafından gerçekleş-
tirilen ve 13 yıl süren çalışmada evliliğin ikinci 
on yılı içerisinde dışavurum özelliğinin daha da 
önem kazandığı ve eşine sevgi dolu davranışları 
gösterebilmenin evlilik doyumunu arttırdığı bu-
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lunmuştur. Ayrıca eşine sevgi dolu davranışlarını 
gösteren bireylerin eşlerini idealize ettikleri de 
görülmüştür. Araştırmanın sonucuna göre; duy-
gularını dışa vuran bireyler, zihinlerinde eşleriyle 
ilgili idealize edilmiş imajlar yaratmakta ve bu 
sayede eşlerinin sahip olduğu iyi davranışları 
açığa çıkartmak istemektedirler, ayrıca bu bireyler 
eşlerinin davranışlarını iyi yönde yorumlama 
eğilimindedirler. 

Ülkemizde ise Güngör (2007) ve Çağ (2011) 
kadınların evlilik doyumlarının erkeklerden daha 
düşük olduğunu, Güven (2005), evlilikte problem 
çözme becerilerinin evlilik doyumunu birinci 
sırada yordadığını bulmuşlardır.

Ayrıca Mackey ve O’Brien (1995)  evlilikte 
yaşanan çatışma ne kadar zorlaşır ve çözüm-
süzleşirse evlilik doyumu da o kadar azaldığını 
ifade etmişlerdir. Özellikle çocukları büyütme 
ve ebeveynlik konularında eşlerin ortak kararlar 
alabilmeleri evlilik doyumu ile olumlu yönde 
ilişkili olduğunu ve çiftlerin, eşleriyle olumlu 
bir iletişim içinde olmanın, evlilik doyumunu 
arttırdığını belirtmişlerdir (Mackey ve O’Brien, 
1995’den Akt. Çağ, 2011)

Aktarılan tüm bu bilgilerin yanı sıra ülkemizde 
de şiddetli geçimsizlik nedeni ile her geçen gün 
boşanma oranları artmaktadır (TUİK, 2014). Bu 
durumun ise hem eşleri, hem de çocukları olumsuz 
olarak etkileyebildiği bilinmektedir. Bu nedenle 
aile sağlığı yanında bireylerin ruh sağlıklarının 
da önemli olduğu vurgulanan bir gerçektir. 

Toplum ruh sağlığı hemşiresinin görevleri arasında 
uygun aile ortamı sağlamaya yönelik program-
larda görev almada bulunmaktadır. Bu nedenle 
koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde hemşire, 
kişiyi ve onun ruh sağlığını, dolayısı ile aile ve 
toplumu olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü 
durumu önlemek amacıyla önlem almayı ve risk 
altında bulunan grupların ruh sağlığını tehdit 
eden faktörlerden etkilenmesini en aza indirme-
yi amaçlamaktadır (Öztürk, 2011; Hemşirelik 
Yönetmeliği, 08.03.2010). 

Yoğun insan ilişkilerin yaşandığı evlilik haya-
tında ruh sağlığını etkileyen birçok faktör bu-
lunmaktadır. Bunlar arasında yetersiz iletişim, 
şiddet, aile bölünmeleri, aşırı ahlaki değerler ve 
baskılar, aile içinde çocuğun yetiştirilmesi gibi 
konular sayılmaktadır (Öztürk, 2011; Kaptanoğlu, 
2005). Tüm bu faktörlerden en fazla etkilenecek 
gruplar arasında başta kadınlar olmak üzere, 
diğer aile üyeleri, özellikle çocuklar, adölesanlar 
bulunmaktadır (Öztürk, 2011; Varcaraolis, 2002; 
Yılmaz, 2007).  

Toplumu oluşturan en küçük birim olan ailenin 
temel taşlarından birisi de kadınlardır. Kadınlar 
hem iş, hem de evde çalışmakta ve geleceği 
şekillendirecek olan çocukların yetiştirilmesinde 
birinci sırada rol almaktadırlar. Kadınların evlilik 
doyumunun yüksek olması gerek kadınların ruh 
sağlığını, gerek aile gerekse toplum sağlığını 
etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu nedenle bu çalışma kadınlara verilen 
iletişim çatışmaları eğitiminin evlilik doyumu 
üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. 
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Kadınlara verilen eğitim programı ile iletişim 
becerilerinin gelişeceği ve evliliklerinde karşılaş-
tıkları sorunları daha yapıcı bir şekilde çözebile-
cekleri düşünülmektedir. Bireysel anlamdaki bu 
gelişimle kadınların eşleri ve çocuklarıyla daha iyi 
iletişim kurabilecekleri, böylece eğitimlere katılan 
kadınların, sonraki yaşantılarında, evliliklerinde 
ortaya çıkan problemlerinin çözümünde daha üst 
düzeyde iletişim becerilerini kullanabilmelerinin 
mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu sayede 
kendini daha çok gerçekleştiren evliliğinden daha 
çok doyum sağlayan kadınların dolaylı yoldan 
yaşam kalitesi, ruhsal sağlığı gibi değişkenlerin 
olumlu yönde etkileneceği düşünülmektedir.

Bu çalışmanın hipotezi; 

H0 İletişim Çatışmaları Eğitimi kadınların evlilik 
doyumu üzerinde etkili değildir.

H1 İletişim Çatışmaları Eğitimi kadınların evlilik 
doyumunu artırır.

2. YÖNTEM

2.1. Metod

Araştırma, kadınlara verilen İletişim Çatışmaları 
Eğitiminin (İÇE) etkisini incelemek amacıyla, ön 
test, son test deneme modeli ve kontrol gruplu 
olarak Mayıs 2012- Ekim 2013 tarihleri arasın-
da yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Erzincan 
merkezinde bulunan 5 Aile Sağlığı Merkezine 
(ASM) bağlı olan, 25084 evli kadın oluştur-
muştur. Örnek büyüklüğü ise en az 378 evli 
kadın olarak belirlenmiştir. Kadınların tamamını 
iletişim kurulabilen, çalışmaya katılmayı kabul 

eden kadınlardan oluşmuştur. Örnekleme alınacak 
birey sayısı aşağıdaki formülle belirlenmiştir.  Bu 
formül evren sayısı bilinen örneklem büyüklüğünü 
belirlemek için kullanılmaktadır.                                                

                N. t². p.q
n=   
              d². (N-1)+ t².p.q

(p=0.50, q=0.50, d=0.05, t=1.96)

N= Evrendeki birey sayısı

n=Örnekleme alınacak birey sayısı

p=İncelenen olayın görülüş sıklığı (olasılığıdır)

q=İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı (1-p)

t=Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan ya-
nılma düzeyin t tablosundan bulunan teorik değer

d=Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen 
pozitif (+) sapma

5 ASM’ne bağlı olan evli kadın sayısı öğreni-
lerek, evreni oluşturma yüzdeliklerine göre her 
bir ASM’den alınacak olan evli kadın sayısı 
belirlenmiştir (Erdoğan, Nahcivan ve Esin, 2014).

Araştırmacı, haftanın her günü 5 ASM’den birinde 
bulunmuş, ASM’lerine başvuran evli kadınların 
onaylarını alarak bu kadınları çalışmaya dahil 
etmiştir. Bu şekilde olasılıksız örnekleme yöntemi 
kullanılarak toplam 378 evli kadına veri toplama 
formları uygulanmıştır. Ölçekleri dolduran 378 
kadından elde edilen veriler lisanslı SPSS 19.0 
paket programına aktarılarak Evlilik Yaşam 
Ölçeğinden (EYÖ) 30 ve daha düşük puan alan 
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98 kadınla çalışılmıştır. Deney ve kontrol gru-
bunu oluşturabilmek için torba kullanılarak kura 
yöntemi uygulanmış ve kadınların 49’u deney, 
49’u kontrol grubunu oluşturmuştur.

Deney grubuna İÇE uygulanmıştır. Verilen İÇE 
tamamlandıktan 1 ay sonra, deney ve kontrol 
grubuna son test olarak EYÖ ve Çatışma Çözüm 
Stilleri Ölçeği (ÇÇSÖ) tekrar uygulanmıştır. 

2.2. Verilerin Toplanması ve Kullanılan Veri 
Toplama Araçları

2.2.1. Anket Formu

Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan bu form, 
kadınların  sosyo-demografik özellikleri ve evli-
likleri ile ilgili bilgileri içermektedir (Berk, 2009; 
Curun, 2006; Kahraman, 2011). 

2.2.2. Evlilik Yaşam Ölçeği

Eşlerin evlilik ilişkisinden sağladıkları genel do-
yum düzeylerini ölçmek amacıyla Tezer (1986) 
tarafından geliştirilmiştir. EYÖ, toplam 10 soru-
dan oluşan Likert tipi 5’li bir ölçektir. Ölçeğin 
kesme puanı bulunmamaktadır. Ölçekten alınan 
yüksek puan evlilik doyumunun yüksek oldu-
ğunu düşük puan ise evlilik doyumunun düşük 
olduğunu göstermektedir.  Ölçeğin geçerliğini 
belirlemek amacıyla, ölçek evli ve boşanmış 
bireylere uygulanmış ve grupların ölçekten aldık-
ları puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde 
fark bulunmuştur (t=6.23, p<0.01). Bu bulgu 
ölçeğin dış ölçüte göre geçerliğinin kanıtı olarak 
gösterilebilir. Yine farklı analizlerde ölçeğin test-
tekrar test yöntemi ile belirlenen güvenirlik kat 

sayısı 0.85, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 
ise erkek grubunda 0.88, kadın grubunda 0.91 
olarak bulunmuştur. Bu bulgular ölçeğin güve-
nilir olduğunu göstermektedir (Tezer, 1996). Bu 
araştırmada EYÖ’nin cronbach alfa katsayısı 
0.76 olarak belirlenmiştir.

2.2.3. Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği 

Çiftlerin çatışma çözüm stillerini ölçmek amacıyla 
Özen (2006) tarafından geliştirilmiştir. ÇÇSÖ, 
likert tipi bir ölçek olup altı basamaklı dere-
celeme sistemiyle 25 maddeden oluşmaktadır. 
Ölçek, olumlu (positive), olumsuz (negative), 
itaat (subordination) ve geri çekilme (retreat) 
çatışma çözüm stilleri olmak üzere dört çatışma 
çözme stilini ölçmektedir61. Çatışma çözüm 
stilleri ölçeği toplam puan vermemekte, alt 
ölçeklerin puanlarına dayanmaktadır. Araştırma 
sonuçlarında cronbach alfa katsayıları olumlu 
alt boyutu için 0.77, olumsuz alt boyutu için 
0.81, itaat alt boyutu 0.80 ve  geri çekilme alt 
boyutu 0.75 olarak bulunmuştur (Özen, 2006). Bu 
araştırmada ÇÇSÖ’nin cronbach alfa katsayıları 
sırasıyla olumlu 0.75, olumsuz 0.75, itaat 0.76 ve 
geri çekilme 0.76 olarak bulunmuştur.

2.3. Uygulama ve Eğitim İçeriği

Araştırmanın ön hazırlıklarından biri olarak eğitimi 
uygulayacak olan araştırmacı 28.04.2012 tarihin-
de 10 saatlik “İletişim Çatışmaları Eğitimi” adlı 
eğitimi Tuna Cert Eğitim ve Belgelendirmeden, 
programını başarıyla tamamlayarak, sertifikasını 
almıştır. Daha sonra alınan İÇE programında 
bulunan konular Aile Eğitim Programında (AEP) 
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bulunan aynı konular ile revize edilmiştir. (www.
aep.gov.tr). Kadınların eğitimi için slayt gösterileri 
haline getirilmiştir.

Evlilik yaşam ölçeğinin kesme puanının olmaması 
nedeni ile ölçekten alınabilecek ortalama puan 
olan 30 ve altı puan alan kadınlar belirlenmiştir. 
Belirlenen 98 kadın torba kullanılarak, kura yön-
temi ile 49 kadın deney ve 49 kadın kontrol grubu 
olarak belirlenmiştir. Deney grubunda bulunan 49 
kadından her birine telefon edilerek eğitim günü, 
eğitim içeriği ile ilgili bilgilendirilme yapılmış 
eğitime katılıp katılamayacakları belirlenmiştir. 
38 kişiden olumlu cevap alınmış ve eğitim için 
zaman ve program belirlenmiştir. Eğitimler Salı, 
Perşembe ve Cumartesi günleri yapılmıştır. 

Eğitimler 30.10.2012 tahinde 38 kadınla başlamış 
fakat 33 kadınla tamamlanmıştır. Düzenli katılan 
33 evli kadına 30.10.2012 ve 08.12.2012 tarihleri 
arasında İÇE araştırmacı tarafından uygulanmıştır. 
Eğitim içeriği, tanışma oturumunda kitapçık ha-
linde katılımcılara dağıtılmıştır. Eğitimler yetişkin 
eğitimine uygun olarak U şeklinde düzenlenen 

oturma planına sahip seminer salonunda 11, 15 
ve 7 kişilik gruplar halinde yapılmıştır. Toplam 
6 oturumdan oluşan eğitim programında her bir 
oturumun süresi ortalama 1,5-2 saat sürmüştür. 
Eğitime grubun kuralları belirlenerek başlanmış-
tır. Eğitim sürecinde katılımcıların paylaşımları, 
aktif katılımları sağlanmıştır. Grubun birbirleri 
ile kaynaşabilmeleri için küçük oyunlar oynan-
mıştır (tuvalet kâğıdı rulosu, kraliçe gibi). Her 
hafta kadınlara eşleri ile birlikte yapabilecekleri 
ev ödevleri verilmiştir. Son olarak katılımcılara 
keşke kutusu uygulaması yapılmış ve bunun 
üzerine paylaşımları sağlanmıştır.

Kontrol grubunda bulunan 49 kadından her biri 
aranarak çalışmaya katılıp katılamayacakları 
01.01.2013 tarihinden itibaren tekrar anketi uy-
gulayıp uygulayamayacakları öğrenilmiş, toplam 
36 kadından olumlu cevap alınmıştır. Eğitimden 
1 ay sonra eğitim programına katılan kadınlara ve 
kontrol grubuna son testler uygulanmıştır. Eğitim 
programı içerisinde yer alan oturum konuları ve 
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Eğitim Programının Kapsamı

Oturumlar Oturum Konusu

1. Oturum Tanışma, eğitim içeriğinin anlatılması, olumlu bir eğitim ortamının oluşturulması

2. Oturum İletişim, iletişimde temel ve gelişmiş beceriler. 

3. Oturum İletişimde çatışma becerileri, çatışma ve ifade edebilme

4. Oturum Sen dili ben dili, soru sorma, Uyum sağlama empati ve güven oluşturma

5. Oturum İletişim ve aile

6. Oturum Değerlendirme- geri bildirim
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Elde edilen verilerin değerlendirilmesi bilgisayar 
ortamında, SPSS 19.0 paket programında yapıl-
mıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik 
dağılımlar, Pearson Chi-Sguare, ortalamalar, 
independent t testi,  eşleştirilmiş t testi kullanıl-
mıştır. Araştırma için etik kurul onayı ve ilgili 
birimlerden yazılı izinler alınmıştır. Araştırmaya 
katılmaya istekli olanlar araştırma kapsamına 
alınmıştır. Katılan kadınların tamamından sözlü 
ve yazılı onam alınmıştır.  Kontrol grubunda 
bulunan kadınlara çalışma sonrasında İÇE uy-
gulanabileceği söylenmiştir.  

2.4. Sınırlılıklar 

Araştırma Mayıs 2012-Ekim 2013 tarihleri 
arasında Erzincan ili merkezinde bulunan 5 aile 
sağlığı merkezine bağlı olan 25084 evli kadın 
arasından kontrol ve deney grubu olarak belirlenen 
69 kadınla yürütülmüştür. Bu nedenle araştır-
mada uygulanan eğitim programının sonuçları, 
bu gruplarda bulunan kadınlara genellenebilir. 
Araştırmanın sosyo-demografik özelliklere ilişkin 
veri kaynağı anket formunda bulunan sorularla 
sınırlıdır. Araştırmada kadınların evlilik doyumu 
Evlilik Yaşam Ölçeği ile sınırlıdır. 

Araştırmada kadınların iletişim şekillerinin de-
ğerlendirilmesi Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği 
’indeki yapılarla sınırlıdır. 

3. BULGULAR

Tablo 2’de yer verildiği üzere deney grubunda 
bulunan kadınların ön test EYÖ puan ortalamaları 
25.27±3.32, kontrol grubunda bulunan kadınların 
ise ön test EYÖ puan ortalamasının 24.80±3.79 
olduğu görülmektedir. Gruplar arasında EYÖ 
puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (p>0.05).

Deney grubunun ön test ÇÇSÖ’nin alt boyutu olan 
olumlu puan ortalamalarının 23.36±6.69, olum-
suz puan ortalamalarının 20.66±8.77, itaat puan 
ortalamalarının 22.33±7.02 ve geri çekilme puan 
ortalamalarının 21.51±7.73 olduğu belirlenmiştir. 
Kontrol grubunda ise ÇÇSÖ’nin alt boyutu olan 
olumlu puan ortalamalarının 24.33±6.48, olum-
suz puan ortalamalarının 21.08±7.33, itaat puan 
ortalamalarının 24.83±6.44 ve geri çekilme puan 
ortalamalarının 24.69±7.23 olduğu bulunmuştur. 
Gruplar arasında ÇÇSÖ puanları arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(p>0.05, Tablo 2)
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 2.  Deney ve Kontrol Grubunun EYÖ ve ÇÇSÖ Ön Test Puan Ortalamalarının 
Karşılaştırılması

Ön Test X ±SS Test Değeri ve Anlamlılık

Deney Grubu 
(n=33)

Kontrol Grubu 
(n=36) t p

Evlilik Yaşam Ölçeği 25.27±3.32 24.80±3.79 0.545 .588

Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği

Olumlu 23.36±6.69 24.33±6.48 -0.611 .544

Olumsuz 20.66±8.77 21.08±7.33 -0.213 .832

İtaat 22.33±7.02 24.83±6.44 -1.536 .130

Geri çekilme 21.51±7.73 24.69±7.23 -1.759 .083

Tablo 3’de yer verildiği üzere deney grubunda 
bulunan kadınların son test EYÖ puan ortalamaları 
31.51±4.63, kontrol grubunda bulunan kadınların 
ise 25.77±3.97 olarak bulunmuştur. Gruplar ara-
sında EYÖ puanları arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.001).

Deney grubunun son test ÇÇSÖ’nin alt boyutu 
olan olumsuz puan ortalamalarının 15.18±6.05, 
itaat puan ortalamalarının 22.69±5.12 olduğu 
ve kontrol grubunun ÇÇSÖ’nin alt boyutu 
olan olumsuz puan ortalamalarının 20.22±7.86, 
itaat puan ortalamalarının 25.58±6.48 olduğu 
bulunmuştur. Gruplar arasında ÇÇSÖ olumsuz 

ve itaat alt boyutları puanları arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur 
(p<0.05, Tablo 3).

Deney grubunun son test ÇÇSÖ’nin alt boyutu 
olan olumlu puan ortalamalarının 28.63±4.57, 
geri çekilme puan ortalamalarının 24.75±5.38 
olduğu ve kontrol grubunun ÇÇSÖ’nin alt boyutu 
olan olumlu puan ortalamalarının 26.27±5.36, 
geri çekilme puan ortalamalarının 24.86±7.27 
olduğu bulunmuştur. Gruplar arasında çatışma 
çözüm stilleri ölçeği olumlu ve geri çekilme alt 
boyutları puanları arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05, Tablo 3).
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Tablo 3.  Deney ve Kontrol Grubunun EYÖ ve ÇÇSÖ Son Test Puan Ortalamalarının 
Karşılaştırılması

Son Test X ±SS Test Değeri ve Anlamlılık

Deney Grubu 
(n=33)

Kontrol Grubu 
(n=36) t p

Evlilik Yaşam Ölçeği 31.51±4.63 25.77±3.97 5.49 .000

Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği

Olumlu 28.63±4.57 26.27±5.36 1.970 .053

Olumsuz 15.18±6.05 20.22±7.86 -2.996 .004

İtaat 22.69±5.12 25.58±6.48 -2.061 .043

Geri çekilme 24.75±5.38 24.86±7.27 -0.068 .946

Tablo 4’de yer verildiği üzere deney grubunda 
bulunan kadınların eğitim öncesi EYÖ puan or-
talaması 25.27±3.32, İÇE sonrası ise 31.51±4.63 
olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir     (p<0.001).         

Kontrol grubunda bulunan kadınların eğitim 
öncesi EYÖ puan ortalaması 24.80±3.79, İÇE 
sonrası ise 25.77± 3.97 olduğu ve gruplar arasın-
daki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
belirlenmiştir (p>0.05).

Tablo 4.  Deney ve Kontrol Grubu Kadınların İÇE Öncesi ve Sonrası EYÖ Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması

Evlilik Yaşam Ölçeği Test Değeri ve Anlamlılık

Ön Test
X ±SS

Son test
X ±SS t p

Deney Grubu (n=33) 25.27±3.32 31.51±4.63 -10.271 .000

Kontrol Grubu (n=36) 24.80±3.79 25.77± 3.97 -1.100 .279

Tablo 5’te yer verildiği üzere deney grubunda 
bulunan kadınların ÇSÖ olumlu alt boyutu ön test 
puan ortalamaları 23.36±6.69 iken, İÇE sonrası 
puan ortalamaları artış göstererek 28.63±4.57 
olarak bulunmuştur. Deney grubu kadınları 
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Kontrol grubu 
kadınlarında istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
belirlenmiştir (p>0.05).

Deney grubu kadınlarında ÇÇSÖ olumsuz alt 
boyutu ön test puan ortalaması 20.66±8.77, kontrol 
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grubu kadınlarında 21.08±7.33 olduğu tablo 5’de 
görülmektedir. Son test puan ortalamalarında ise 
olumsuz alt boyutu puan ortalamalarının deney 
grubunda 15.18±6.05 olduğu, kontrol grubunda 
20.22±7.86 olduğu saptanmıştır.  Farkın deney 
grubunda istatistiksel olarak anlamlılık oluştur-
duğu belirlenmiştir (p<0.05). Kontrol grubunda 

oluşan farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
belirlenmiştir (p>0.05, Tablo 5). 

Deney ve kontrol grubunda bulunan kadınların 
ÇÇSÖ itaat ve geri çekilme alt boyutu ön test 
ve son test puan ortalamaları arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur 
(p>0.05, Tablo 5).

Tablo 5.  Deney ve Kontrol Grubu Kadınların İÇE Öncesi ve Sonrası ÇÇSÖ Puan 
Ortalamalarının Karşılaştırılması

Ölçekte Bulunan 
Alt Boyutlar

Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği Test Değeri ve 
Anlamlılık

Ön Test
X ±SS

Son test
X ±SS t p

Deney Grubu 
(n=33)

Olumlu 23.36±6.69 28.63±4.57 -3.515 .001

Olumsuz 20.66±8.77 15.18±6.05 3.251 .003

İtaat 22.33±7.02 22.69±5.12 -.237 .814

Geri çekilme 21.51±7.73 24.75±5.38 -2.010 .053

Kontrol Grubu 
(n=36)

Olumlu 24.33±6.48 26.27±5.36 -1.293 .205

Olumsuz 21.08±7.33 20.22±7.86 .479 .635

İtaat 24.83±6.44 25.58±6.48 -.556 .582

Geri çekilme 24.69±7.23 24.86±7.27 -.096 .924

4. TARTIŞMA

Kadınların İÇE öncesinde ve sonrasında evlilik 
doyumu açısından farklılıkları incelendiğinde; 

Verilen eğitim sonrası kadınların evlilik doyumla-
rının arttığı görülmüştür. Deney ve kontrol grubu 
EYÖ son test puan ortalamaları arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir 
(Tablo 3).

Kadınların İÇE öncesi ve sonrası grup içi puan 
ortalamaları karşılaştırıldığında, evlilik doyum 
puanının deney grubunda anlamlı düzeyde yük-
seldiği, kontrol grubunda anlamlı bir değişikliğin 
olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 
İÇE, deney grubunun evlilik doyum puanının 
artmasını sağlamıştır. Kontrol grubunda bu süreç 
içinde anlamlı bir değişiklik olmaması eğitimin 
etkili olduğunu desteklemektedir.
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İÇE’nin kadınlar üzerinde oluşturduğu etkilere 
ve ölçek puanlarında oluşan değişiklikler değer-
lendirildiğinde “H1 İletişim çatışmaları eğitimi 
kadınların evlilik doyumunu arttırır.” hipotezini 
doğruladığını görmekteyiz.

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, evlilik 
doyumunu arttırmak için verilen eğitimlerde 
kapsamlı olarak iletişim çatışmaları eğitimine 
rastlanılmamış ancak evlilik ilişkisini geliştirmek 
üzere verilen bazı eğitimlerin verildiği ve evli-
lik doyumu üzerinde etkili olduğu görülmüştür 

(Kahraman, 2011; Sardoğan ve Karahan, 2005; 
Kalkan, 2002).  

Sardoğan ve Karahan (2005) tarafından çiftlere 
verilen “İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi” programı 
bu alanda yapılan araştırmalardan biridir. “İnsan 
İlişkileri Beceri Eğitimi” programının, evli birey-
lerin evlilik uyum düzeyleri üzerindeki etkisini 
belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada verilen 
eğitimin içeriği İÇE’nin içerdiği konulara benzerlik 
göstermektedir. Eğitimde etkin dinleme becerisi, 
duygu ve düşüncelerini eşine ben dili kullanarak 
ifade edebilme, duygu ve düşüncelerini eşiyle 
somut olarak paylaşabilme ve soyut ifadelerden 
kaçınma, eşinin beden dilini anlayabilme, eşiyle 
empati kurabilme gibi konulara yer verilmiştir. 

Araştırma bulguları, programa katılan evli bi-
reylerin evlilik uyum düzeylerinin, programa 
katılmayan bireylerin evlilik uyum düzeylerin-
den daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 
Eğitimlere katılan kadınların iletişim becerilerinin 
daha fazla geliştiği belirlenmiştir. İnsan İlişkileri 

Beceri Eğitimi Programı’nın evli bireylerin ev-
lilik uyum düzeylerini olumlu yönde etkilediği 
vurgulanmıştır.

Kalkan’nın (2002) yaptığı çalışmada, evlilik iliş-
kisini geliştirme programının evli çiftlerin evlilik 
uyum düzeylerine etkisi incelenmiştir. Çiftler 
üzerinde yapılan bu çalışma sonucunda, evlilik 
ilişkisini geliştirme programının evli çiftlerin evlilik 
uyum düzeylerini etkilediği sonucuna varılmıştır. 
Evlilik ilişkisini geliştirme programının temelinde 
de, iletişim becerileri yer almaktadır. Deney ve 
kontrol gruplarının kullanıldığı çalışmada, deney 
grubunda 42,14 olan evlilik uyum puanı, eğitim 
sonrasında 52,14 olarak bulunmuştur. Evlilik 
ilişkisini geliştirme grubuna katılan bireylerin 
evlilik uyum düzeylerinde anlamlı bir yükselme 
olduğu kontrol grubunda ise değişiklik olmadığı 
belirtilmiştir. 

Kahraman (2011), aile hayatı eğitim progra-
mının etkinliğini incelediği çalışmasında, 10 
kişilik kadın grubu ile çalışmıştır. 12 oturumdan 
oluşan Evlilik ve Aile Hayatı Eğitim Programı 
kapsamında anlatılan konuların bazıları sağlıklı 
evlilik, evlilik çatışmaları ve çözüm yolları ko-
nularıdır. Bu konular, İÇE kapsamında bulunan 
çatışma ve çözüm yolları konularıyla paralellik 
göstermektedir. Kahraman’ın yaptığı eğitimler 
sonrasında, eğitimlere katılan deney grubu kadın-
larının evlilik uyum puanlarının, olumlu yönde 
anlamlı düzeyde arttığı tespit edilmiştir. Çalışma 
kapsamında bulunan kontrol grubu kadınlarında 
anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır. 
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Akça Koca (2013) bir aile eğitim programının 
evli annelerin evlilik doyumu, evlilikte sorun 
çözme becerisi ve psikolojik iyi oluşuna etkisini 
incelemiştir. 11 kişilik anne grubuna 9 haftalık 
bir eğitim vermiştir. Yapılan araştırma sonrasında, 
aile eğitim programının evli annelerin, evlilik 
doyumlarını, evlilikte sorun çözme becerilerini 
ve psikolojik iyi oluş düzeylerini geliştirdiği 
görülmüştür. 

 Bu çalışmanın sonuçları konuyla ilgili yapılan 
eğitim çalışmalarının sonuçlarıyla benzerlik 
göstermektedir.

Kadınların İÇE öncesinde ve sonrasında ÇÇSÖ 
açısından farklılıkları incelendiğinde; 

Grup içi karşılaştırmada, ÇÇSÖ olumlu ve olumsuz 
alt boyutları arasında anlamlı farklılıklar oluştuğu 
belirlenmiştir. Fakat ÇÇSÖ alt boyutlarından itaat 
ve geri çekilme puan ortalamalarının istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir.

Çalışmanın yapıldığı ve Türkiye’nin doğusunda 
yer alan bölgedeki evliliklerde kadının itaatkar 
olması beklenmekte, kadınlar bu gelenek ve 
göreneklere göre yetiştirilmektedir. Bu nedenle 
çalışmada, ÇÇSÖ alt boyutlarından itaat ve geri 
çekilme puan ortalamalarının kadınlarda ista-
tistiksel olarak anlamlı olmaması, özümsenmiş 
bir düşüncenin eğitim ile değişmeyebileceğini 
düşündürmektedir.

İÇE sonrasında ÇÇSÖ olumlu alt boyutu puan 
ortalamalarının deney grubunda anlamlı düzeyde 
yükseldiği görülmüştür. Kontrol grubunda ise 

anlamlı bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. 
Olumsuz alt boyutu puan ortalamalarının da anlamlı 
düzeyde düştüğü tespit edilmiştir. Sonuçlar, verilen 
İÇE’nin olumlu çatışma çözümünün artmasında, 
olumsuz çatışma çözümünün azalmasında önemli 
bir değişiklik meydana getirdiğini göstermektedir. 

Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında ise, de-
ney ve kontrol gruplarında olumsuz ve itaat alt 
boyutları arasında anlamlı farklılıklar bulunurken, 
olumlu ve geri çekilme alt boyutları arasında 
anlamlı düzeyde farklılık yoktur. 

Çalışmalarda iletişim becerileri yeterli olan 
eşlerin, evliliklerinden haz aldıkları, bununla 
beraber evlilik doyumunda eşlerin kişisel ve 
ilişkisel özelliklerinin de önemli rol oynadığı 
görülmektedir (Caughlin, Huston ve Houts, 
2000; Kronmüller vd., 2011; Renshaw,  Blais ve 
Smith, 2010). Özellikle çatışma sırasında ifade 
edilen iletişim şekli, ilişki için zararlı sonuçlar 
doğurabilmektedir (Karahan, 2005). Deney 
grubundaki kadınlara verilen İÇE kapsamında 
anlatılan konular sonrasında elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda bu eğitimlerin kadınların olumlu 
iletişim becerileri geliştirmelerinde etkili olduğu 
görülmüştür. Yetersiz ya da sağlıksız iletişim 
becerileri yerine işlevsel olan temel iletişim ve 
çatışma çözme becerilerini kazanan kadınların,  
yaşadıkları iletişim çatışmaları karşısında kişisel 
ilkelerini ve isteklerini de göz önünde tutarak, 
daha etkili tepkiler verebildikleri, iletişim ve 
çatışma çözme sürecinde ilişkilerini daha olumlu 
yönlendirebildikleri söylenebilir. 
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Literatür incelendiğinde, evlilik doyumunu 
artırmak amacıyla iletişim becerilerine yönelik 
çeşitli eğitimlerin verildiği görülmüştür. Bu 
eğitimlerde kapsamlı olarak İÇE’nin verilmediği, 
ancak İÇE kapsamında anlatılan problem çözme 
becerilerinin birden fazla ele alındığı görülmekte 
ve evlilik doyumu için güçlü bir etken olduğu 
ifade edilmektedir (Hünler ve Gençöz, 2003; 
Güler, 2010). Evlilikle ilgili yetersiz problem 
çözme algısı, evlilikte sorunların muhtemel bir 
kaynağı olarak görülmektedir. Çalışmalara göre 
sorunların nedenleri ya da şekli ne olursa olsun,  
eşler sorunları çözebileceğini düşünüyorsa ve 
etkin problem çözme becerilerine sahipse, evlilik 
ilişkisinin bu sorunlardan olumsuz etkilenme-
yeceği söylenebilmektedir (Güven ve Seher, 
2011). Cordova, Gee ve Warren (2005) sağlıklı 
bir ilişkinin yürüyebilmesi için çiftlerin olumlu 
iletişim becerilerine sahip olmaları gerektiğini, 
bununla birlikte evliliğin temel taşları arasında 
duyguları ifade etme becerisinin gerekliliğini ileri 
sürmektedirler. Özellikle de çatışma sırasında 
çiftlerin dışa vurdukları duyguları ile evlilik 
doyumları arasında doğrudan bir ilişki olduğu 
yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur (Cordova, 
Gee ve Warren, 2005; Civan, 2011; Hacı, 2011). 
Evlilikte eşlerin her birinin deneyimledikleri duy-
guların türü, duyguların ifade edilip edilmediği 
ya da nasıl ifade edildiği evliliğin devamı için 
önem taşıyan faktörlerdendir. Ayrıca evlilikte 
eşlerden her ikisinin de çatışma çözme stillerinin 
evlilik doyumlarını anlamlı bir şekilde etkilediği 
görülmektedir (Civan, 2011; Guerrero, La Valley 

ve Farinelli, 2008; Papp, Kouros ve Cummings, 
2010).

Eşler arasında karşılaşılan problemlerin ne-
denlerine bakıldığında pek çoğunun iletişimin 
sağlıklı olmamasından kaynaklandığı görülmek-
tedir. Çalışmalar, arkadaşlar, din ve kıskançlıktan 
kaynaklanan çatışmaların zaman içinde azalma 
gösterdiğini, cinsellik, iletişim ve eğlence ile 
ilgili konulardan kaynaklanan çatışmaların ise, 
zaman içinde artış gösterdiğini ortaya koymaktadır 
(Canel, 2007; Sergin, Hanzal, Domschke, 2009). 
Yine bu problemlerin kaynağına bakıldığında, 
çiftlerin ya iletişimlerinin yetersiz olduğu ya da 
etkili problem çözme kapasitelerinin eksik olduğu 
belirtilmiştir (Sergin, Hanzal, Domschke, 2009). 

Genel olarak evlilikte yaşanılan sorunların çözüle-
bilmesinde iletişim temelli eğitim programlarının 
etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma 
sonuçları konuyla ilgili araştırma sonuçlarıyla 
benzerlik göstermektedir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kadınlara verilen İÇE’nin evlilik doyumu üzerine 
etkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada; 

Kadınlara verilen eğitimle evlilik doyum puan-
larının arttığı, İÇE sonrası grup içi ve gruplar 
arası karşılaştırmada, deney grubu kadınların 
evlilik doyumunun olumlu yönde etkilendiği, 
aynı değişikliğin kontrol grubunda oluşmadığı 
belirlenmiştir. 

İÇE sonrası grup içi karşılaştırmada, deney grubu 
kadınlarının olumlu çatışma çözme stilini daha 
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çok kullandığı, olumsuz çatışma çözme stilini 
ise daha az kullandıkları bulunuştur. 

İÇE sonrası grup içi karşılaştırmada, deney ve 
kontrol grubu kadınlarının itaat ve geri çekilme 
çatışma çözme stillerinin kullanımında değişiklik 
olmadığı bulunmuştur. 

İÇE sonrası gruplar arası karşılaştırmada, deney 
ve kontrol grubu kadınlarının olumlu ve geri 
çekilme çatışma çözme stilinde artış,  olumsuz 
ve itaat çatışma çözme stilinde ise bir değişiklik 
olmadığı belirlenmiştir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda;

Evli kadınlara evlilik doyumunu arttırmaya yö-
nelik danışmanlık alabilecekleri evlilik ve Aile 
Danışma Merkezleri sayısının artırılması

Evlilik ve aile eğitim programlarının sadece tek 
bir kurumdan değil de halk eğitim merkezi, üni-
versite veya belediyeye bağlı kurum ve kuruluşlar 
aracılığıyla yaygınlaştırılması

Evlilik doyumunu arttırmaya yönelik çalışmala-
rın etkisini ve kalıcılığını arttırmak için eşlerin 
birlikte katıldığı ya da sadece erkeklerden oluşan 
gruplarla eğitim programlarının yapılması, 

Aynı şekilde eğitimin kalıcılığının incelenebilmesi 
için daha uzun vadeli çalışmaların yapılması,

Benzer çalışmaların farklı ölçeklerle, farklı ölçüm 
araçlarıyla test edilmesi

Bu konuyla ilgili olarak sadece nicel çalışmaların 
yapılması değil, nitel çalışmalara da yer verilmesi 

Ülkemizde buna benzer eğitimler az olduğu için 
yurt dışında uygulanan benzer eğitimlerinde Türk 
kültürüne uyarlanarak uygulanması 

Ailede en çok yaşanan sorunlar ve bu sorunlar-
la başa çıkma yolları, evlilikte çatışma, evlilik 
doyumu gibi konularda gerek evlilik öncesi 
gerekse evlilik süresince uygulanabilecek prog-
ramlar geliştirilmesi ve evlilik ile aileye yönelik 
araştırmaların arttırılması

Çalışma sonuçlarının Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğüne bildirilerek, düzenli eğitim prog-
ramlarının oluşturulması önerilebilir.
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ANNE – BABALARA UYGULANACAK CİNSEL GELİŞİM EĞİTİM 
PROGRAMININ 6 YAŞ ÇOCUKLARI BULUNAN EBEVEYNLERİN  

BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ(1)

INVESTIGATION OF THE SEXUAL DVELOPMENT EDUCATION 
PROGRAM TO PARENTS KNOWLEDGE LEVEL WHO HAVE  

6 YEARS OF CHILDREN

Aytül ELİKÜÇÜK ¹, Sibel SÖNMEZ²
1 Sultanhisar Sabiha Gökçen Anaokulu Aydın / Türkiye

2 Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği A.D. İzmir / Türkiye

Öz: Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 
altı yaş çocuklarının anne –babalara uygulanan “Cinsel Ge-
lişim ve Eğitim Programı’nın” ebeveynlerin cinsel gelişim 
ve eğitim hakkındaki bilgileri üzerinde etkililiğini incelemek 
amacıyla yapılmıştır.  Araştırmanın evrenini, 2010-2011 eğitim 
öğretim yılı, Aydın ili Nazilli ve Kuyucak ilçesi okulöncesi 
eğitim kurumlarına devam eden, altı yaş çocukları olan 448 
anne – baba oluşturmuştur. Bağımsız anaokullarındaki ve 
ilköğretim okulundaki altı yaş grubu çocuğu olan 46 anne ve 
31 baba olmak üzere toplam 77 ebeveyn çalışmaya katılmıştır. 
Ebeveynlere “Çocuğun Cinsel Gelişim ve Eğitimi” programı 
verilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul 
Öncesi Cinsel Gelişim ve Eğitim Ebeveyn Anketi” aracığıyla 
toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 14.0 ile çözümlenmiştir. 
Verilerin sayı ve yüzde dağılımları, student t testi ve tek yönlü 
varyans analizi neticesinde elde edilen sonuçlardan bazıları 
şunlardır: Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğunun (% 94.8) 
cinsel eğitimin gerekli olduğuna inandıklarını ve kendilerinin 
çocuklarına cinsel eğitim vermesinin daha uygun olacağı gö-
rüşünde olduklarını belirtmişlerdir. Anne ve babaların çocuk 
cinsel gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgi düzeyleri arasında 
fark olduğu ortaya çıkmıştır. Annelerin eğitim ve çalışma 
durumlarına göre çocuk cinsel gelişim ve eğitim bilgi düzey-
leri farklılaşmaktadır.  Çocuk cinsel gelişim ve eğitim bilgi 
düzeyleriyle babaların eğitim ve meslek durumlarına göre 
farklılaşmadığı bulunmuştur. Anne ve babalara verilen çocuk 
cinsel eğitim programı ile ebeveynlerin çocuk cinsel gelişimi ve 
eğitimi ile ilgili bilgi düzeylerini arttırdığı görülmüştür. Sonuç 
olarak anne babaların çoğu cinsel eğitimin gerekli olduğunu 
düşünmekte ve verilen “Çocuğun Cinsel Gelişim ve Eğitimi” 
eğitimi sonrasında anne-babaların tespit edilen eksik ve yanlış 
bilgilerin olumlu yönde değiştiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Anne-Baba, Cinsel Gelişim, 
Cinsel Eğitim

Abstract: This research is done for analyzing the effectiveness 
on the parent’s knowledge about the sexual development 
and education of the Sexual Development and Education 
Program that is enforced the parents whose six-aged chil-
dren going on the pre-school education. Data in dependent 
kindergarten and primary schools to parents with children 
6 years old who continue the “Pre-school Parent Survey 
of Sexual Education” by means of the collected. Most of 
parents (%94.8) pointed that sexual education was necessary 
and it was suitable for giving sexual education themselves. 
The levels of knowledge about sexual development and 
education among the mothers and fathers were different. 
According to mothers’ education and working situation, the 
knowledge level of children development and education were 
different. But this situation was not valid for the fathers. 
As a result, children of parents think that it is necessary in 
sexual education and the “Sexual Development and Educa-
tion of the C hild” was discovered after the education of 
the parents of missing and incorrect information has been 
found to change in a positive direction.

Key Words: Children, Parent, Sexual Development, Sexual 
Education

A C E D ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ 

International Journal of Family, Child and Education 

Doi: 10.17359/ACED.2015510146



38

ACED
ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ

International Journal of Family Child and Education
Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2015 Sayı: 05 Cilt: 03 Kış İlkbahar

January-February-March-April 2015 Issue: 05 Volume: 03 Winter Spring
ID:66 K:68

www.aceddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

1.GİRİŞ 

Toplumsal değişim ve gelişmeler, yaşamımızın 
her alanında etkisini göstermektedir. İnsanların 
halen direnç gösterdiği ve geleneksel yapısını 
koruduğu değerler ve tutumlardan biri de “cin-
selliktir”. Cinsellik, toplumsal gelişmelerle aynı 
paralellikte bilinç ve bilgi düzeyinde değişimlerin 
yaşanmadığı hatta toplumumuzda tabu olarak 
düşünüldüğü için, sürekli üstü kapatılan bir konu 
olmaya devam etmektedir (Tuğrul ve Artan, 2001). 
Yaşamımızın ve kişiliğimizin ayrılmaz bir parçası 
olan cinsellik, bedensel, psikolojik, sosyal, kültü-
rel, ekonomik boyutları olan bir davranış şeklidir. 
İnsanlarda cinsellik doğumla başlamaktadır ve 
tüm yaşam boyunca devam etmektedir. İnsanların 
cinselliğe ilişkin tutum ve düşünceleri aile, din, 
okul, medya, arkadaşlar, sosyokültürel düzey ve 
sosyoekonomik düzey gibi faktörler tarafından 
yönlendirilmektedir (Bayhan ve Artan, 2005). 

Cinsellik kavramı; toplumumuzda genellikle 
ergenlik dönemine yüklenmiş ve çocuktan uzak 
tutulmuştur. Oysa cinsellik; ergenlik döneminde 
birden bire ortaya çıkmaz, bebeğin dünyaya geldiği 
andan itibaren başlar (Pernould,1982). Ergenlikte 
ise cinsellik; bireyin kendi dünyasını aşarak, 
başkaları ile ilgili bir nitelik kazanır (Salk, 1988). 

Cinsellik, kadın veya erkeğin yaşamının her 
alanını etkileyebilen, kişiliğin tamamlayıcı bir 
parçasıdır. Cinsellik gençlerin sağlıklı gelişiminin 
önemli bir bileşenidir. Hem Dünya Sağlık Örgütü 
hem de 1994 yılında yapılan Uluslararası Nüfus 
ve Kalkınma Konferansı raporunda, mental ve 

fiziksel iyilik hali için sağlıklı cinsel gelişimin 
önemine vurgu yapılmıştır (Shtarkshall vd. 2007). 

Cinsel eğitim ise bilgilendirme, tutum geliştir-
me, inançlar, değerler, ilişkiler ve mahremiyet 
konularını içerir ve yaşam boyu devam eder. 
Cinsel eğitim, cinsel roller, kişiler arası ilişkiler, 
sevgi, mahremiyet, vücut algısı ve üreme sağlığı 
konularının hepsini birden kapsayan bir eğitimdir 
(SIECUS, 2004). Cinsel eğitim dendiğinde ilk 
akla gelen üreme ve onunla ilgili bir eğitimdir. 
Oysa cinsel eğitim bireyin fiziksel, duygusal ve 
cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir kişilik kav-
ramı geliştirmesi, insan cinselliğine, başkalarının 
haklarına, görüş ve davranışlarına saygılı bir 
bakış açısı edinmesi ve olumlu davranış biçimi, 
değer yargıları geliştirmesi eğitimidir. Ayrıca 
bu eğitim yoluyla kişiler arasındaki öneminin 
algılanmasına, cinselliğe ilişkin toplumsal norm 
ve değerler hakkında bilgi edinilmesine yardımcı 
olur (Bayhan ve Artan, 2005). 

Cinsel eğitim, insanın yaşamsal bir gereksinme-
sidir (Başaran, 1994). Bu yaşamsal gereksinmeyi 
karşılamada en önemli rol anne ve babalara 
düşmektedir. Cinsel sağlığın önemi kabul edil-
miş olmasına rağmen bu konu hassas ve bazen 
de tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir 
(Shtarkshall vd. 2007). Anne-babaların yanlış 
bilgi, tutum, davranış ve inançları, çocukların 
diğer gelişim alanlarını etkilediği gibi, cinsel 
gelişimi ve eğitimi de etkilemekte, olumsuz so-
nuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 
tür konuların anne babayla konuşulması, gelenek 
ve göreneklerce yasaklanmıştır. Gelenek ve gö-
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renekler nedeniyle cinsel konularda görülen bu 
yasaklar ve koşullandırmalar, bireyi karşı cinsle 
konuşmaktan bile alıkoyarken, zaman zaman 
cinsel sapkınlığa veya suça itebilmektedir (Ya-
vuzer, 1999). Çocuk; doğum, cinsiyet farkı, anne 
ve babanın rolü gibi konuları ebeveynlerinden 
öğrenmezse, başka kaynaklardan cevaplar aramaya 
başlayacaktır. Çocuğun meraklarını yetkili bir kişi 
karşılamazsa, ortaya çıkacak sorunları bütünüyle 
çözülemeyebilir (Yavuzer, 2001).

Aile ve toplumun cinsellikle ilgili sorulara yanıt 
vermeme ya da yanlış yanıt verme şeklinde katı 
ve uç noktadaki tutumu, günümüzde televizyon 
sayesinde bir başka uç noktadaki tutumla tam 
bir çelişki içindedir. (Yavuzer, 2002). 

Çocuklar, çok küçük yaşlardan itibaren utanç, 
çıplaklık ve mahremiyet gibi cinsiyete özgü doğru 
davranışlar konusunda mesajlara maruz kalırlar 
(Shtarkshall vd. 2007). Çocukların cinsellikle 
ilgili sordukları sorulara, eksik ya da kaçamak 
cevaplar vermek neredeyse bir gelenektir. Bu 
tür sorular karşısında yetişkinin mimikleri, ses 
tonu, kelime seçimleri, bedenin gerginliği ya da 
ilgisizliği ve çocuğu istekli ya da isteksiz biçimde 
dinlemesi, sorularını dürüstçe cevaplaması, çocuğa, 
anne – babasının duyguları hakkında fikir verir. 
Cinsel olaylardan hiç söz etmemek, çocuğa bu 
duyguları daha çok bastırması gerektiği izlenimini 
verir. Cinsellik “tabu” durumuna gelir, giderek 
bu konuda düşünme bile yasaklanır. Önce çocuk 
anne – babasına olan güvenini kaybeder, ardından 
çocukta saplantılara yol açabilir (Yavuzer, 2001).

Cinselliğe günümüze değin adeta tabu gözüyle 
bakılmış ve gerek eğitimciler, gerekse anne ve 
babalar, çocuklarına nasıl bir yaklaşım içinde ola-
caklarını bilememişlerdir. Son derece önemli olan 
bu konuda, ana - baba ya da eğitimci tarafından 
yapılabilecek bir hatanın, gelecekte birçok soruna 
yol açacağı gerçeği akıldan çıkarılmamalıdır. 
Önemli olduğu kadar böylesine yabancı olunan 
bu alanda, öncelikle anne-baba ve öğretmenlere, 
cinsel gelişim ve eğitim hakkında bilgi verilmesi 
gerekmektedir (Elrod ve Rubin, 1993; Weaver 
vd. 2002,; Kenny, 2009). Anne babaların cinsel 
eğitimin, çocuğun genel eğitiminin bir parçası 
olduğunu, doğumdan itibaren başlayarak yaşam 
boyu sürdüğünü, çocuğun gelişiminin her döne-
minde gerekli olduğunu bilmesi gerekir. Anne-ba-
balar ve eğitimciler cinselliğin çocuğun ergenliğe 
girmesiyle bir anda başlamadığını cinsiyetinin 
belirlendiği ilk günden itibaren yaşamında var 
olduğunu ve kişilik gelişimi üzerinde de etkili 
olduğunu bilmelidirler (Pernoud, 1982).

Literatür incelendiğinde çocukların ve ebe-
veynlerin cinsel konular hakkında bilgi edinme 
gereksinimleri olduğunu ortaya koymaktadır. 
Cinsellikle ilgili bilgilerin genellikle anneler 
tarafından verildiği, bunun yanı sıra erkeklerin 
daha çok bu konularda akranlarına danıştıkları, 
dergiler veya internetten bilgi alma eğiliminde 
oldukları saptanmıştır. Anne-babalar her ne kadar 
çocuklarıyla cinsellikle ilgili konuları konuşmak 
isteseler de bu konulardan rahatsız oldukları, 
utandıkları ve bu konuyla ilgili yeterli bilgi ve 
becerilerinin olmadığını belirtmektedirler. Ayrıca 
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çocuklara okulda verilen cinsel sağlık eğitiminin 
evde de desteklenmesinin önemi vurgulanmaktadır. 
Bu nedenle ailelere yönelikte cinsel gelişim ve 
eğitim konusunda bilgilendirilmelerin yapılması, 
ebeveynlerin bu konuda eğitilmesi önemlidir.   
(Turnbull vd.  2008). 

2.YÖNTEM 

Bu araştırmada altı yaş çocuğa sahip anne- ba-
balara uygulanacak “Cinsel gelişim ve eğitim” 
programının anne- babaların cinsel gelişim ve 
eğitim hakkındaki bilgilerine etkisinin incelen-
mesi amacıyla deneme modellerinden deney 
ve kontrol grubu ön test-son test deseni modeli 
kullanılmıştır. (Arıkan, 2004; İslamoğlu, 2003).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, 2011-2012 öğretim yılı, 
Aydın ili Nazilli ve Kuyucak İlçelerinde oku-
löncesi eğitim kurumlarına devam eden, altı yaş 
çocukları olan 448 anne – baba oluşturmaktadır. 
Örneklem ise  kolay ulaşılabilir durum örnekle-
mesi yöntemiyle belirlenmiştir. Kolay ulaşılabilir 
durum örneklemesi araştırmacıya hız ve pratiklik 
kazandırır. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, yakın 
olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer 
(Şimşek ve Yıldırım, 2004). 

Araştırma kapsamında Aydın ili Nazilli ve Kuyu-
cak ilçelerinden rastgele üç bağımsız anaokulu ve 
bir ilköğretim okulu seçilmiştir. Aydın ili Nazilli 
ilçesindeki Bağımsız Anaokulları (Latife Hanım ve 
Nazlı Kız Anaokulu), İlköğretim okulu (Cumhu-
riyet İlköğretim Okulu), Aydın ili Kuyucak ilçesi 

bağımsız anaokulu (Kuyucak Anaokulu) basit 
tesadüfi örnekleme ile belirlenmiştir. Bu yöntemin 
kullanılabilmesi için ele alınan problemlerle ilgili 
bilgilerin evrene göre benzeşik (homojen) olması 
gerekir. (İslamoğlu, 2003). Belirlenen bağımsız 
anaokulları ve ilköğretim okulundaki altı yaş grubu 
çocukların anne babalarından eğitime katılmaya 
gönüllü ve istekli olan her çocuğun anne ya da 
babası örneklemi oluşturmuştur. Bağımsız ana-
okullarındaki ve ilköğretim okulundaki altı yaş 
grubu çocuğu olan 46 anne ve 31 baba toplam 
77 ebeveyn çalışmaya katılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından ge-
liştirilen “Okul Öncesi Cinsel Eğitim ve Gelişim 
Ebeveyn Anketi” aracılığı ile toplanmıştır. Anket 
soruları okul öncesi eğitimi ve çocuk sağlığı 
alanlarında çalışan toplam beş akademisyenden 
uzman görüşü alınarak oluşturulmuştur. Anket 
iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde anne - 
baba ile ilgili demografik bilgiler (anne-baba yaşı, 
eğitim durumu, mesleği vb.) ile ilgili yedi soru, 
ikinci bölümde anne – babanın cinsel gelişim ve 
eğitimi hakkındaki bilgileri ile ilgili 6 adet açık 
uçlu 49 adet ise doğru, yanlış ve bilmiyorum 
seçeneklerinin yer aldığı 55 soru yer almıştır. Bu 
sorular “Cinsel Gelişim ve Eğitim Programı”’nda 
yer alan konu başlıkları göz önüne alınarak 
hazırlanmıştır. “Okul Öncesi Cinsel Gelişim ve 
Eğitim Ebeveyn Anketi” nde yer alan sorular 
Doğru cevap “2” puan, Yanlış cevap “1” puan ve 
Bilmiyorum “0” puan olarak değerlendirilmiştir. 
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Anketten en yüksek alınabilecek puan her soru 
doğru cevaplandığı takdirde 98’dir.  

Ebeveynlere verilen “Çocuğun Cinsel Gelişim ve 
Eğitimi” programı çocuk cinsel gelişimi ve eğitimi 
ile ilgili literatürden yararlanılarak hazırlanmış 
altı modülden (1. İnsan Gelişimi, 2. İlişkiler, 
3. Kişisel Beceriler, 4. Cinsel Davranışlar, 5. 
Cinsel Sağlık, 6. Toplum ve Kültür) oluşan bir 
eğitim programıdır. Program ailelerin belirlediği 
haftanın belirli gün ve saatlerinde uygulanmış, 
eğitim sonrası anne babalara hazırlanan kitapçıklar 
dağıtılmıştır. 

Verilerin Toplanması

Araştırma verilerinin toplanması aşamasında, 
ilk olarak rastgele belirlenmiş olan okullarda 
uygulama yapabilmek için Aydın İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmış ve daha 
sonra okul müdürleri ile görüşülerek uygulama 
yapılabilecek uygun gün ve saatler belirlenmiştir. 
“Çocuğun Cinsel Gelişim ve Eğitimi” programı 
2010–2011 eğitim öğretim yılı I. döneminde 
uygulanmıştır. Haftanın iki günü, iki ayı kapsaya-
cak şekilde her okul için toplam 16 saat süre ile 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara “Okul Öncesi 
Cinsel Gelişim ve Eğitim Ebeveyn Anketi” iki 
kere uygulanmıştır. Araştırma ile ilgili bilgilerin 
verilmesi ve Okul Öncesi Cinsel Gelişim ve 
Eğitim Ebeveyn Anketi’nin uygulanması eğitimin 
ilk oturumunda yapılmıştır. Örneklem grubunu 
oluşturan 77 anne ve babaya ön test uygulanmıştır. 
Programın son haftasında ise son test uygulan-

mıştır. Kontrol grubunda ise aynı tarihlerde ön 
test ve son test uygulamaları yapılmıştır. 

Verilerin Analizi   

Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının 
uygulanması tamamlandıktan sonra “Okul Ön-
cesi Cinsel Gelişim ve Eğitim Ebeveyn Anketi” 
cevaplarının genel kontrolü yapılmış ve kodlama 
işlemi yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde 
edilen veriler, Sosyal Bilimler İstatistik Programı 
(SPSS, Statistical Package for Social Sciense) 14.0 
ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde frekans ve 
yüzde dağılımları, Tek Faktörlü Varyans Analizi 
ve Student T testi kullanılmıştır. 

3.BULGULAR

Araştırmaya toplam 46 anne ve 31 baba katılmıştır. 
Araştırmaya katılan annelerin %81,9’ u 26-35 
yaş grubu, % 14,3’ü 36 yaş ve üzeri, %3,9’u 25 
yaş ve altıdır. Babaların %88,3’ü 31 yaş ve üzeri, 
%11,7’si 26-30 yaş grubudur. Annelerin %32,5’i 
babaların ise %33,8’i fakülte/yüksekokul /lisan-
süstü mezunudur. Annelerin %27,3’ü babaların ise 
%24,7’si lise ve dengi okul mezunudur. Annelerin 
% 10.4’ü babaların %15.6’sı ortaokul mezunudur. 
Annelerin % 29,9’u babaların ise %26’sı ilkokul 
mezundur. Annelerin %49,4’ü ev hanımı/işsiz, 
%32,5’si memur, %14,3’ü serbest meslek ve 
%3,9’u işçidir. Babaların %45,5’i serbest meslek 
sahibi, %33,8’ i memur, %19,5’i işçi ve %1,3’ü 
işsizdir. Ailelerin %87’si çekirdek aile,  %7,8’i 
geniş aile ve %5,2’si tek ebeveynlidir. Ailelerin 
%35,1’i 1501 TL ve üzeri, %26’sı 501–1000 
TL ve 1001-1500 TL , %13’ü 500 TL ve altı 
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gelire sahip, % 49,4’ü iki çocuğa,%42,9’u tek 
çocuğa, %6,5’i 3 çocuğa ve %1,3’ü 4 çocuğa 
sahip, %59,7’ i kız çocuğuna ve %40,3’ü erkek 
çocuğuna sahiptir.

Eğitim öncesi anne ve babaların % 94.8’ i çocuk 
cinsel eğitiminin gerekliği olduğunu düşünmek-
teyken, eğitim sonrası bu oran % 100’ e ulaşmıştır.

Tablo 1. Anne-Babaların Cinsel Eğitime Başlama Yaşı İle İlgili Görüşlerinin Eğitim Öncesi 
ve Sonrası Dağılımları

Cinsel Eğitime Başlama Yaşı Ön Test Son Test

Sayı % Sayı %

0-3 Yaş
4-6 Yaş     (anasınıfı/anaokulu /okulöncesi)
7-12 Yaş     (ilkokul)
13-18 Yaş   (ortaokul /ergenlik)
Diğer

1
24
42
7
1

1.30
32.00
56.00
9.30
1.30

77
-
-
-
-

100.00
-
-
-
-

Toplam 75 100.00 77 100.00

Tablo 1’de görüldüğü gibi, cinsel eğitime başlama 
yaşı sorusunu eğitim öncesi 75 ebeveyn cevaplamış 
ve ebeveynlerin  %56’sı 7-12 yaşta ve %32’si 
dört-altı yaşta verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Diğer seçeneğini tercih eden kişi “Bilmiyorum” 

cevabını vermiştir. Eğitim sonrasında aynı soruyu 
77 anne-baba cevaplamış ve sıfır-üç yaşta çocuk 
cinsel eğitimin verilmeye başlanması gerektiğini 
belirtmiştir.
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Tablo 2. Anne-Babaların Cinsel Eğitime Başlama Yaşı İle İlgili Nedenlerinin Eğitim Öncesi 
ve Eğitim Sonrası Dağılımları

Ön Test 4-6 yaş 7-12 yaş 13-18 yaş

Farkına vardığı/daha iyi anlayabildiği için    1    5     1

Erken yaşta bilgi vermek gerektiği için
(anne veya öğretmen)

   3    1     -

Kendini tanıdığı için    2     -     -

Kimlik oluştuğu için/ Cinsiyetini benimsediği için/Cinsel 
kimliğini keşfettiği için

   2    1     -

Soru sorduğu için    2    1     -

Toplam 10 8 1

Son Test 0-3         4-6              7-12        13-18

Kişilik oluştuğu için 1           -               -               -

Merek ettiği ve soru sorduğu için 3           -               -               -

Doğru algılayabildiği/ anlayabildiği için 7           -               -               -

Anne karnında/ doğumla cinsellik başladığı için 4           -               -               -

 Cinsel bilgileri keşfettiği için 3           -               -               -

Ailelerin erken yaşta bilgi vermesi gerektiği için    10           -                  -                -

Toplam    28        -               -               -

Tablo 2’de görüldüğü gibi anne babalara eğitim 
öncesi ve sonrası hangi yaşta ve neden bu yaş 
grubunda eğitim verilmelidir sorusu yöneltilmiştir. 
46 anne ve 31 babanın neden sorusuna verdikleri 
yanıtlar incelendiğinde, anne ve babaların eğitim 
öncesi cinsel eğitime başlamaları gereken yaş ile 
ilgili nedenleri incelendiğinde,  dört-altı yaşta 
en çok “Erken yaşta bilgi vermek gerektiği için 
(anne veya öğretmen)”, yedi-on iki yaşta 

en çok “Farkına vardığı/daha iyi anlayabildiği 
için”, on üç –on sekiz yaşta en çok “Farkına 
vardığı/daha iyi anlayabildiği için” yanıtlarını 
vermişlerdir.  Anne ve babaların eğitim sonrası 
cinsel eğitime başlamaları gereken sıfır-üç yaş 
ile ilgili nedenleri sırasıyla, en çok “Ailelerin 
erken yaşta bilgi vermesi gerektiği için”, “Doğru 
algılayabildiği  /anlayabildiği için” yanıtlarını 
vermişlerdir.
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Tablo 3.  Anne-Babaların Cinsel Eğitimi Kim Tarafından Verilmesi Gerektiği İle İlgili  
Görüşlerinin Eğitim Öncesi ve Sonrası Dağılımları

Cinsel Eğitim Vermesi Gereken Kişi Ön Test Son Test

Sayı % Sayı %

Anne-baba
Okul
Uzman kişi (psikolojik danışman, öğretmen)
Diğer

32
5
26
12

42.70
6.70
34.60
16.00

52
-
-

23

69.30
-
-

30.70

Toplam 75 100.00 75 100.00

Tablo 3’te görüldüğü gibi, “Çocuğa cinsel eğitim 
kim tarafından vermelidir?” sorusunu eğitim 
öncesi 75 ebeveyn cevaplamış ve anne-babaların 
%42,7 si anne-babanın, %34,7’si uzman kişinin 
cinsel eğitimi vermesi gerektiğini belirtmiştir. 12 
ebeveyn diğer seçeneğini tercih etmiştir, bunlardan 
altısı anne-baba ve uzman kişi, üçü anne-baba ve 
okul, üçü de hepsi seçeneğini tercih etmişlerdir. 

Eğitim sonrasında cinsel eğitimi anne-babanın 
vermesi gerektiğini düşünen ebeveyn oranı 
%69,3’e yükselmiştir. Eğitim sonrası ebeveyn-
lerin %30,7’si anne-baba diğer seçeneğini tercih 
etmiştir, bunlardan %39.1’i anne-baba ve uzman 
kişiyi, %17.4’ü anne-baba ve okulu, %43.5’i 
hepsi seçeneğini tercih etmişlerdir.

Tablo 4. Anne-Babaların Çocuğun Cinsel Gelişim ve Eğitimi İle İlgili Eğitim Alma  
Durumlarına Göre Dağılımları

Cinsel Gelişim ve Eğitim ile ilgili Eğitim Alma Durumu Sayı %

Evet
Hayır

3
73

3.95
96.05

Toplam 76 100.00

Tablo 4’te görüldüğü gibi, anne-babalardan sadece 
%3.95’i çocuk cinsel eğitimi almıştır. Çocuk cinsel 
eğitimi almayan anne ve babalar %96.05’tir. Bu 
ebeveynler cinsel eğitim aldıklarını belirtseler 
de mezun oldukları okullarda bilgilendirildik-
lerini belirtmişlerdir. Anne-babaların %59,2’si 
çocuklarıyla cinsellikle ilgili konuşmuşlardır. 
Ebeveynlerin %40,8’i çocuklarıyla cinsellikle ilgili 
konuşmamışlardır. Araştırmaya katılan anneler-

den %27,2’si ve babaların %17,8’i çocuklarıyla 
cinsellikle ilgili konuşmuştur. Annelerin %18,8’i 
ve babaların %12,2‘si çocuklarıyla cinsellikle 
ilgili konuşmamıştır.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 5. Anne - Babaların Çocuklarıyla Cinsellikle İlgili Konuştukları Konulara Göre  
Dağılımları

Cinsellikle ilgili konuşulan konular Sayı %

Sağlık ve temizlik kuralları 40 31.00

Cinsiyetler arasındaki vücut farklılıkları 33 25.60

Hamilelik ve doğum                                              31 24.00

Argo kelimeler ve küfürler 8 6.20

Cinsel merak ve oyunlar (evcilik, doktorculuk ) 6 4.60

Cinsel istismar 5 3.90

Üreme 4 3.10

Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar 1 0.80

AIDS 1 0.80

Mastürbasyon - -

Toplam 129 100.00

Tablo 5 incelendiğinde, 40 ebeveyn çocuklarıyla 
sağlık ve temizlik kurallarını, 33 ebeveyn cinsi-
yetler arasındaki vücut farklılıklarını, 1 ebeveyn 

AIDS’ i ve 1 ebeveyn cinsel yolla bulaşan diğer 
hastalıkları konuşmuşlardır. Aileler çocuklarıyla 
mastürbasyon konusunu hiç konuşmamıştır.

Tablo 6. Çocuklarıyla Cinsellikle İlgili Konuştukları Konulara Göre Anne-Baba Dağılımları

Cinsellikle ilgili konuşulan konular Anne Baba

Sağlık ve temizlik kuralları 22 9

Cinsiyetler arasındaki vücut farklılıkları 25 8

Hamilelik ve doğum                                              27 4

Argo kelimeler ve küfürler 6 2

Cinsel merak ve oyunlar (evcilik, doktorculuk ) 4 2

Cinsel istismar 2 3

Üreme 3 1

Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar - 1

AIDS 1 -

Mastürbasyon - -

Toplam 90 30
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
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Tablo 6’ya göre, anneler çocuklarıyla en çok 
hamilelik ve doğum,  cinsiyetler arasındaki 
vücut farklılıkları ve sağlık ve temizlik kural-
larını, en az AIDS konularını konuşmuşlardır. 
Mastürbasyon ve cinsel yolla bulaşan diğer 
hastalıklar konularını hiç konuşmamışlardır. 

Babalar çocuklarıyla en çok sağlık ve temizlik 
kurallarını, cinsiyetler arasındaki vücut farklı-
lıklarını ve hamilelik ve doğum, en az üreme 
ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkları konu-
larını konuşmuşlardır.  Mastürbasyon ve AIDS 
konularını hiç konuşmamışlardır.

Tablo 7. Anne ve Babalara Göre, Çocuğun Cinsel Eğitiminde Olması Gereken  
Konuların Dağılımları

Cinsellikle ilgili konuşulan konular Sayı

Cinsiyetler arasındaki vücut farklılıkları 56

Sağlık ve temizlik kuralları 49

Hamilelik ve doğum                                              34

Üreme 17

Cinsel merak ve oyunlar (evcilik, doktorculuk ) 17

Cinsel istismar 14

Argo kelimeler ve küfürler 13

Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar 8

AIDS 3

Mastürbasyon -

Toplam 211

Tablo 7’ye göre, anne ve babalar çocuk cinsel 
eğitiminde en çok cinsiyetler arasındaki vücut 
farklılıkları ve sağlık ve temizlik kurallarını, 
hamilelik ve doğum, en az AIDS ve cinsel 

yolla bulaşan diğer hastalıkları konularının yer 
alması gerektiğini düşünmektedir. Mastürbas-
yon konusunu cinsel eğitimde olmasını gerekli 
görmemektedirler.
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Tablo 8. Anne ve Babaların Eğitim Öncesi Bilgi Toplam Puanlarının Karşılaştırılması

Varyans Kaynağı KT SD KO F

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

1644.60
9429.92

11074. 52

1
75
76

1644.60
125.73 13.08*

 * p ˂ .001

Tablo 8’e göre, eğitim öncesi, ebeveynlerin bilgi 
toplam puanları karşılaştırıldığında annelerin 
bilgi toplam puanları ile babaların bilgi toplam 
puanları arasında istatiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur. Eğitim öncesi, annelerin ön test 

puan ortalamaları 61.39±11.01’ dur. Babaların 
ön test puan ortalamaları 51.97±11.50’ dir. An-
nelerin ön test puan ortalamaları babaların puan 
ortalamalarından daha yüksektir.

Tablo 9. Anne ve Baba Eğitim Sonrası Bilgi Toplam Puanlarının Karşılaştırılması

Varyans Kaynağı KT SD KO F

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

271.50
1387.60
1659.10

1
75
76

271.50
18.50 14.70*

* p ˂ .001

Tablo 9’a göre, eğitim sonrası, ebeveynlerin 
bilgi toplam puanları karşılaştırıldığında anne 
ve babalar arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur. Eğitim sonrası, annelerin son test 
puan ortalamaları 94.09±3.80’ dur. Babaların son 
test puan ortalamaları 90.26’±5.00 dır.  

Tablo 10.  Eğitim Öncesi Çocuk Cinsel Gelişim ve Eğitim Bilgi Puanlarının Annelerin  
Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılması

Varyans Kaynağı KT SD KO F

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

1525.01
9549.51
11074.52

3
73
76

508.34
130.81 3.89*

p ˂ .001

Tablo 10’ da görüldüğü gibi, eğitim öncesi 
anne eğitim durumlarına göre, annelerin bilgi 

toplam puanları karşılaştırıldığında istatiksel 
olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p < 0.001). 
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İlkokul mezunu anneler ile fakülte/yüksekokul/
lisansüstü mezunu anneler arasında fark vardır 

ve fakülte/yüksekokul/lisansüstü mezunu an-
nelerin lehinedir.

Tablo 11. Eğitim Öncesi Çocuk Cinsel Gelişim ve Eğitim Bilgi Puanlarının Annelerin Eğitim 
Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

Annenin Eğitim Durumu    
   

Ortalamalar 
Farkı

Hata

İlkokul Mezunu    Ortaokul Mezunu -1.39 4.70

    Lise ve Dengi okul mezunu -1.45 3.45

    Fakülte/Yüksekokul/Lisansüstü mezunu -8.80* 3.30

*p ˂ .05 

Tablo 11’de görüldüğü gibi, yapılan ileri Scheffe 
analizine göre, eğitim öncesi, ilkokul mezunu 
annelerin puan ortalamaları 53.74±12.35, ortaokul 
mezunu annelerin puan ortalamaları 55.13±12.41, 

lise ve dengi okul mezunu annelerin puan or-
talamaları 55.19±8.80 ve fakülte/yüksekokul/
lisansüstü mezunu annelerin puan ortalamaları 
63.96±12.10’dur. 

Tablo 12. Eğitim Sonrası Çocuk Cinsel Gelişim ve Eğitim Bilgi Puanlarının Annelerin  
Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılması

Varyans Kaynağı KT SD KO F
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

133.10
1526.00
1659.10

3
73
76

44.40
21.00 2.12

p<.001

Tablo 12’ de görüldüğü gibi, eğitim sonrası anne 
eğitim durumlarına göre, annelerin bilgi toplam 
puanları karşılaştırıldığında istatiksel olarak an-
lamlı fark bulunmuştur. Eğitim sonrası annelerin 
çocuk cinsel gelişim ve eğitim bilgilerinin arttığı 

görülmektedir. İlkokul mezunu anneler ile fakülte/
yüksekokul/lisansüstü mezunu anneler arasında 
fark vardır ve fakülte/yüksekokul/lisansüstü 
mezunu annelerin lehinedir. 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 13.  Eğitim Sonrası Çocuk Cinsel Gelişim ve Eğitim Bilgi Puanlarının Annelerin  
Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılması

Annenin 
Eğitim Durumu

Ortalamalar 
Farkı

Hata

İlkokul Mezunu Ortaokul Mezunu 1,18 2.00

Lise ve Dengi okul mezunu 1.34 1.40

Fakülte/Yüksekokul/Lisansüstü mezunu -1.84 1.32

p> .05 

Tablo 13’te görüldüğü gibi, yapılan ileri Scheffe 

analizine göre, eğitim sonrası, ilkokul mezunu 

annelerin puan ortalamaları 92.43±5.20, ortaokul 

mezunu annelerin puan ortalamaları 91.25±5.00, 
lise ve dengi okul mezunu annelerin puan or-
talamaları 91.10±4.50 ve fakülte/yüksekokul/
lisansüstü mezunu annelerin puan ortalamaları 
94.28±4.00’ dır. 

Tablo 14. Eğitim Öncesi Çocuk Cinsel Gelişim ve Eğitim Bilgi Puanlarının Annelerin  
Çalışma Durumlarına Göre Karşılaştırılması

Varyans Kaynağı KT SD KO F

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

1081.27
10389.95
11471.12

1
75
76

1081.27
138.53 7.80*

* p ˂ .001

Tablo 14’e göre, eğitim öncesi, annelerin çalış-
ma durumlarına göre annelerin toplam puanları 
karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur. Araştırmaya katılan çalışan anne-

lerin ön test puan ortalamaları 61.18±11.42’ dir.  

Çalışmayan annelerin ön test puan ortalamaları 

53.68±12.12’ dir.

Tablo 15. Eğitim Sonrası Çocuk Cinsel Gelişim ve Eğitim Bilgi Puanlarının Annelerin  
Çalışma Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

Varyans Kaynağı KT SD KO F

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

123.36
1535.72
1659.10

1
75
76

123.36
20.48 6.02*

* p ˂ .001



50

ACED
ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ

International Journal of Family Child and Education
Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2015 Sayı: 05 Cilt: 03 Kış İlkbahar

January-February-March-April 2015 Issue: 05 Volume: 03 Winter Spring
ID:66 K:68

www.aceddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 15’e göre, eğitim sonrası annelerin ça-
lışma durumlarına göre anket toplam puanları 
karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur. Araştırmaya katılan çalışan anne-
lerin eğitim sonrası son test puan ortalamaları 
93.79±4.20 ve çalışmayan annelerin eğitim sonrası 
son test puan ortalamaları 91.26±4’dır. Babaların 
eğitim durumlarına ve mesleklerine göre bilgi 
toplam puanları karşılaştırıldığında istatiksel 
olarak anlamlı fark bulunamamıştır.

4.TARTIŞMA

Çalışmada anne-babaların eğitim öncesi % 94,8’inin 
cinsel eğitimin gerekli olduğuna inandıkları görü-
lürken eğitim sonrası bu oranın %100’e ulaştığı 
saptanmıştır. Konur (2006) çalışmasında, ailelerin 
çocuklarına cinsel eğitim verilip verilmemesine 
ilişkin görüşleri eğitim programı uygulanmadan 
önce; %86,7’sinin hayır demesine karşılık, % 
13,3’ünün ise cinsel eğitimin gerekli olduğunu 
belirtmiştir. Eğitim programı uygulandıktan 
sonra; %86,7’sinin cinsel eğitimin gerçekten 
gerekli olduğunu düşünürken, %13,3’ünün çeşitli 
nedenlerden dolayı bu eğitimin gereksizliğine 
inanmakta olduğunu düşündüğü ortaya çıkmıştır. 
Ersoy (1999) araştırmasında, 60 kız ve 60 erkek 
çocuğun anne ve babasıyla yapılan görüşmeler 
sonucunda, anne babaların %70’inin çocuklara 
cinsel eğitimin verilmesi gerektiğini savun-
duğunu belirlemiştir. Ebeveynlerin %67’sinin 
çocuğuna bu eğitimi verdiği ortaya çıkmıştır. 
Özuslu (1999) araştırmasında, beş-altı yaş grubu 
çocukları olan ailelerin “Cinsel eğitimin gerekli 
olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna %40’ı 

bazen, %30’u evet ve %30’u hayır yanıtlarını 
verdiklerini ve ailelerin “Çocuğunuzun cinsel 
eğitim konusunda bilgi sahibi olmasını gerekli 
buluyor musunuz?” sorusuna, beş-altı yaş grubu 
çocukları olan ailelerin %80’i çocuklarının cinsel 
eğitim konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini 
ifade ettiklerini bulmuştur. Kakavoulis (1998) 
çalışmasında, aileler tarafından uygun bir şekilde 
cinsel eğitim verilmesi ve çocukların sorularının 
uygun ve zamanında yanıtlanmasının çocuk cin-
sel gelişim ve eğitimini olumlu yönde etkilediği 
ve boşanma, baskı ve yasaklar, uygun olmayan 
modeller, iletişim yetersizliği, önyargı ve klişeler, 
medya gibi bazı faktörlerin de olumsuz yönde 
etkileyebildiğini belirtmiştir. Lu (1994) çalışma-
sında, birçok Tayvanlı ailenin çocuklarının cinsel 
eğitime ihtiyacı olduğu konusunda hem fikir olup, 
evde ve okul öncesi kurumlarda çocuklara cinsel 
eğitim verilmesini önererek, çocuklarının cinsel 
eğitim konusunda pozitif tutum kazanmalarını 
istediklerini belirtmiştir. İldeş (1990) araştırma-
sında, annelerin %88,2’si, babaların %76,3’ü 
kız çocuklarına, annelerin %97,4’ü, babaların 
%93,4’ü erkek çocuklarına cinsel eğitimin gerekli 
olduğuna inandıklarını bulmuştur. Araştırmamız 
literatürle paralellik göstererek çocuk cinsel eği-
timin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anne ve babaların cinsel eğitime başlama yaşı 
ile ilgili görüşleri incelendiğinde, eğitim öncesi 
ebeveynlerin yarıdan fazlasının (%56) yedi-on 
iki yaşları arasında cinsel eğitime başlanması 
gerektiğini düşündükleri saptanmıştır. Eğitim 
sonrası ise ebeveynlerin tamamının cinsel eği-
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timin sıfır-üç yaşta başlaması gerektiğini dü-
şündükleri bulunmuştur. Eğitim öncesi, cinsel 
eğitime yedi-on iki yaşta başlanması gerektiğini 
düşünen anne ve babalar bunun nedenini en 
çok farkına vardığı/daha iyi anlayabildiği yaş 
olarak bu dönemi görmelerini ifade etmişlerdir.  
Dört-altı yaşta başlanması gerektiğini düşünen 
anne ve babalar erken yaşta çocuğa bilgi veril-
mesi gerektiğini ifade ederken on üç-on sekiz 
yaşta başlanması gerektiğini düşünen anne ve 
babalar ise çocuğun farkındalığının arttığı ya da 
cinsellikle ilgili konuları daha iyi anlayabildiği 
için eğitimin bu yaşlarda  verilmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir.  Cinsel eğitime başlama yaşı ile 
ilgili görüşlerde anne ve babalar arasında anlamlı 
fark bulunamamıştır. Eğitim sonrası ise cinsel 
eğitime sıfır-üç yaşta başlanması gerektiğini 
düşünen anne ve babalar neden olarak erken 
yaşta bilgi vermesi gerektiğine inandıklarını 
ifade etmişlerdir. Literatür incelendiğinde, cinsel 
eğitimin doğumla başlayan ve yaşam boyu süren 
bir süreç olduğu görülmektedir (Kentler,2008; 
Bayhan ve Artan,2005; Tuzcuoğlu, 2004 ve 
SIECUS, 2004). Konur (2006) çalışmasında, 
eğitim programı uygulanmadan önce, ailelerin  
% 66,7’sinin ergenlik döneminde, % 20’ sinin 
ergenlik dönemine girmeden önce, % 13,3’ünün 
cinsellikle ilgili sorular sormaya başladığı zaman 
eğitim verilmesi gerektiğini düşündüklerini bul-
muştur. Eğitim programı uygulandıktan sonra, 
ailelerin %53,3’ü cinsellikle ilgili sorular sormaya 
başladığı zaman, %26,7’si anaokulu yıllarında, 
%13,3’ü ergenlik dönemine girmeden önce ve 
%6,7’si ilköğretim yıllarında başlanmalıdır fikrini 

savunduğu ortaya çıkmıştır. Aral, Akyol ve Işık 
(2002) yaptıkları araştırmada, cinsel eğitime okul 
öncesi dönemde başlanması gerektiği düşüncesi 
ilk sırayı (%56,9 anneler, %51,72 babalar) almıştır. 
Bunu sırasıyla ilkokul dönemi (%20.69 anneler, 
%27,59 babalar), ortaokul dönemi (%12,07 
anneler, %15,52 babalar), lise dönemi (%10,34 
anneler, %5,17 babalar) izlediğini bulmuşlardır. 
Kakavoulis (2001) çalışmasında, ebeveynlerin  
% 6’sı sıfır-iki yaşta, %17’si üç-beş yaşta, %31’i 
altı-dokuz yaşta cinsel gelişim ve eğitime baş-
lanması gerektiğini düşündükleri saptanmıştır. 
Ebeveynlerin %1’i sıfır-iki yaşta, %3’ü üç-beş 
yaşta, %13’ü altı-dokuz yaşta cinsel gelişim ve 
eğitimde en kritik yaş olduğunu düşündükleri 
ortaya çıkmıştır. Özuslu (1999) araştırmasında, 
beş-altı yaş grubu çocukları olan ailelerin cinsel 
eğitime başlama zamanını %30’u soru sorduğu 
zaman, %27’si soru sormuyorsa bilgi vermeye 
gerek yok, %27’ si kendi kendine zaten öğrenir, 
%13’ü üç yaşından önce,  %3’ü soru sormadan da 
şeklinde cevapladıklarını saptamıştır. Kakavoulis 
(1998) araştırmasında, anaokulu öğretmenlerinin 
%70’i uygun cinsel gelişim ve eğitimin çocuk 
için çok önemli olduğunu, %84’ü beş yaşından 
önce cinsel eğitime başlanması gerektiğini be-
lirtmişlerdir.

Anne babaların eğitim öncesinde özellikle ço-
cukların soru sormaya başladıkları dönemde 
bu eğitimin verilmesi gerektiğine inanmasının 
kültürel yapıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Ayrıca okulöncesi dönemin çocuğun henüz oyun 
dönemi olması ve akademik bilgileri ancak okula 
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başladığında öğrenmesi gerektiği düşüncesiyle de 
paralellik gösterdiği düşünülmüştür.  

Anne ve babaların çocuklarına cinsel eğitimin 
kim tarafından verilmesini uygun buldukları in-
celediğinde, eğitim öncesi ebeveynlerin % 42,7’si 
anne ve baba, %34,7’si diğer seçeneğini tercih 
ettiği, eğitim sonrası ise ebeveynlerin %69,3’ü 
anne-baba ve %30,7’si diğer seçeneğini tercih 
ettiği görülmüştür. Cinsel eğitimi kimin vermesi 
ile ilgili görüşlerde anne ve babalar arasında 
anlamlı fark bulunamamıştır. Göçgeldi ve ark. 
(2007) çalışmalarının sonucunda cinsel eğitimi 
vermesini uygun olduğu düşünülen kişiler içinde 
hem anneler (%70.7) hem babalar (%55) için 
ebeveynler ilk sırada yer aldığını belirlemişler-
dir. Tuğrul ve Artan (2001) araştırmalarında, 
çocuklara cinsel eğitimle ilgili bilgilerin hem 
kız (%93.5) hem erkek çocuklar (%86.2) için 
en yüksek oranda anneleri tarafından verildiği 
ve çocukların cinsel konularla ilgili sorularını 
aile üyeleri dışındaki kişilere sormasının uygun 
karşılanmayacağını ifade ettiklerini belirlemiştir. 
Acer ve Artan (2000)  çalışmalarında, kızların 
%60,1’i ve erkeklerin %54,9’u anneye soru-
larını sordukları saptamışlardır. Özuslu (1999) 
araştırmasında, beş-altı yaş grubu çocukları olan 
ailelerin %47’si anne baba birlikte, %43’ü anne, 
%10’u baba şeklinde yanıtladıklarını bulmuştur. 
Kakavoulis (1998) araştırmasında, çocuğa cinsel 
eğitim veren kişinin konu ile ilgili bilgi sahibi 
olması (%40), çocuklarla iyi iletişim kurabilmesi 
(%32) ve model olma, özsaygı, ahlaklı olma gibi 
bir takım kişilik özelliklerine sahip olması (%28) 

gerektiği için öğretmenler tarafından verilmesini 
belirtilmiştir. Dehan ve Fitzpatrick (1993) ça-
lışmalarında, ebeveynlerin büyük bir kısmının, 
çocuk cinsel konularında esas ve en önemli bilgi 
kaynağı olarak anneleri gördüklerini belirtmişlerdir. 
Çalışmamız literatürde de yer alan cinsel eğitimin 
aile içinde verilmesi gerektiği görüşünü destek-
lemektedir. Cinsel eğitimin ailede başlaması ve 
çocuğa ilk cinsel bilgileri anne babalar tarafından 
verilmesinin en sağlıklı yol olması bakımından, 
aileler çocuğun cinsel gelişimi ile ilgili eğitim 
almalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Anne ve babaların çocukların cinsel gelişim ve 
eğitimi konusunda bilgi alma durumları incelen-
diğinde, %96.05’inin bu konuda eğitim almadığı 
ortaya çıkmıştır. Konur (2006) çalışmasında, 
ailelerin hiç birinin bu güne kadar çocuklarının 
cinsel eğitimleriyle ilgili eğitim almadığını bul-
muştur. Ersoy (1999) araştırmasında çocuğuna 
cinsel eğitim veren anne babaların %35’nin 
kulaktan dolma bilgilerle, %26.67’sinin ise konu 
ile ilgili kitapların önerilerine göre çocukların 
sorularını cevaplandırdıklarını bulmuştur. Bu 
bulgular dikkat çekicidir. Cinselliğin bir tabu 
olması, konuşulmaması, ailelerin bu konuda bilgi 
sahibi olmamaları, ebeveynlerin çocuklarının 
cinsel gelişimini yok saymaları gibi nedenlerden 
dolayı, ailelerin çocuk cinsel gelişimi ve eğitimi 
konusunda bilgi alma gereği duymadıkları ya da 
bu konu ile ilgili rahatsız oldukları ve utandıkları 
için çocuk cinsel eğitimi ile ilgili bilgi almadıkları 
düşünülmektedir.
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Anne ve babaların çocuklarıyla cinsellik hakkında 
konuşma durumları incelendiğinde, anne-baba-
ların % 59.2’ sinin çocuklarıyla cinsellikle ilgili 
konuştukları ortaya çıkmıştır. Aral, Akyol ve Işık 
(2002) çalışmalarında, anne-babaların %56,9’unun 
çocuğuna cinsel eğitim verdiğini, %43,1’inin 
cinsel eğitim vermediklerini belirlemiştir. Ersoy 
(1999) araştırmasında anne babaların %67’sinin 
çocuğuna bu eğitimi verdiğini bulmuştur.  Lu 
(1994) çalışmasında, ailelerin %52,9’u kendilerini 
cinsellik hakkında bir konuşma yapmakta yetersiz 
hissettiklerini ve %87,9’u cinselliğin ve ahlakın 
birbirinden ayrı olması gerektiğine inandıkları-
nı belirlemiştir. İldeş (1990) çalışmasında, kız 
çocuklarına cinsel eğitim verilmesi gerektiğine 
inanan anneler %44,1, babalar %27 iken, eğitim 
verilmesine inandıkları halde, eğitim vermeyen 
annelerin %44,1, babaların ise %49,3 olduğu 
belirlemiştir. Erkek çocuklarına cinsel eğitim 
verilmesi gerektiğine inanan anneler  %55, ba-
balar %43,4 olmasına rağmen, eğitim vermeyen 
annelerin oranı %42,4, babaların ise %51 olduğu 
saptanmıştır.

Anne-babaların çocuklarıyla cinsellikle ilgili ko-
nuştukları konular incelendiğinde,  anne-babaların 
çocuklarıyla en fazla sağlık ve temizlik kuralları 
(40) ve cinsiyetler arasındaki vücut farklılıkları 
(33), en az AIDS (1) ve cinsel yolla bulaşan has-
talıklar (1) konularını konuştukları saptanmıştır. 
Ailelerin mastürbasyon konusunu çocuklarıyla 
hiç konuşmadıkları ortaya çıkmıştır. Anne ve 
babaların çocuklarıyla aynı konu başlıklarını 
konuştukları saptanmıştır. Anne ve babaların cin-

sellikle ilgili sağlık ve temizlik kuralları hakkında 
konuşmalarının bu konuda daha çok bilgiye sahip 
olmaları olduğu tahmin edilmektedir. Cinsiyetler 
arasındaki farklılıkların konuşulmasının nedeni 
olarak özellikle çocuğun gelişimsel sürecinde 
bedeninin ve kendinin farkına varmasıyla birlikte 
bu konuda sorular sormasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Mastürbasyon konusunun ise 
ailelerce fark edilmemesi ya da bu durumun 
kabul edilmemesine bağlı olarak konuşulmadığı 
varsayılmaktadır. Byers, Sears, Weaver (2008) 
çalışmalarında, kapsamlı cinsel sağlık eğitiminde 
daha destekleyici olan ebeveynlerin, daha kaliteli 
cinsel sağlık eğitimi sağladığı, çocuklarına daha 
çok soru sormaları için cesaretlendirdiği ve cinsel 
sağlık eğitimi konularından (kişisel güvenlik 
(çocukların cinsel istismarı önlemek için), genital 
bölge için doğru isimler, ergenlik, üreme, cinsel 
zorlama/baskı ve cinsel saldırı, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar, yoksunluk/cinsel perhiz, doğum kontrol 
yöntemleri ve güvenli cinsel ilişki uygulamaları, 
flört ilişkilerde cinsel karar verme ve cinsel zevk 
ve keyif) daha ayrıntılı tartıştıkları saptamışlardır. 
Larsson ve Svedin (2001) çalışmalarında, anne 
ve babaların daha sıklıkla üreme ve doğum ko-
nularının konuştukları ortaya çıkmıştır. Dehan ve 
Fitzpatrick (1993) çalışmalarında, ebeveynlerin 
cinsel konularla ilgili çocukları ile rahat bir şekilde 
konuşabileceklerine inandıklarını ve çoğunun 
detaya girmeden üreme konuları ile ilgili genel 
bilgileri çocuklarına verdikleri belirlemişlerdir. 
Ebeveynler üreme konuları hakkında çocukları 
ile genel bir şekilde konuşabiliyorken, cinsel 
davranışlar hakkında belli detayları tartışamama 
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eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Koblinsky ve 
Atkinson (1982) çalışmaları sonucunda, ailelerin 
çocuklarıyla en çok konuştukları konuların do-
ğum, üreme ve vücut farklılıkları olduğu ortaya 
çıkmıştır. Ailelerin çocukları ile en az konuştukları 
konuların kürtaj, homoseksüellik, mensturasyon, 
mastürbasyon, rüyada boşalma olduğu belirlenmiş-
tir. Ebeveynler okulöncesi (üç-altı yaş) süresince 
yasak kelimeler, vücut farklılıkları, doğum, üreme 
ile ilgili konuları tartışmayı planlamış oldukları 
saptanmıştır. Ebeveynler kızlardan çok erkeklerle 
tartıştıklarında daha rahat hissettiklerini buna 
karşın kızlara daha çok bilgi vermeleri gerekti-
ğini inandıkları düşünülmüştür. Mensturasyon, 
cinsel ahlak ve kürtaj konuları için çocukların 
cinsiyetleri ile ebeveynin cinsiyeti arasındaki 
etkileşimler olduğu ortaya çıkmıştır.

Anne ve babaların çocuklarıyla cinsellikle ilgili 
konuşma durumları incelendiğinde, annelerin  
%27,2’si ve babaların %17,8’i çocuklarıyla 
cinsellikle ilgili konuşmuştur. Türk toplumu-
nun geleneksel yapısı incelendiğinde, çocuğun 
bakımından eğitimine kadar tüm sorumluluğun 
anne de olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de 
araştırmamızda annelerin çocuklarıyla daha çok 
konuştukları görülmektedir. Sandweg (2003) 
çalışmasında, annelerin kadın-erkek farklılıkları, 
üreme, doğumla ilgili sorular yasak veya müs-
tehcen kelimeler, cinsel oyunlarla ilgili sorulara 
babalardan daha çok cevapladıkları ortaya çık-
mıştır. Downie ve Coates (1999) çalışmalarında, 
ebeveynlerin çocuk yetiştirmede geleneksel rollere 
devam ettikleri ve toplumdaki çifte standardı 

kabul ettikleri saptanmıştır. Ebeveynler erkek 
çocuklarıyla cinselliğin keşfi ile ilgili konuları 
konuşurken, kızlarla psikolojik ve koruma ile 
ilgili konuları konuştukları ortaya çıkmıştır. 
Babalar yasak kelimelerle ilgili kızlardan çok 
erkeklerle ve tecavüzle ilgili olarak erkeklerden 
çok kızlarla konuştukları bulunmuştur. Larsson 
ve Svedin (2001) çalışmalarında, annelerin (% 
30) cinsel konularla ilgili babalardan (% 11) daha 
çok konuştuklarını belirlemişlerdir. İldeş (1990) 
çalışmasında, annelerin %44’ünün, babaların 
%27’sinin kız çocuklarına, annelerin %55’inin, 
babaların %42,4’ünün erkek çocuklarına cinsel 
eğitim verdiklerini saptamıştır. Annelerin %56’sının, 
babaların %73’ünün kız çocuklarına, annelerin 
%45’inin, babaların %57,6’sının cinsel eğitim 
vermedikleri ortaya çıkmıştır.

Annelerin çocuklarıyla en çok hamilelik ve doğum 
(27),  cinsiyetler arasındaki vücut farklılıkları (25) 
ve sağlık ve temizlik kurallarını (22) , en az AIDS 
(1) konularını konuştukları ve mastürbasyon ve 
cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar konularını 
hiç konuşmadıkları görülmüştür. Babaların ço-
cuklarıyla en çok sağlık ve temizlik kurallarını 
(9) ve cinsiyetler arasındaki vücut farklılıklarını 
(8), en az üreme (1) ve cinsel yolla bulaşan diğer 
hastalıkları (1) konularını konuştukları ve mastür-
basyon ve AIDS konularını hiç konuşmadıkları 
ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara anne ve babaların 
çocuklarıyla cinsellikle ilgili en çok konuştukları 
ortak konular olarak cinsiyetler arasındaki vücut 
farklılıkları ve sağlık ve temizlik kurallarını, en 
az konuştukları ortak konular olarak üreme ve 
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cinsel istismar konuları belirlenmiştir. Mastür-
basyon konusunu hem anneler hem de babalar 
çocuklarıyla hiç konuşmadıkları ortaya çıkmıştır. 
Anne ve babalar sağlık ve temizlik kuralları ile 
ilgili bilgiye sahip olduklarını düşündükleri ve 
çocuklarının cinsiyetler arasındaki farklılıklarla 
ilgili soruları karşısında bu konuyu konuştukları 
ve üreme ve cinsel istismar konusunu çocuk-
larına nasıl anlatacaklarını bilmedikleri için ya 
da bu konuları konuşurken kendilerini rahatsız 
hissettikleri için az konuştukları düşünülmektedir. 
Mastürbasyon konusunu hem anneler hem baba-
lar çocuklarıyla konuşmamışlardır. Çocuklarının 
mastürbasyon yaptığının farkında olmamaları, 
görmezden gelmeleri konuşmamalarına neden 
olduğu düşünülmektedir. Geasler, Dannison ve 
Edlund (1995) çalışmalarında, babalardan çok 
annelerin çocukları ile mastürbasyon konusunu 
tartıştıklarını belirlemişlerdir. Genel olarak, hem 
anneler hem de babalar, erkek çocuklarından 
çok kız çocuklarıyla mastürbasyon konusunda 
rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. 

Anne ve babalara göre çocuk cinsel eğitimin 
içinde olması gereken konuları incelendiğinde, 
anne ve babalar çocuk cinsel eğitiminde en çok 
cinsiyetler arasındaki vücut farklılıkları ve sağlık 
ve temizlik kurallarını, hamilelik ve doğum, en 
az AIDS ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkları 
konularının yer alması gerektiğini düşündükleri 
görülmüştür. Mastürbasyon konusunu cinsel 
eğitimde olmasını gerekli görmedikleri ortaya 
çıkmıştır. Anne ve babalar çocuklarıyla cinsel-
likle ilgili konuştukları konuların, çocuk cinsel 

eğitimin içinde olması gereken konular olarak 
düşünmektedirler.  Konur (2006) araştırmasında, 
eğitim programı uygulanmadan önce, ailelerin 
%40’ ının sadece çocukların merak ettiği soru-
lar üzerinde durulmalıdır, %26,7’sinin insanın 
üreme sistemi ile ilgili bilgiler üzerinde durul-
madır,  %13,3’ünün cinsel gelişimin doğal bir 
olgu olduğu ve kendi bedenini ve karşı cinsin 
bedenini tanıma üzerinde durulmalıdır, %6,7’si-
nin hepsi seçeneğini işaretledikleri belirlemiştir. 
Eğitim programı uygulandıktan sonra, ailelerin 
%46,7’sinin cinsel gelişimin doğal bir olgu 
olduğu, %33,2’sinin hepsi şıkkını,  % 6,7’sinin 
kendi bedenini ve karşı cinsin bedenini tanıma, 
insanın üreme sistemi ile ilgili bilgiler üzerinde 
ve sadece çocukların merak ettiği sorular üzerinde 
durulmalıdır şeklinde cevaplandırdıkları ortaya 
çıkmıştır. Kakavoulis (1998) araştırmasında, cinsel 
eğitimin iki cinsiyet arasındaki farklılıkları, cinsel 
rol ve kimlik gelişimi, kişilerarası ilişkileri, sağlıklı 
kişilik gelişimi, tehlikelerden ve travmalardan 
korunma, duygusal denge gelişimi gibi konuları 
içermesi gerektiğini belirlemiştir. İldeş (1990) 
çalışmasında, annelerin %59,1’inin, babaların 
%58,7’sinin, aile bireylerinin görev ve sorumlu-
luklarını kapsamalıdır maddesini işaretledikleri 
ve eğitimin içeriği olarak annelerin %5,3’ünün, 
babaların %4’ünün ise doğum olayının açıklanması 
maddesini işaretlediklerini saptamıştır.

Anne ve babaların eğitim öncesi ve sonrası 
toplam puanlar karşılaştırıldığında anlamlı fark 
bulunmuştur. Anne ile babaların ön test puan 
ortalamaları arasında fark olduğu ve annelerin 
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lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Anne ile babaların 
son test puan ortalamaları arasındaki fark olduğu 
ve annelerin lehine olduğu saptanmıştır. Anne 
ve babalar arasındaki puan ortalama farkının, 
eğitim sonrası azaldığı görülmüştür. Anne ve 
babalara verilen çocuk cinsel eğitim programı 
ile ebeveynlerin çocuk cinsel gelişimi ve eğitimi 
ile ilgili bilgi düzeylerini arttırdığı görülmektedir. 
Annelerin çocukların eğitiminde aldığı rolün 
etkisi, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirdikleri 
ve ilgilendikleri için babalara göre çocuk cin-
sel eğitimindeki bilgilerinin daha fazla olduğu 
düşünülmektedir. Konur (2006) araştırmasında, 
anne – babanın çocuk cinsel eğitimi konusunda 
bilgi düzeyi arttıkça, anket sonuçlarından aldıkları 
puanlar ortalamalarının anlamlı biçimde arttığını 
ifade etmiştir. Yelken (1996) çalışmasında, anne 
ya da baba olma durumuna göre, annelerin ve 
babaların cinsel gelişim ve cinsel eğitim bilgi 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulamamıştır.

Annelerin eğitim durumlarına göre ön test puan 
ortalamaları karşılaştırıldığında, fakülte/yüksekokul/
lisansüstü mezunu annelerin puan ortalamaları 
ile ilkokul mezunu annelerin puan ortalamaları 
arasında fark bulunmuştur ve fakülte/yüksekokul/
lisansüstü mezunu annelerin puan ortalamaları, 
ilkokul mezunu annelerin puan ortalamalarından 
daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Annelerin 
eğitim durumlarına göre ön test puan ortalama-
ları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Eğitim 
düzeyi arttıkça, çocuk cinsel gelişim ve eğitim 
bilgi düzeyi artmaktadır.

Annelerin eğitim durumlarına göre, son test 
puan ortalamaları karşılaştırıldığında, fakülte/
yüksekokul/lisansüstü mezunu annelerin puan 
ortalamaları ile ilkokul mezunu annelerin puan 
ortalamaları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. 
Fakülte/yüksekokul/lisansüstü mezunu annelerin 
puan ortalamaları, ilkokul mezunu annelerin puan 
ortalamalarından daha yüksek olduğu ortaya çık-
mıştır. Verilen çocuk cinsel eğitim programının, 
annelerin çocuk cinsel gelişimi ve eğitimi ile ilgili 
bilgilerini arttırdığı düşünülmektedir. Erdoğan 
(1999) araştırmasında,  anneleri orta dereceli okul 
mezunu olan çocukların cinsel kavrayış ve cinsel 
kimliği algılama puanları (7.64+- 0.19), diğer 
gruplara göre daha yüksek olduğunu bulmuştur. 
Yelken (1996) çalışmasında, lise ve öncesi eğitim 
mezunu olan annelerin çoğunluğunun cinsel ge-
lişim ve eğitim bilgi düzeylerinin “orta” olduğu, 
yüksekokul mezunu olan annelerin genel olarak 
“iyi” düzeyde bilgili olduklarını saptamıştır. 
Friedrich ve ark. (1998) çalışmalarında, cinsel 
davranışların çocuğun yaşı, annenin eğitimi, 
aile cinselliği, günlük bakım merkezinde çocuk 
bakımına ayrılan süre ile ilişkili olduğu ortaya 
çıkmıştır. İyi eğitimli ailelerin cinselliğe bakış 
açısı daha liberal olduğundan çocuklarındaki 
cinsel davranışları tepki vermede daha rahat 
oldukları saptanmıştır.  

Annelerin çalışma durumlarına göre ön test puan 
ortalamaları karşılaştırıldığında, p< .001 göre 
anlamlı olup, çalışan annelerin ön test puanları 
daha yüksektir. Çalışan annelerin çocuk cinsel 
gelişim ve eğitimi ile ilgili daha çok bilgiye 
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sahip oldukları görülmektedir. Annelerin çalış-
ma durumlarına göre ön test puan ortalamaları 
arasında anlamlı fark bulunmuştur. Çalışan anne-
lerin, çalışmayan annelere göre çocuk cinselliği 
konusunda daha bilgili oldukları görülmektedir. 
Çalışan annelerin bilgi kaynaklarına daha kolay 
ulaştıkları ve çocuklarıyla nitelikli zaman geçir-
dikleri düşünülmektedir.

Annelerin çalışma durumlarına göre son test puan 
ortalamaları karşılaştırıldığında, çalışmayan anne-
lerin puan ortalamaları ile çalışan annelerin puan 
ortalamaları arasında fark bulunmuştur ve çalışan 
annelerin puan ortalamaları, çalışmayan annelerin 
puan ortalamalarından daha yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. Çalışan anneler ile çalışmayan anneler 
arasındaki puan ortalama farkının azaldığı görül-
mektedir. Annelerin çalışma durumlarına göre 
son test puan ortalamaları arasında anlamlı fark 
bulunmuştur. Yelken (1996) çalışmasında, sağlık 
personeli annelerin “iyi” düzeyde bilgili oldukları, 
memur olan annelerin ise “orta” düzeyde bilgili 
oldukları ortaya çıkmıştır

 5.SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada anne ve babalara verilen çocuk cinsel 
gelişim ve eğitim programı ile ebeveynlerin çocuk 
cinsel gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgi düzeyle-
rini arttırdığı görülmüştür. Anne babaların çoğu 
cinsel eğitimin gerekli olduğunu düşünmektedir. 
Ancak eğitimin içinde olması gereken konular, 
eğitime başlama yaşı ile ilgili bilgi eksiklikleri 
olduğu saptanmıştır. Anne babalar çocukları ile 
bazı konuları konuşabilmektedir. Ancak bazı ko-

nuları konuşmanın gerekli olduğunu düşünseler de 
nasıl konuşacaklarını bilemedikleri belirlenmiştir. 
Çocuk cinsel gelişim ve eğitimi sonrası anne 
babaların tespit edilen eksik ve yanlış bilgile-
rinin değiştiği görülmüştür. Çocukların sağlıklı 
cinsel gelişimi sürdürebilmeleri için öncelikle 
anne-babaların çocukların yaş gruplarına ve ge-
lişim düzeylerine uygun cinsel eğitimi almaları 
önem arz etmektedir. Yaygın eğitim içinde ana 
– baba okullarında, halk eğitim kurslarında çocuk 
cinsel eğitimi ile ilgili çalışmaların yapılması, 
ailelerin katılımı için gerekli organizasyonların 
yürütülmesi gerekmektedir. Geleneksel Türk 
aile yapısında cinselliğin konuşulması yasak 
olduğundan, ailelerin cinsel eğitim seminer ve 
programlarına katılımını sağlamak için projeler 
geliştirilmelidir. Televizyon programlarında çocuk 
cinsel gelişimini etkileyecek unsurların olması 
halinde, gerekli uyarı ve işaretlerle ailelere bilgi 
verilmesi ve ailelerin bu kurallara uyması için 
daha dikkat çekici uyaranların verilmesi gerek-
mektedir. Televizyonlarda ve radyolarda çocuk 
cinsel gelişimi ve eğitimi ile ilgili, doğru ve 
sağlıklı bilgiler veren programlar düzenlenmesi 
gerekmektedir. Çocuk cinsel gelişimi ve eğitimi 
ile ilgili kitapçıklar hazırlanıp, muhtarlık, sağlık 
ocakları veya aile hekimleri aracılığıyla ailelere 
ulaştırılması gerekmektedir. 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN 60 AY VE ÜZERİ ÇOCUKLARIN 
SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE 

İNCELENMESİ (KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ)(1)

EVALUATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF 60 MONTH-CHILDREN 
AND OVER IN PRESCHOOL EDUCATION WITH REGARD TO SOME 

VARIABLES (KIRIKKALE SAMPLE)

Pınar YENER1, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN2

1 Okul Öncesi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Ankara / Türkiye
2 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi A.D. Ankara / Türkiye

Öz: Bu araştırma, okul öncesi eğitimi alan 60 ay ve üzeri 
çocukların sosyal beceri düzeylerinin bazı değişkenlere göre 
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 
2011-2012 eğitim öğretim yılı içerisinde Kırıkkale’nin 
merkez ilçesinde bulunan resmi ilköğretim okullarının 
anasınıfları ile resmi bağımsız anaokullarına devam eden 
60 ay ve üzeri çocuklar ile anneleri oluşturmuştur. Evren-
den basit tesadüfi örnekleme metodu ile en az 780 denek 
sayısı belirlenmiş olup, ulaşılan 800 çocuk ve anneleri 
araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri 
toplamak amacıyla Genel Bilgi Formu ve Sosyal Beceri 
Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket 
programında, bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, 
bağımsız örneklemler için T testi ve Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiş olup; anlamlı çıkan 
farklılıklarda, grup farklılıklarını inceleyebilmek amacıyla 
Bonferroni testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiklerde anlam-
lılık düzeyi olarak 0,05 seçilmiştir. Araştırma sonucunda; 
çocukların sosyal becerilerinin; çocuğun cinsiyeti ve doğum 
sırası değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05).

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Sosyal Beceriler, 
Sosyal Beceri Düzeyi

Abstract: The purpose of this study was to evaluate 
of social skill levels of 60 month-children and over in 
preschool education with regard to some variables. The 
population of the research was comprised of 60 month-
children and over studying at nursery schools in central 
districts of Kırıkkale and official independent preschools 
during 2011-2012 school year, and their mothers. By using 
the random sampling method, it is found that the number 
of subjects should be at least 780. Thus, 800 children and 
their mothers formed the sample of the research. General 
Information Questionnaire and Social Skill Scale was used 
in the study. The data collected in the research are analysed 
with SPSS 20.0 by using T test and one-way analysis of 
variance (ANOVA) for independent samples according to 
the number of category of independent variables. When 
a significant difference is found, Bonferroni test is used 
to examine the group differences. In the statistics, 0,05 is 
chosen as the significance level. The results of the study 
show that; social skills of the children show significant 
difference (p<0,05) according to gender and birth order 
of the children.

Key Words: Preschool Education, Social Skills, Social 
Skills Level
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1. GİRİŞ

Bireylerin toplum içinde bağımsız olarak yaşaya-
bilmeleri ve yaşam kalitelerini yükseltebilmeleri, 
genellikle kurdukları sosyal ilişkilere bağlıdır. Tüm 
bireylerin toplumda uyum içinde yaşayabilme-
leri, sahip oldukları sosyal becerilerle yakından 
ilişkilidir (Çiftçi ve Sucuoğlu, 2009: 9). Sosyal 
beceri; birey için sosyal çevre tarafından sergi-
lenmesi kabul edilen, diğer bireylerle etkileşim 
içinde olmayı öngören, olumlu sosyal sonuçları 
kapsayan ve öğrenebilen davranış örüntüleri olarak 
tanımlanabilir. Okul öncesi dönemde çok sayıda 
sosyal becerilerin öğrenilmesi, bu becerilerin ge-
rektiğinde, sıklıkla kullanılmasının uzun ve kısa 
vadede olumlu sonuçları bulunmaktadır  (Gülay 
ve Akman, 2009: 55). 

Merrill (2003)’e göre, sosyal beceriler sosyal 
yeterliliğin boyutları düşünüldüğünde üç bölümde 
incelenebilir. Bunlar; sosyal işbirliği becerisi, 
sosyal etkileşim becerisi ve sosyal bağımsızlık 
becerisi. Merrill (2003) söz konusu sınıflandır-
mada, sosyal becerilerin ortak boyutlarını dikkate 
almıştır. (Akt. Özbey, 2009: 31). Bu boyutlar şu 
şekilde ifade edilebilir:

Sosyal İşbirliği Becerisi: Jewett (1992)’e göre, 
işbirliği iki ya da daha fazla çocuğun gönüllülük 
esasına dayalı olarak etkinlikleri gerçekleştirmele-
ridir. İşbirliği içerisinde etkinliklerini gerçekleştiren 
çocuklar başkalarının ihtiyaçlarına ve haklarına karsı 
daha duyarlı olabilmekte, sosyal ilişkilerinde daha 
başarılı olmakta, arkadaşlık ilişkilerinde karşılıklı 
doyumu yakalayabilmektedirler. Merrill (2003)’e 

göre bu beceriler; sıra bekleme, kurallara uyma, 
paylaşma, grupla verimli çalışma gibi becerilerdir 
(Akt. Özbey, 2009: 31-32).

Sosyal Etkileşim Becerisi: İnsan doğasında ve 
kül türde varlığını bulan sosyal faktörlerin etki-
leşimi sosyal etkileşimdir. Merrill (2003), başka 
çocukların haklarına saygılı olma, yetişkinlerin 
sorunlarına duyarlı olma, başka çocuklara şef-
kat gösterme, başka çocuklar tarafından oyuna 
davet edilme, aile ve okulda tartışmalara katıl-
ma, yanlış davranışlarından dolayı özür dileme 
gibi becerileri sosyal etkileşim becerileri olarak 
ifade etmektedir. Piaget (1932)’e göre, çocuklar 
sosyal etkileşim ile başkalarının düşüncelerine 
ilişkin bakış açıları geliştirmektedirler. Okul, ev 
ve komşuluk ilişkilerindeki farklı çevrelerdeki 
bireylerle kurulan arkadaşlıklar, çocuklara tanıdık 
ve yabancı kimselerle nasıl etkileşime gireceklerini 
ayırt etmeyi öğretmektedir. Çocuklar özellikle 
akran çatışması gibi farklı etkileşim becerilerini 
ve sosyal deneyimlerini geliştirirken kendileri 
ve başkaları hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. 
Egosantrik düşünmenin azalması, farklı sosyal 
durum ve akran ilişkilerindeki deneyim, çocuk-
larda paylaşma, yardımlaşma, empati kurma gibi 
sosyal becerilerin gelişmesini desteklemektedir 
(Akt. Alisinanoğlu ve Özbey, 2011: 29-30).

Sosyal Bağımsızlık Becerisi: Sosyal bağımsızlık 
(Merrill, 2003); hem kendi başına oyun oynama 
ve sorun çözme hem de farklı oyun gruplarına 
katılma ve kabul görme ve her türlü sosyal ortam-
larda özgüven sahibi olabilme, iletişimi başlatma 
ve sürdürme, okula giderken yakın çevresinden 
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zorluk çıkarmadan ayrılabilme gibi becerileri 
kapsamaktadır. Çocuklar bu becerileri öncelikle 
anne, baba, kardeş ve okul ortamında arkadaşlarıyla 
etkileşimleri sonucunda öğrenmektedirler. Okul 
öncesi dönemde sınıf içi rutin etkinlikler, çocuk-
ların sosyal bağımsızlık becerilerini geliştirmede 
önemli yere sahiptir. Okula geliş, selamlaşma, 
yemek, dinlenme, tuvalet vb. rutin etkinlikler; 
oyun, müzik, sanat, fen ve matematik, dramatik 
etkinlikler sırasında aşırı derecede utangaç olan 
çocuklar bile bir süre sonra iletişimde bulunmada 
cesaret sahibi olabilmektedirler (Alisinanoğlu ve 
Özbey, 2011: 31-32).

Okul öncesi dönemde sosyal becerilerin gelişi-
mini birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörler; 
çocuğun ailesi ile olan ilişkileri, yaşadığı sosyal 
çevre, akranlarıyla olan ilişkileri, cinsiyet, yaş, 
sosyo-ekonomik düzey, okul öncesi eğitim 
kurumları ve kitle iletişim araçlarıdır. Çocuklar 
sosyal becerileri anne-babalarıyla iletişim içinde 
bulunarak öğrenmeye başlarlar; daha sonra bu 
sosyal gruba kardeşler, akranlar ve diğer yetiş-
kinler katılır ve sosyal beceriler böylece gelişir. 
Anne-babalar çocuklar için en büyük uyarı kay-
naklarıdır ve çocukların taklit edebilecekleri ilk 
modellerdir. Çocuk yetiştirme, disiplin yöntemleri, 
model olma, bağlanma biçimleri gibi faktörler, 
çocukların sosyal becerileri üzerinde doğrudan 
etki yapabilmektedir. Ebeveynin çocuğunu sos-
yalleştirmek için kullandığı yöntemler, seçtiği 
ödül ve cezalar, öğretme biçimleri, aktarmaya 
çalıştığı değerler, çocukların ilgileri ve sosyal 
becerileriyle birbirlerinden farklı ilişkiler geliştir-

mesine neden olur (Cartledge ve Milburn, 1980: 
51; Gülay ve Akman, 2009: 65; Maccoby, 1984: 
328; Sarı, 2007: 2). 

Son yıllarda okul öncesi dönemde sosyal beceriler 
ile ilgili yapılan birçok araştırma bulunmaktadır 
(McClelland ve Morrison, 2003; Ekinci Vural, 
2006; Seven, 2006; Mavi Dervişoğlu, 2007; De-
reli, 2008; Günindi, 2008; Çimen, 2009; Berry ve 
O’Connor, 2010; Bilek, 2011; Güngören, 2011; 
Erten, 2012; Gülay Ogelman, Seçer, Alabay ve 
Uçar, 2012; Özdemir Topaloğlu, 2013; Türkoğlu, 
2013). Bu çalışmalar haricinde Pekdoğan (2011), 
bu çalışmaya benzer nitelikte, okul öncesi eğitim 
kurumuna devam eden 5-6 yaş çocuklarının sosyal 
becerilerini çeşitli değişkenler açısından incele-
miştir. Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitime 
devam eden 5- 6 yaşındaki çocuklar içerisinde, 
öncesinde okul öncesi eğitimi alan çocukların 
sosyal becerilerinin, okul öncesi eğitimi almayan 
çocuklara göre daha yüksek olduğu saptanmış, 
ayrıca baba eğitim seviyesi arttıkça çocukların 
sosyal becerilerinin arttığı belirlenmiştir. Ailelerin 
sosyoekonomik düzeyi ve çocukların cinsiyetlerinin 
de sosyal becerileri etkilediği sonucuna ulaşılmış-
tır. Okul öncesi eğitime devam eden çocukların 
sosyal becerilerinin incelendiği çalışmalarda artış 
olmasına rağmen farklı değerlendirme ölçekleriyle 
bulunan sonuçlar karşılaştırılabilinir. Bu noktadan 
yola çıkarak, araştırmanın amacı farklı ölçekler 
kullanarak çocuklarının sosyal becerilerini çeşitli 
değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın 
alt amaçları ise şu şekildedir;



64

ACED
ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ

International Journal of Family Child and Education
Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2015 Sayı: 05 Cilt: 03 Kış İlkbahar

January-February-March-April 2015 Issue: 05 Volume: 03 Winter Spring
ID:67 K:17

www.aceddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

•	 Çocuğun cinsiyeti; çocuğun sosyal beceri 
düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılık yarat-
makta mıdır? 

•	 Çocuğun okul öncesi kurumdaki yılı; çocu-
ğun sosyal beceri düzeyi üzerinde anlamlı bir 
farklılık yaratmakta mıdır? 

•	 Çocuğun, daha önce okul öncesi eğitimi al-
mış ise, okul öncesi eğitim kurumuna devam 
süresi; çocuğun sosyal beceri düzeyi üzerinde 
anlamlı bir farklılık yaratmakta mıdır? 

•	 Çocuğun şuanki okul öncesi eğitimi aldığı 
kurum türü; çocuğun sosyal beceri düzeyi 
üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmakta mıdır? 

•	 Çocuğun anne ve babasının birliktelik durum-
ları; çocuğun sosyal beceri düzeyi üzerinde 
anlamlı bir farklılık yaratmakta mıdır? 

•	 Çocuğun kardeş sayısı; çocuğun sosyal beceri 
düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılık yarat-
makta mıdır?

•	 Çocuğun doğum sırası; çocuğun sosyal beceri 
düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılık yarat-
makta mıdır? 

2. YÖNTEM

Bu çalışma Kırıkkale il merkezinde Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullarda okul öncesi eğitime 
devam eden 60 ay ve üzeri 800 çocuk ve bu 
çocukların anneleri ile görüşülerek gerçekleşti-
rilmiştir. Okul öncesi eğitimi alan 60 ay ve üzeri 
çocukların sosyal beceri düzeylerinin bazı değiş-
kenlere göre inceleneceği bu araştırmanın modeli 
betimsel modeldir. Veriler önceden belirlenmiş 
olan kitleden seçilen örneklemden, aynı zamanda 
toplandığından; araştırma kesitsel bir betimlemedir. 
Araştırma, verilerin analizi dikkate alındığında, 
betimsel tekniklerin yanı sıra hem gruplararası 
karşılaştırmaları, hem de korelasyonel analizleri 
gerektirmektedir. Bu nedenle araştırma, genel 
tarama modellerinden, ilişkisel tarama modeli 
özelliğine sahiptir (Karasar, 2012: 77). Araştır-
manın örneklemini oluşturan 800 çocuğa ilişkin 
bazı demografik bilgiler Tablo 1.’de sunulmuştur.

Tablo 1. Çocuklara İlişkin Demografik Özellikler

Değişkenler Grup f %

Çocuk Cinsiyet Kız 385 48,1

Erkek 415 51,9

Toplam 800 100,0

Kardeş Sayısı Tek Çocuk 144 18

2 Kardeş 394 49,2

3 Kardeş ve fazlası
Toplam

262
800

32,8
100,0
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Doğum Sırası İlk Çocuk 356 44,5

İkiz 22 2,8

Ortanca 69 8,6

Son Çocuk
Toplam

353
800

44,1
100,0

Şuanki Okul Öncesi Kurumdaki 
Yılı

Birinci Yılı 703 87,9

İkinci Yılı 90 11,2

Üçüncü Yılı 7 0,9

Toplam 800 100,0

Daha Önce Okul Öncesi Eğitimi 
Alıp Almama Durumu

Evet 97 12,1

Hayır 703 87,9

Toplam 800 100,0

Daha Önce Okul Öncesi Eğitimi 
Aldığı Kurum Türü

İlköğretim Anasınıfı 48 49

Bağımsız Anaokulu 49 51

Toplam 97 100,0

Daha Önce Okul Öncesi Eğitimi 
Aldığı Kuruma Devam Süresi

1 yıl 84 86,6

2 yıl 13 13,4

Toplam 97 100,0

Şuanki Okul Öncesi Eğitimi Aldığı 
Kurum Türü

İlköğretim Anasınıfı 578 72,2

Bağımsız Anaokulu 
Toplam

222
800

27,8
100,0

Anne-Baba Birliktelik Durumu Birlikte Yaşıyor 756 94,5

Boşanmış 40 5,0

Anne Sağ-Baba Ölü 3 0,4

Baba Şehir Dışında
Toplam

1
800

0,1
100,0

Tablo 1. incelendiğinde; araştırmaya katılan 
çocukların tamamı (N: 800) 60 ay ve üzeridir 
ve % 51,9’u (N: 415) erkek iken, % 48,1’i (N: 
385) kızdır. Çocukların ailelerinin % 18’i (N: 
144) tek çocuğa; % 49,2’si (N: 394) 2 çocuğa; 
% 25,6’sı (N: 205) 3 çocuğa; % 7,1’i (N: 57) ise 

4 ve daha fazla çocuğa sahiptir. Çocukların % 
44,5’i (N: 356) ilk çocuk; % 2,8’i (N: 22) ikiz, 
% 8,8’sı (N: 69) ortanca veya ortancalardan biri; 
% 44,1’i (N: 353) son çocuktur. Çocukların % 
87,9’u (N: 703) okul öncesi eğitimindeki birinci 
yılında iken; % 11,2’si (N: 90) ikinci yılında; % 
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0,9’u (N: 7) halen üçüncü yılındadır. Çocukların 
% 72,2’sinin (N: 578) devam etmekte olduğu okul 
öncesi kurum türü MEB ilköğretim anasınıfı iken; 
% 27,8i (N: 222) MEB bağımsız anaokuludur. 
Çocukların % 87,9’u (N: 703) daha önce bir okul 
öncesi kuruma devam etmemişken; % 10,5’i (N: 
84) 1 yıldır; %1,6’sı (N: 13) 2 yıldır okul öncesi 
eğitim almaktadır. Çocukların % 12,1’inin (N: 
97) daha önce devam ettiği okul öncesi kurum 
varken; % 87,9’unun (N: 703) yoktur. Çocukların 
daha önce bir okul öncesi kuruma devam etmiş 
(% 12,1)  olanlarından % 49’u (N: 48) daha önce 
MEB İlköğretim Anasınıfına devam etmiş iken % 
51’i (N: 49) MEB Bağımsız Anaokulu’na devam 
etmiştir. Çocukların % 94,5’inin (N: 756) ailesi 
birlikte yaşıyorken; % 5’i (N: 40) boşanmış; % 
0,4’ünün (N: 3) annesi sağ-babası vefat etmiş; % 
0,1’inin (N: 1) babası şehir dışında çalışmaktadır.

Araştırmada veri toplamak için; çocuklar demog-
rafik bilgilerini elde etmek amacıyla hazırlanan 
“Çocuklar için Genel Bilgi Formu” ve çocukların 
sosyal becerilerini ölçebilmek amacıyla “Sosyal 
Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. Çocuklar için genel 
bilgi formu, araştırmanın örneklemini oluşturan 
annelerin yanıtlayacağı çocuklarının yaşı (ay 
olarak), cinsiyeti, kardeş sayısı, doğum sırası, 
kaç yıldır okul öncesi eğitim aldığı, okul öncesi 
eğitimine devam ettiği kurum türü, daha önce 
okul öncesi eğitimi alıp almadığı, daha önce okul 
öncesi eğitimi aldığı kurum türü ve anne baba-
sının birliktelik durumu bilgilerini içermektedir. 

Sosyal Beceri Ölçeği, 36-72 aylık çocukların 
sosyal becerini ölçmek amacıyla Kenneth W. 

Merril (1994) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin 
Türkçe’ye uyarlanma geçerlik ve güvenirlik 
çalışması Alisinanoğlu ve Özbey tarafından 
yapılmıştır (Alisinanoğlu ve Özbey, 2009: 173). 
Ölçeğin kapsam geçerliği için uzman görüşlerinin 
alınması ve değerlendirilmesi Lawshe Tekniği 
dikkate alınarak yapılmıştır. Uzman görüşleri 
toplandıktan sonra her bir madde için uzmanların 
görüşleri tek bir formda birleştirilerek analizler 
yapılmıştır. Uzmanların maddelerle ilgili dil 
bilgisi açısından daha basit ve anlaşılır hale geti-
rilmesine yönelik görüşleri dikkate alınarak ölçek 
maddelerine son şekli verilmiştir. Ölçeğin yapı 
geçerliğini tespit etmek amacıyla hem açımlayıcı 
hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Bu çalışma sonucunda Sosyal Beceri Ölçeği 
KMO testi sonucu .94; Barlett küresellik testi ise 
(P<0.01) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin 
güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach 
Alfa güvenirlik istatistikleri yapılmıştır. Sosyal 
Beceri Ölçeği’nin toplam Cronbach Alfa değeri 
ise .94, olarak bulunmuştur. Likert tipi bir ölçekte 
yeterli sayılabilecek bir güvenirlik katsayısının 
olabildiğince 1’e yakın olması gerektiğinden 
ölçeğin güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu 
söylenebilmektedir (Özbey, 2009: 107, 109, 
110, 124).

Sosyal Beceri Ölçeği, “Sosyal İşbirliği, Sosyal 
Etkileşim ve Sosyal Bağımsızlık” olmak üzere üç 
alt boyuttan ve toplam 23 maddeden oluşmakta-
dır. Ölçme aracının puanlanmasında; maddelere 
verilen ‘hiç’ yanıtına ‘1’ puan, ‘nadiren’ yanıtına 
‘2’, ‘bazen’ yanıtına ‘3’ ve ‘sıklıkla’ yanıtına ‘4’ 
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puan verilir. Ölçekten alınabilecek en yüksek 
puan 92, en düşük puan ise 23’tür. Toplam puanın 
yüksek olması çocukların sosyal becerilerinin 
yüksek olduğunu göstermektedir (Alisinanoğlu 
ve Özbey, 2009: 173).

Sosyal İşbirliği (Sİ); alt ölçeğinde 11 madde 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) bulunmaktadır. 
Maddeler çocuğun yetişkinin yönergelerini takip 
etme, işbirliği, akranlarıyla uyum ve kendini 
kontrol etme becerilerini içermektedir.

Sosyal Etkileşim (SE); alt ölçeğinde 8 madde 
(12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)  bulunmaktadır. 
Maddeler çocuğun akranları tarafından kabul 
edilme ve akran ilişkilerini sürdürme becerileri 
ölçmektedir. Sosyal Etkileşim alt ölçeğindeki 
maddeler çoğunlukla çocuğun akranlarıyla etki-
leşimini kapsamaktadır. Çok az madde yetişkin 
çocuk etkileşimini içermektedir.

Sosyal Bağımsızlık (SB); alt ölçeği 4 maddeden 
(20, 21, 22, 23) oluşmaktadır. Maddeler çocuğun 
akran gruplarının etki alanında sosyal bağımsızlık 
becerisini ölçmektedir. Bu maddelerden bazıları 
çocuğun bakımını üstlenmiş kişilerden ya da 
ailesinden zorluk çıkarmadan ayrılabilmesi ve 
kendine güven duyarak akranları ile etkileşimde 

bulunabilmesine yönelik sosyal becerileri kapsa-
maktadır (Alisinanoğlu ve Özbey, 2009: 181-188; 
Özbey, 2009: 113).

Bu araştırmada, çocukların sosyal beceri düzey-
lerine ait 3 alt boyutun (sosyal işbirliği, sosyal 
bağımsızlık ve sosyal kabul, sosyal etkileşim) 
çeşitli demografik özelliklere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek için öncelikle ve-
rilerin normal dağılım gösterip göstermediğini 
belirlemek için çarpıklık ve basıklık katsayılarına 
bakılmıştır. Normal dağılım göstermesi üzerine; 
bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, 
bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü 
Varyans Analizi ile veriler analiz edilmiştir. 
Analizler  SPSS 20 paket programı kullanılarak 
yapılmıştır.  

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Sosyal Beceri ölçeğinden elde edilen 3 alt boyut 
ve toplam puanın çocuğun cinsiyeti, okul öncesi 
kurumdaki yılı, daha önce okul öncesi eğitim 
aldıysa kaç yıldır o kuruma devam ettiği, şu an 
eğitim aldığı okul öncesi kurum türü ve çocuğun 
anne-babasının birlikte yaşama durumuna göre 
t testi sonuçları Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 
5 ve Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 2. Çocuğun Cinsiyetine Göre; Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puan Ortalamaları, 
Standart Sapmalar ve Bağımsız t Testi Sonuçları

Cinsiyet
Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puanlar

      Sİ       SBK       SE Toplam puan

N   X̅  SS   X̅  SS   X̅ SS   X̅  SS

Kız 385 38,19 5,00 27,05 4,07 14,26 2,42 79,40 9,61

Erkek 415 37,51 4,74 26,84 3,82 13,93 2,21 78,35 8,72

t Testi Sonuçları Sd   t   p   t   p   t   p   t   p

798 1,98* 0,048 0,76 0,450 1,98* 0,048 1,61 0,108

*p<0,05

Tablo 2’ye göre çocukların cinsiyetine göre, Sos-
yal Beceri Ölçeği’nden elde edilen puanlardan 
sosyal işbirliği (Sİ t= 1,98, p<0,05) becerileri ve 
sosyal etkileşim (SE t= 1,98, p<0,05)  becerileri 
boyutlarında anlamlı bir farklılık yarattığı görül-
mektedir. Puan ortalamaları incelendiğinde tüm 
boyutlarda ve toplam puanda kız çocuklarının 
puanlarının erkek çocuklardan daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir (Sİ X̅= 38,19; SBK X̅= 27,05; SE 
X̅= 14,26; Toplam X̅= 79,40).

Cinsiyet farklılıkları irde lendiğinde, kızların 
akranlarıyla işbirliği yapma, onlarla eşyalarını 
paylaşma, zor durumda onları teselli etme gibi 
davranışları, erkeklere göre daha sık or taya 
koydukları gözlenmektedir. Bu durumun kız 
ve erkek çocuklarda ebeveynlerin beklentileri 
doğrultusun da cinsiyete özgü kalıp yargılardan 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Türk kül-
türünde kızların pozitif davranışları, erkeklerin 
ise negatif davranışları daha beklendik olarak 

algılanmakta ve bu yöndeki eğilimler daha çok 
pekişmektedir. Sosyal beceri geliştirme süreci 
içerisinde erkek çocuklarının davranışlarına sınır 
konulmamakta ve daha çok özgürlük verilmekte, 
saldırganlık içeren oyunlara ve davranışlara daha 
çok yönlendirilmektedirler. Kız çocuklarının erkek 
çocuklarına göre işbirliği, yardımlaşma, iletişim 
ve etkileşim becerilerini daha sık kullandıkları 
araştırmamızda saptanmıştır ve bu sonucun her 
iki cinsiyete yüklenen kültürel rol faktörlerinin 
etkisiyle meydana gelmiş olabileceği düşünül-
mektedir. Ayrıca kızlar erkeklere göre daha fazla 
‘evcilik’ tü ründe oyunlar oynamakta ve bu da 
kızların olumlu sosyal davranışlarının gelişimini 
arttırmaktadır. Dolayısıyla kız çocukları, erkek 
çocuklarına göre daha ilişki yönelimli, sosyal 
ilişkilerinde daha yapıcı ve duyar lı olabilmekte-
dirler (Altay ve Güre, 2012: 2708).

Literatürde; kız çocukların erkek çocuklara göre 
sosyal becerilerini daha çok sergiledikleri bulgusu 
dikkati çekmektedir. Bacanlı ve Erdoğan’ın (2003) 
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araştırmasında çocuklardaki sosyal davranışların 
cinsiyete göre farklılaştığı görülmüştür. Bulgu-
larda kız çocuklar lehine anlamlı farklılıklara 
ulaşılmıştır. Gülay (2004) çalışmasında iltifat 
etme, yardım isteme, konuşmayı başlatma ve 
sürdürme, dinleme, soru sorma, teşekkür etme, 
amacına uygun olarak bir işe yoğunlaşma, ba-
ğımsız çalışma, küçük gruplarda (2-5 çocuk) 
çalışma, ikna etme ve uzlaşma gibi becerilerin 
tamamında, kız çocuklarının erkek çocuklarına 
göre becerileri daha sık kullandıkları sonucuna 
varmıştır. Aynı şekilde Jamyang-Tshering (2004) 
tarafından okul öncesi çocukların sosyal becerileri 
hakkında yapılan araştırmada da kız çocukların 
erkek çocuklardan farklı olarak kurallara uyma, 
işbirliği yapma, alınan kararlara katılma, paylaşma 
gibi sosyal becerileri daha sık sergiledikleri sonucu 
ortaya çıkmıştır. Koçak ve Tepeli (2006) cinsiyet 

değişkeninin dört-beş yaş grubu çocukların sosyal 
ilişkiler ve işbirliği davranışlarını etkilediğini 
tespit etmişlerdir. Ortalamalar incelendiğinde 
hem sosyal işbirliği hem de sosyal ilişki davra-
nışlarında kız çocukların puan ortalamalarının 
erkek çocukların puan ortalamalarından yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Eğercioğlu (2008) araştır-
masında hem birinci, hem de ikinci kademede 
eğitim gören kız çocuklarının sosyal becerilerinin 
erkeklere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
Altay ve Güre (2012) ise çalışma bulgularında, 
kızların akranlarla ve eğitmenle olan pozitif 
ilişkilerinin, erkeklerden daha yüksek; erkeklerin 
de akranlarla olan negatif ilişkilerinin kızlardan 
daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Dermez’in 
(2008) araştırmasına göre, çocukların sosyal 
beceri düzeylerinde, yine kızlar lehine anlamlı 
farklılık görülmüştür.

Tablo 3. Çocuğun Okul Öncesi Eğitim Kurumundaki Yılına Göre; Sosyal Beceri Düzeyine 
İlişkin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Bağımsız t Testi Sonuçları

Okul Öncesi Eğitim 
Kurumundaki Yılı

Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puanlar

      Sİ      SBK      SE  Toplam puan

N  X̅ SS  X̅ SS  X̅ SS  X̅ SS

1 703 37,83 4,81 26,87 3,98 14,06 2,33 78,75 9,13

2 ve üstü 97 37,88 5,38 27,45 3,67 14,32 2,25 79,63 9,47

t Testi Sonuçları Sd   t   p   t   p   t   p   t   p

798 0,09 0,931 1,36 0,176 1,05 0,296 0,89 0,376

Tablo 3’e göre okul öncesi eğitim kurumunda 2 
ve üstü yıla sahip çocukların sosyal işbirliği (Sİ 
X̅=37,88), sosyal bağımsızlık ve kabul (SBK 

X̅=27,45), sosyal etkileşim (SE X̅=14,32)  ve 
toplam (X̅=79,63) puan ortalamalarının diğer 
gruptaki çocukların puan ortalamalarından daha 
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yüksek olduğu görülmektedir. Ancak yapılan 
varyans analizi sonuçları boyutların hiçbirinde, 
gruplar arasında gözlenen bu farklılığın istatistiksel 
açıdan anlamlı düzeyde olmadığını göstermek-
tedir (p>0,05). 

Okul öncesi eğitime devam süresinin, çocuğun 
sosyal beceri düzeyi üzerinde tek başına yeterli 
olmadığı düşünülmektedir. Aile ve sosyal çevre 
de oldukça önemlidir. Her ne kadar anlamlı fark-
lılık çıkmasa da; okul öncesi eğitim kurumunda 
2 yıl ve üstü devam eden çocukların en yüksek 
puana sahip olmaları da ilgi çekicidir. Bu durum 
çocukların okul öncesi eğitim programlarında 
sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklendiğini 
düşündürmektedir.

Çocukların okul öncesi eğitim kurumundaki yıl-
larının 2 yıl ve üstü olmasıyla; daha istendik ve 
olumlu ilişkiler kurmasını sağladığını, daha çok 
sosyal beceriler sergilemelerine neden olduğunu 
gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Gizir (2002), 
4–5 yaş çocuklarında işbirliği ve sosyal ilişkileri 
inceleyen araştırmasında iki ve daha fazla yıldan 
beri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 
çocukların puanlarının daha yüksek olduğu bul-
gusuna ulaşmıştır. Özbey ve Alisinanoğlu (2009) 
ise, araştırma bulgularıyla benzer nitelikte, sosyal 
beceri düzeyinin okul öncesi eğitime devam 
süresiyle farklılaşmadığını belirtmişlerdir. 

Tablo 4. Çocuğun, Daha Önceki Okul Öncesi Eğitim Almış ise, Okul Öncesi Eğitim Kuru-
muna Devam Süresine Göre; Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puan Ortalamaları, Standart 

Sapmalar ve Bağımsız t Testi Sonuçları

Daha Önceki 
Eğitim Kurumuna 
Devam Süresi

Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puanlar

       Sİ      SBK        SE   Toplam puan

 N   X̅  SS   X̅  SS   X̅  SS   X̅  SS

1 84 38,14 5,37 27,18 3,90 14,22 2,29 79,64 9,64

2 ve üstü 13 38,31 4,53 28,23 2,49 14,15 2,08 80,69 7,12

t Testi Sonuçları Sd   t   p   t   p   t   p   t   p

94 0,10 ,918 0,94 0,350 0,09 0,926 0,38 0,707

Tablo 4’e göre daha önce gittiği okul öncesi 
eğitim kurumuna 2 ve üstü yıl devam eden 
çocukların sosyal işbirliği (Sİ X̅=38,31), sosyal 
bağımsızlık ve kabul (SBK X̅=28,23), ve toplam 
(X̅= 80,69) puan ortalamalarının;  daha önceki 

okul öncesi eğitim kurumuna bir yıl devam eden 
çocukların sosyal etkileşim (SE X̅= 14,22) puan 
ortalamalarının diğer gruptaki çocukların puan 
ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmek-
tedir. Ancak yapılan varyans analizi sonuçları 
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boyutların hiçbirinde, gruplar arasında gözlenen 
bu farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 
olmadığını göstermektedir (p>0,05).

Daha uzun yıllar okul öncesi eğitimden yarar-
lanma değişkeninin ele alındığı araştırmalardan 
elde edilen sonuçlarda, Bülbül’ün (2008) çalış-
masında, araştırma bulgularına benzer nitelikte, 
okul öncesi eğitim alma süresi değişkenlerine 
göre; Sosyal Beceri Ölçeği ile alt ölçek toplam 
puanları açısından gruplar arasında anlamlı bir 
farklılık görülmemiştir. Oysa ki Öztürk (2008) 
ve Baran (2005) araştırmalarında, sosyal beceri 
gelişiminde, okul öncesi eğitime 2 yıl ve daha 
fazla devam eden çocuklar lehine anlamlı bir 

farklılık bulunduğunu belirtmişlerdir. Günindi 
(2008) araştırmasında, çocukların daha uzun 
yıllar okul öncesi eğitime devam etmeleri de-
ğişkeninin, sosyal uyum becerilerini olumlu 
yönde etkilediğini saptamıştır. Gizir (2002) ve 
Dinç (2002) tarafından yapılan araştırmalarda, 
okul öncesi eğitim kurumuna iki yıl devam eden 
çocukların, 1 yıl devam edenlere göre sosyal 
gelişim seviyelerinin anlamlı düzeyde yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Sylva, Melhuish, Sammons, 
Blatchford ve Taggart (2004) da araştırmalarında, 
okul öncesi eğitimden daha uzun yıllar yarar-
lanma sonucunda çocukların zihinsel ve sosyal/
davranışsal gelişimleri üzerinde olumlu etkiler 
yarattığı bulgusuna ulaşıldığını belirtmişlerdir.

Tablo 5. Çocuğun Şu anki Okul Öncesi Eğitimi Aldığı Kurum Türüne Göre; Sosyal Beceri 
Düzeyine İlişkin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Bağımsız t Testi Sonuçları

Şu Anki Okul 
Öncesi Eğitim 
Aldığı Kurum 
Türü

Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puanlar

        Sİ        SBK         SE   Toplam puan

 N    X̅  SS    X̅  SS    X̅  SS X̅  SS

Anasınıfı 578 37,70 5,10 26,89 3,99 14,04 2,37 78,61 9,63

Bağımsız 222 38,18 4,24 27,09 3,84 14,21 2,19 79,49 7,83

t Testi Sonuçları Sd   t   p   t   p   t   p   t   p

798 1,25 0,210 0,64 0,519 0,90 0,371 1,21 0,225

Tablo 5’e göre şu anki okul öncesi eğitim kurum 
türü bağımsız anaokulları olan çocukların sosyal 
işbirliği (Sİ X̅=38,18), sosyal bağımsızlık ve kabul 
(SBK X̅=27,09), sosyal etkileşim (SE X̅=14,21)  
ve toplam (X̅=79,49) puan ortalamalarının diğer 
gruptaki çocukların puan ortalamalarından daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Ancak yapılan 
varyans analizi sonuçları boyutların hiçbirinde, 
gruplar arasında gözlenen bu farklılığın istatistiksel 
açıdan anlamlı düzeyde olmadığını göstermek-
tedir (p>0,05).
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Altay ve Güre (2012), Erbay (2008), Sarı (2007) 
ve Tokol (1996) araştırmalarında, çalışma bulgu-
larımıza benzer nitelikte, çocukların devam ettiği 

okul öncesi eğitim kurum türüne göre çocukların 
sosyal beceri düzeylerinin farklılaşmadığını ortaya 
koymuşlarıdır.

Tablo 6. Anne–Babanın Birliktelik Durumuna Göre; Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puan 
Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Bağımsız t Testi Sonuçları

Anne-Baba 
Birliktelik 
Durumu

Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puanlar

       Sİ       SBK        SE   Toplam puan

  N   X̅  SS X̅  SS X̅  SS   X̅  SS

Birlikte 756 37,88 4,81 26,94 3,91 14,11 2,30 78,92 9,05

Ayrı 44 37,02 5,81 27,02 4,53 13,75 2,67 77,80 11,06

t Testi Sonuçları Sd   t   p   t   p   t   p   t   p

798 1,14 ,255 0,13 ,893 1,00 ,319 0,79 ,430

Tablo 6’ya göre anne ve babası birlikte olan 
çocukların sosyal işbirliği (Sİ X̅=37,88), sosyal 
etkileşim (SE X̅= 14,11) ve toplam (X̅=78,92) puan 
ortalamalarının;  anne ve babası ayrı çocukların 
sosyal bağımsızlık ve kabul (SBK X̅=27,02) puan 
ortalamalarının diğer gruptaki çocukların puan 
ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmek-
tedir. Ancak yapılan varyans analizi sonuçları 
boyutların hiçbirinde, gruplar arasında gözlenen 
bu farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 
olmadığını göstermektedir (p>0,05).

Araştırma bulgusuna göre, anne–babanın bir-
liktelik durumunun çocukların sosyal becerileri 
üzerinde belirleyici bir değişken olmadığı sonu-
cuna ulaşılmıştır. Örneklemin (N= 798) çok az 
bir oranını oluşturan ayrı anne ve babaların (N= 
44) bu tabloya bir etkide bulunmadığı düşünül-

mektedir. Araştırmada ayrı anne-babalar olarak 
gruplandırılan durumlar; boşanmış aileler (N: 
40), anne sağ-baba vefat etmiş (N: 3), baba şehir 
dışında çalışmakta (N: 1) durumlarıdır.

Ölüm, boşanma, ayrılık gibi nedenlerle ebeveyn-
lerinden en az birinin yoksunluğu içinde olan 
çocuklar yanlarında olmayan ebeveynin desteğini 
tam olarak hissedememeleri nedeniyle; sosyal 
beceri düzeylerinde düşüş yaşayabilirler. Anne 
ya da babadan yoksun çocuklar, ilişki kurduğu 
insanları kaybetme korkusu içerisinde olabilirler. 
Bu durum çocukların çevrelerine uyum sağlamada 
ve insanlarla iletişim kurmada zorluklar yaşama-
larına yol açabilir. Anne ve babanın ayrı olması, 
çocukların toplumsallaşma sürecini kesintiye 
uğratabilir. Boşanma sonrasında anne-babanın 
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çocukla ilişkilerini sağlıklı tutması bu olumsuz 
etkileri azaltabilir (Biçer, 2009: 93).

Literatürde çocuklarda sosyal beceri düzeylerinin 
anne – baba birliktelik durumuyla ilişkisinin in-
celendiği araştırma sonuçları irdelendiğinde; bu 
araştırmada elde edilen bulguları destekleyen ve 
desteklemeyen araştırma sonuçlarına rastlanmıştır. 
Özbey (2009) araştırma sonucunda, çocukların 
tam aileye sahip olup olmama durumlarına göre 
Sosyal Beceri Ölçeği’nden aldıkları puanlar 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını be-
lirtmektedir. Kapıkıran ve arkadaşlarının (2005) 
yaptıkları çalışmada ise, anne-babalarıyla yaşayan 
çocukların sosyal iletişim becerilerinin yalnız 
anneleri ile yaşayan çocukların sosyal iletişim 
becerilerinden daha iyi olduğunu kaydetmişlerdir. 
Biçer (2009) araştırmasında, tam aileye sahip 

çocukların,  parçalanmış aileye sahip çocuklara 
göre daha sosyal olduklarını saptamıştır. Pırtık’a 
(2013) göre, boşanmış aileden gelen çocuklar, 
tam aileden gelen çocuklarla karşılaştırıldığında 
sosyal beceriler boyutundan daha düşük puanlar 
elde ettikleri görülmektedir. Araştırma sonucun-
da çocukların boşanmış ve tam aileden gelme 
durumunun çocuğun sosyal beceriler boyutu 
puanını etkilediği, tam aileden gelen çocukların 
sosyal beceriler puanının daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 

Sosyal beceri ölçeğinden elde edilen 3 alt boyut 
ve toplam puanın çocuğun kendisi dahil kardeş 
sayısı ve doğum sırası değişkenlerine göre fark-
lılaşıp farklılaşmadığı ise Tek Yönlü ANOVA ile 
incelenmiştir. Bulgular Tablo 7. ve Tablo 8.’de 
yer almaktadır.

Tablo 7. Çocuğun Kardeş Sayısına Göre; Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puan Ortalamaları, 
Standart Sapmalar ve Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Kardeş
Sayısı

 Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puanlar 

        Sİ      SBK         SE   Toplam puan

  N     X̅  SS    X̅  SS     X̅  SS    X̅  SS

Tek Çocuk 144 37,22 4,15 26,51 4,28 14,22 2,09 78,03 8,54

2 Kardeş 394 37,99 4,83 26,97 3,82 14,09 2,38 78,94 8,99

3 ve üstü Kardeş 262 37,94 5,28 27,15 3,94 14,02 2,35 79,19 9,75

Varyans Analizi 
Sonuçları

Sd   F   p   F   p   F   P   F   p

Gruplararası 2 1,41 0,246 1,24 0,291 0,32 0,726 0,77 0,461

Gruplariçi 797

Toplam 799
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Tablo 7’ye göre tek kardeşe sahip olan çocukların 
sosyal etkileşim (SE X̅= 14,22) puan ortalama-
larının; iki kardeşe sahip olan çocukların sosyal 
işbirliği (Sİ X̅=37,99) puan ortalamalarının; üç 
kardeş ve üstüne sahip olan çocukların sosyal 
bağımsızlık ve kabul (SBK X̅=27,15) ve toplam 
(X̅=79,19) puan ortalamalarının diğer gruptaki 
çocukların puan ortalamalarından daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Ancak yapılan varyans 
analizi sonuçları boyutların hiçbirinde, gruplar 
arasında gözlenen bu farklılığın istatistiksel açı-
dan anlamlı düzeyde olmadığını göstermektedir 
(p>0,05).

Araştırmada çocuğun kardeş sayısının, sosyal beceri 
düzeyini etkilemediği görülmektedir. Bu durum 
çocuğun sosyal becerilerinde diğer değişkenlerin 
etkili olduğunu, kardeş sayısının artması ya da 
azalmasının toplumda sergileyeceği sosyal becerileri 
üzerinde direkt olarak etkili olmadığını düşün-
dürmektedir. Bununla birlikte çocuğun kardeşleri 
ile ilişkilerinin niceliğinin değil niteliğinin daha 

önemli ve etkili olabileceğini akla getirmektedir. 
Çocuğun daha çok kardeş sayısına sahip olduğu 
ailelerde sosyal beceri düzeyinin yüksek çıkması; 
ebeveynlerin çocuklarıyla daha çok vakit geçirip, 
çocuklarına daha çok ilgi göstermeleri, onlarla 
daha çok iletişim kurmaları, birlikte daha çok 
vakit geçirmeleri ve anne babanın eğitim düzeyi, 
sosyoekonomik durumları, yaşadıkları çevre bu 
durumun nedenlerinden bir kaçı olabilir. 

Literatürde sosyal becerinin kardeşe sahip olup 
olmama ya da kardeş sayısı değişkenine göre 
değişip değişmediğini ortaya koyan pek çok 
araştırma bulunmaktadır. Ulaşılan araştırma 
bulgularının bazılarının sosyal becerilerin kar-
deşe sahip olup olmama ya da kardeş sayısı 
değişkenine göre farklılaştığı (Mavi Dervişoğlu, 
2007; Öztürk, 2008; Şehirli, 2007), bazılarının 
ise, araştırma bulgularını destekler nitelikte, bir 
farklılaşmaya neden olmadığı görülmektedir 
(Erbay, 2008; Bomb, 2004; Orçan ve Deniz, 
2004; Özbey, 2009). 
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Tablo 8. Çocuğun Doğum Sırasına Göre; Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puan Ortalamaları, 
Standart Sapmalar ve Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Doğum 

Sırası

                       Sosyal Beceri Düzeyine İlişkin Puanlar

Sİ SBK SE Toplam puan

  N    X̅   SS    X̅   SS X̅   SS X̅ SS

İlk çocuk 356 37,34 4,87 26,56 4,20 14,09 2,41 77,94 9,44

Ortanca 91 38,52 4,20 27,63 3,21 14,29 1,91 80,43 7,27

Son çocuk 353 38,16 5,00 27,15 3,81 14,03 2,32 79,38 9,25

Varyans Analizi 
Sonuçları

Sd   F   p   F   p   F   p   F   p

Gruplararası 2 3,54* 0,029 3,53* 0,030 0,43 0,653 3,73* 0,024

Gruplariçi 797

Toplam 799

*p<0,05

Tablo 8’e göre çocuğun doğum sırasının, Sosyal 
Beceri Ölçeği’nden elde edilen sosyal işbirliği 
(Sİ F(2-799) = 3,54, p<0,05) becerileri ile sosyal 
bağımsızlık ve sosyal kabul (SBK F(2-799) = 3,53, 
p<0,05) becerileri alt boyutlarında ve toplam 
(F(2-799) = 3,73, p<0,05) puanda anlamlı bir fark-
lılık yarattığı görülmektedir (p<0,05). Yapılan 
Bonferroni testi sonucunda; sosyal işbirliği, 
sosyal bağımsızlık ve kabul ve toplam puan 
alt boyutlarında farklılığın ortanca çocuklardan 
kaynaklandığı belirlenmiştir. Puan ortalamaları 
incelendiğinde; ortanca çocukların sosyal işbirliği 
(X̅= 38,52) becerileri, sosyal bağımsızlık ve sosyal 
kabul (X̅= 27,63) becerileri ve toplam (X̅= 80,43) 
puanlarının ilk ve son çocukların puanlarından 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. 

Okul öncesi dönemde kardeş ile ilişkileri çocukların 
sosyalleşmeleri açısından önemlidir. Doğum sıraları 
birinci ve sonuncu olan çocuklarda sosyal işbirliği 
ve sosyal bağımsızlık becerilerin düşük çıkması, 
ailenin kalabalıklaşması ve toplumumuzda ailede 
en küçük çocuğa daha fazla tolerans tanınması 
ya da anne babanın yaşı ilerledikçe çocuk sev-
gisi bakımından doyuma ulaşarak daha sonraki 
çocuklarıyla daha az ilgilenmeleri sebep olarak 
gösterilebilir. Ortanca çocuklar doğdukları andan 
itibaren diğer kardeşleriyle etkileşim içerisinde 
olurlar. Genelde bu çocuklar büyük kardeşleri 
tarafından yönetilir ve sosyal becerilerini daha 
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iyi geliştirirler. Araştırma bulgularında çocuk-
ların çoğunluğunun okul öncesi eğitime erken 
yaşlarda başlamamaları neticesinde, kardeşi olan 
ortanca çocukların sosyal ve duygusal yönden, 
kardeşi olmayan çocuklara göre daha iyi iletişim 
kurmaları, sosyalleşmeleri ve duygusal yetilerini 
kazanmaları beklenebilir. Sonra doğan çocuklar 
sosyal beceriler, diğer çocuklarla iyi geçinme, 
dışa dönük olma, popülarite ve kolay arkadaşlık 
kurma, çocukların doğdukların andan itibaren 
iletişim kurabileceği kardeşlerinin olması ve 
ebeveynlerin ilk çocuklara oranla çocuğun geli-
şimini destekleyici davranışlara daha fazla özen 
göstermesi ya da ilk çocuklarda yapılan hataların 
deneyim kazanma sonucu daha az yapılması ile 
açıklanabilir.

Uz Baş (2003) ve Karayılmaz (2008) araştır-
malarında, çocukların sosyal becerinin; kardeş 
sıralamasına göre anlamlı olarak farklılaştığını 
belirtmiştir. Uluyurt (2012) araştırmasında; 
aile doğum sırasında kardeş sıralaması arttıkça 
sosyal uyum puanlarının düştüğünü belirtmek-
tedir. Yıldırım Doğru (2013) tarafından yapılan 
araştırmada ise, doğum sırası değişkenine göre, 
çocuğun sosyal beceri ve problem davranışlarının 
istatistiksel olarak farklılaşmadığı görülmüştür. 
Özbey (2009) araştırmasında, sosyal etkileşim 
boyutu haricindeki diğer tüm sosyal beceri alt 
boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmadığı görülmektedir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Çocukların sosyal işbirliği ve sosyal etkileşim 
becerileri düzeylerinde kız çocukların düzeylerinin 
erkek çocukların düzeylerinden istatistiksel olarak 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çocuk-
ların sosyal becerilerinin alt boyutlarından sosyal 
işbirliği becerileri ile sosyal bağımsızlık-sosyal 
kabul becerilerinin çocuğun doğum sırasına göre 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir.  Araştırmada, çocukların doğum 
sırasının sosyal becerilerini etkilediği, özellikle 
ilk çocukların, sonra doğanlara oranla sosyal 
beceri geliştirme bakımından daha fazla problem 
yaşadıkları görülmüştür. Bu da anne babaların ilk 
çocuklarında bazı tecrübesizlikler ve deneyim 
eksiklikleri yaşadıklarını akla getirmektedir. Bu 
açıdan ele alındığında ebeveynler, bebekleri dünyaya 
gelmeden önce çocuk gelişimi ve sosyal becerile-
rin gelişimi konularında bilinçlenebilirler. Bunun 
için doğum öncesinde, ebeveynlerin gidebileceği 
çeşitli kurs ve aktivitelere katılabilirler. Ayrıca 
sosyal beceri eğitim programlarının okul öncesi 
eğitim kurumlarında uygulanmaya başlaması ve 
yaygınlaşması dolayısıyla bu konuda eğitimciler 
için de hizmet içi seminerleri düzenlenebilir. Eği-
timciler de aile katılımı etkinlikleri çerçevesinde 
sosyal becerilere yer verebilirler.

Çalışmanın en temel kısıtlılığı Kırıkkale ili ile 
sınırlandırılmış olmasıdır. Buna benzer çalış-
malarda Türkiye’nin diğer illerindeki çocukların 
sosyal beceri düzeylerini bazı değişkenlere göre 
incelemek bakımından karşılaştırılabilir. Ayrıca 
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sosyal beceriler ile anne-baba ve öğretmen tu-
tumları arasındaki ilişkiye de bakılabilir.
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EYBERG DAVRANIŞ ENVANTERİ’NİN 24-72 AYLIK TÜRK ÇOCUKLARI 
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GÖRE ANNELERİN SORUNLU OLARAK ALGILADIKLARI 
DAVRANIŞLAR
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Turgut Özal University, School of Health, Child Development Department Ankara / Turkey 

Öz: Davranış sorunları erken çocukluk yıllarında yaygın olarak görülmektedir ve bu davranışlar 
çocukların günlük yaşantılarında çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Erken çocukluk döneminde sıklıkla 
görülen davranış sorunları aileler için büyük bir duygusal stres kaynağı olmaktadır. Çocukların 
davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu testler arasında Çocuk Davranışı 
Kontrol Listesi, Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği, İletişim ve Sembolik Davranış Ölçeği, 
Bebek Davranışı Değerlendirme Anketi, Fonksiyonel Davranış Değerlendirme, Devereux Erken 
Çocukluk Değerlendirme Aracı, Tedavi Değerlendirme Envanteri-Kısa Form, Walker Problemli 
Davranışları Tanılama Ölçeği gibi birçok test ve ölçekler sayılabilir. Çocuk davranışlarını ölçen 
testlerden biri de Eysberg Çocuk Davranış Envanteri-ECBI’dir. Bu çalışmada da, Eyberg Child 
Behavior Inventory (ECBI)’nin Türkiye’de geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmıştır. Bu 
araştırma Türkiye, Ankara’da, 24-72 aylar arasında tipik gelişim gösteren çocukların anneleri 
ile yürütülmüştür. Araştırmaya 600 anne dâhil edilmiştir. Ancak sonradan kardeşi olmayan ya da 
test maddelerin eksik doldurulması gibi nedenlerle envanterlerin bir kısmı çıkarılmıştır. Araştır-
mada verileri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ve “Eyberg Child Behavior Inventory” 
kullanılmıştır. Envanterin geçerliğinin belirlenmesinde birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Eyberg Çocuk Davranışları Envanteri’nin güvenirlilik ve geçerliliğini belirlemek 
amacıyla yapılan bu çalışmanın sonucunda şu sonuçlara  ulaşılmıştır. Araştırmada 24-72 aylık 
Türk çocukları için Eyberg Child Behavior Inventory/ECBI aracının geçerlilik ve güvenirliliğini 
belirlemek üzere birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Uygulanan ilk 
DFA’da istatistiksel olarak anlamlı olmayan t değerine sahip maddeler incelenmiştir. Yapılan 
incelemeye göre anlamlı olmayan değere sahip hiçbir maddeye rastlanmamıştır. Bu nedenle tüm 
maddeler envanterdeki yerini korumuştur. Envanterin geçerliğinin belirlenmesinde ise birinci 
düzey doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Envanterin faktöryel yapısını gösteren modelin 
gözlenen değişkenleriyle faktörleri arasındaki ilişkiyi gösteren katsayılar incelendiğinde, tüm 
katsayıların yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. DFA ile hesaplanan uyum istatistikleri 
dikkate alındığında, envanterin daha önce belirlenen yapısının toplanan verilerle genel olarak 
uyum sağladığına karar verilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen regresyon katsayılarının 
ve t değerlerinin anlamlı olduğu ve modelin doğrulandığı belirlenmiştir. Araştırma sonunda 
elde edilen regresyon katsayılarının ve t değerlerinin anlamlı olduğu ve modelin doğrulandığı 
belirlenmiştir. Envanterin güvenirliğinin belirlenmesinde iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach alfa 
hesaplanmıştır. Eyberg Child Behavior Inventory’nin (ECBI) bütününe ait alfa değeri ise 0.91 
olarak belirlenmiştir. Alt ve üst % 27’lik gruplar arasında madde güvenirlilikleri incelendiğinde, 
her bir maddenin yüksek derecede güvenilir olduğu, yani her bir maddenin ayırt ediciliğinin 
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Ayrıca, madde korelasyon toplamları da alınmıştır. Tüm 
maddelerin madde toplam korelasyon değerlerinin 0,3 değerinden yüksek olduğu ve ölçekte 
kalması gerektiği görülmektedir. Çocukların yaşlarına göre annelerin sorunlu olarak algıladıkları 
davranışları belirlemek üzere davranış puanları cinsiyete, çocuğun ayına göre puanları gruplandı-
rılmıştır. Bu gruplamaya göre, erkek çocukların davranış puanlarının kız çocuklara göre anlamlı 
derecede yüksek olduğu görülmektedir (p <0,05). Yani, erkek çocuklarda davranış sorunlarının 
daha yüksek oranda olduğu görülmektedir. Çocukların davranış puan grupları ile yaş grupları 
arasındaki ilişki incelendiğinde ise, aralarında anlamlı bir ilişki görülmemektedir (p >0,05). 
İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte 49-60 yaş grubundaki çocukların en yüksek 
oranda (% 32.7) 109 ve üstü davranış puanına sahip oldukları görülmektedir. Çocukların davranış 
grupları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki görülmemektedir (p > 0.05) İstatistiksel olarak 
anlamlı olmamakla birlikte erkeklerde 109 ve üstü grubu daha yüksek görülmektedir (% 55.7).

Anahtar Kelimeler: Eyberg Çocuk Davranış Envanteri (ECBI), Davranış Sorunları, Davranım 
Sorunları, Okul Öncesi Çocukları

Abstract: The Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) is a behavior assessment instrument 
that is used to determine assess conduct problem behaviors of children between the ages of 2 
and 16. This study examined the reliability and validity of the ECBI in a Turkish population and 
identified behaviors perceived to be problematic by mothers. Participants were 600 mothers with 
children between the ages 24 to 72 months. First level confirmatory factor analysis (CFA) was 
performed, showing that all items were meaningful and thus retained in further analyses of the 
inventory. Regression coefficients and t values confirmed the model. Cronbach alpha was .91 in 
this sample, supporting the reliability of the instrument. Examination of item reliability indicated 
that each item was highly reliable. ECBI problem scale scores, grouped by child gender and 
age, indicated that Turkish parents of boys perceived their child’s behavior significantly more 
problematic for them than did Turkish parents of girls. 

Key Words: Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI), Behavior Problems, Conduct Problems, 
Preschool Children 
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1. INTRODUCTION

Behavior problems are common in early 
childhood and such behavior causes many 
problems in children’s daily lives (Spijkers, 
Jansen and Reijneveld 2013). To describe be-
havior problems, various expressions such as 
the following are used: “aggressiveness” (e.g. 
Clark, Menna and Manel 2013; Vitaro, Brend-
gen and Tremblay 2002), “oppositional defi-
ant disorder” (e.g. Lavigne, Cicchetti, Gib-
bons, Binns, Larsen and Devito 2001; Mar-
tin, Granero and Ezpeleta 2014), “noncom-
pliance” (e.g. Campbell, Pierce, March and 
Ewing 1991), “anti-socialness” (e.g. Caspi, 
Moffitt, Morgan, Rutter, Taylor, Arseneault, 
Tully, Jacobs, Kim-Cohen and Polo-Tomas, 
2004; Evans, Nelson, Porter, Nelson and Hart 
2012), “bullying” (e.g. Arseneault, Walsh, 
Trzesniewski, Newcombe, Caspi and Mof-
fitt, 2006), “conduct problems” (e.g. Webster-
Stratton 1990), “temper tantrums” (e.g. Pote-
gal and Davidson 2003), “disobedience” (e.g. 
Kalb and Loeber 2003), “attention-deficit and 
hyperactivity” (e.g. Trillingsgaard, Trillings-
gaard and Webster-Stratton 2014). These be-
haviors that are frequently seen in early child-
hood are a great source of emotional stress for 
families (Bee and Boyd 2009; Robinson, Ey-
berg and Ross 1980; Swift, Roeger, Walms-
ley, Howard, Furber and Allison, 2009).

Behavior problems develop due to various 
reasons.  Some of these reasons can be the 
following: insulting the child (humiliating or 

embarrassing the child; talking down, criti-
cizing or punishing in a social community), 
frightening, intimidating (child’s feeling inse-
cure, setting unrealistic goals and in the event 
that these goals are not achieved, threatening 
the child with loss and harm), lack of social 
support, parents’ display of negative behav-
ior due to noncompliance in their marriage, 
strict and domineering parenting, parents’ 
inadequate and negative communication 
with the child due to their own psychological 
problems, rejection of the child (estranging), 
imposing unrealistic and irrational restraints 
on child’s freedom and social relationships, 
ignoring the physical and mental health as 
well as educational needs of the child, and 
violence in the family (Anselmi, Piccinini, 
Barros and Lopes 2004; Bukatko and Dae-
hler 2001; Marchand, Schedler and Wagstaff 
2004; Özbey 2012; Özmert 2006; Şen, İnci, 
Aydoğan and Yıldız Çiçekler 2011). 

Behavior problems seen in early childhood 
are correlated with critical variables such as 
the age, gender and birth order of the child, 
the age, profession and educational and so-
cio-economic level of parents, number of sib-
lings, other adults in the family, ethnic group 
of the family, and stress or violence in the 
family (Doctroff and Arnold 2004). Behav-
ior problems are a risk factor in families with 
low socio-economic levels. Moreover, chil-
dren from low socio-economic level families 
tend to exhibit behavior problems at a higher 
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rate due to factors such as unemployment, in-
adequate living conditions, mother’s getting 
insufficient social support, strict discipline, 
inadequacy of mother’s warmth, aggressive 
adult role models, low education, immigra-
tion, and health problems (Doctoroff and Ar-
nold 2004; Dodge, Pettit and Bates 1994; Du-
frene, Doggett, Henington and Watson 2007; 
Hemmeter, Ostrosky and Fox 2006).

Behavior problems internalized in early 
childhood can last long (Funderburk, Eyberg, 
Rich and Behar 2003). Behavior problems 
affect a child’s social competency, school 
performance and psycho-social development 
in his future life. Prevention or considerable 
minimization of such problems in early child-
hood decreases the possibility of an adoles-
cent’s involvement in crime, leaving school 
(dropping out), drug abuse, and anti-social 
and destructive behavior (Abrahamse, Jung-
er, Chavannes, Coelman, Boer and Lindauer 
2012; Kirkhaug, Drugli, Mørch and Hande-
gard 2012). 

Various tests and scales have been developed 
to assess children’s behavior. Some frequently 
used examples are: Child Behavior Checklist 
(CBCL) (e.g., Ivanova et al. 2007; Şimşek, 
Erol, Öztop and Özer Özcan 2008), Child 
Behavior Rating Scale (CBRS) (e.g., Buck-
ley, Klein, Durbin, Hayden and Moerk 2002; 
Plaster 2010; Zeijl, Mesman, Stolk, Alink, 
IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, Juffer 
and Koot 2006), Communication and Sym-

bolic Behavior Scales (e.g., Shaughnessy and 
Greathouse 1997), Toddler Behavior Assess-
ment Questionnaire (e.g., Goldsmith 1996), 
Functional Behavior Assessment (FBA) (e.g., 
Hintze and Eckert 2001; Shriver, Anderson 
and Proctor 2001), Devereux Early Child-
hood Assessment (DECA) (e. g., LeBuffe 
and Naglieri 1999), Treatment Evaluation 
Inventory-Short Form (e.g., Jones, Eyberg, 
Adams and Boggs 1998), Walker Problem 
Behavior Identification Checklist (WPBIC) 
(e.g., Green 1989), Becker Behavior Rating 
Scale (e.g., Heimberg, Dodge, Hope, Ken-
nedy, Zollo and Becker 1990), Interpersonal 
Behavior Construct Scale (e.g., Webster-
Stratton and Eyberg 1982), Preschool Behav-
ior Questionnaire – Parent Completed (PBQ-
P), and Preschool Behavior Questionnaire 
– Teacher Completed (PBQ-T) (e.g., Fun-
derburk et al. 2003). Another instrument for 
determining behavior problems is the Eyberg 
Child Behavior Inventory (ECBI), which is 
a tool used to measure destructive behavior 
problems in children and adolescents (Burns 
and Patterson 2000). 

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) 
was developed in 1999 by Sheila Eyberg and 
since then it has been used in many studies. 
For example, in their research conducted in 
1978 Eyberg and Ross administered the 36-
item ECBI to the mothers of 2-to-7-year-old, 
conduct-problem and non-conduct problem 
children. The results of the study indicated 
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that ECBI was useful to differentiate between 
children who had behavior problems and 
children who did not. Furthermore, the study 
presented data to provide guidance for de-
termining reasonable therapeutic targets for 
non-conduct-problem children. It also proved 
competency of ECBI to reflect the changes 
after the application of therapy. In their re-
search, Eyberg and Robinson (1983) aimed to 
determine the conduct problem behaviors of 
adolescents by using the ECBI. Parents filled 
in the scale about their 13-16 year-old ado-
lescents with and without conduct problem 
behaviors. The results proved that ECBI was 
a reliable tool to be used for adolescents. The 
analysis did not show any difference either by 
the age or gender of the adolescent or by the 
gender or socio-economic level of the parent 
who filled in the inventory. To determine the 
structure of ECBI, Burns and Patterson (1991) 
studied with a sample of 1,526 children from 
five pediatric clinics from four states and 
1,003 children randomly selected from the 
Seattle School District. They applied varimax 
rotation and principal components analysis 
for each sample. Moreover, as ECBI included 
items related to attention deficit hyperactivity 
disorder (ADHD), oppositional defiant dis-
order (ODD) and conduct disorder (CD), the 
number of leader factors was limited to three. 
Because the exploration factor analysis was 
limited to three factors, the analyses were not 
really exploratory. Furthermore, due to high 
comorbidity levels among ADHD, ODD and 

CD, it was doubtful whether the decision for 
applying orthogonal (varimax) rotation was 
appropriate or not. In 2000, Burns and Pat-
terson conducted research to measure disrup-
tive behavior problems in children and ado-
lescents, and they used ECBI. In this study, 
some controversies about the dimensional 
structure of ECBI were addressed, and an ex-
ploratory factor analysis was performed on a 
sample of 1,263 children and adolescents. The 
analysis identified three meaningful factors: 
oppositional defiant behavior toward adults, 
inattentive behavior and conduct problem be-
havior. A confirmatory factor analysis (CFA) 
was performed on a second sample of 1,264 
children and adolescents to evaluate the fit of 
these three factors. The 3-factor model with 
2 correlated errors provided an excellent fit. 
This 3-factor model provided a better fit than 
2- and 1-factor models. Multiple group CFA 
indicated that the factor pattern, item-factor 
loadings, factor correlations, and correlated 
errors were equivalent across the samples. 
The CFA on sex yielded similar results. Burns 
and Patterson (2001) conducted a normative 
data study using the ECBI and Sutter-Eyberg 
Student Behavior Inventory (SESBI) to iden-
tify disruptive behavior problems in children 
and adolescents. These inventories were used 
to identify symptoms of disorders such as op-
positional defiant disorder, attention-deficit/
hyperactivity disorder and conduct disorder. 
The ECBI was administered to parents and 
the SESBI was administered to teachers.  The 
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purpose of the study was to introduce more 
consistent and useful normative information 
about ECBI and SESBI. Two studies were 
conducted within the research for the norma-
tive study. The first study yielded normative 
information about ECBI for 2,527 children 
and adolescents between 2 and 17 years old. 
This study combined the total sample from 
the study of Burns and Patterson (1990) and 
the total group from the study of Burns, Pat-
terson, Nussbaum and Parker (1991), which 
has yielded the best normative data on ECBI 
up to date. The second study represents data 
on SESBI that were not published before. 
This study provided information about 1,286 
children between preschool and sixth grade. 
In both studies, the same criteria were used to 
identify the normative sample, and separate 
norms for gender, separate norms for gender 
within various age ranges, critical percentile 
score values, variance in ECBI and SESBI 
scores associated with rater, child, and family 
characteristics were examined with regard to 
ECBI and SESBI. 

Eisenstadt, McElreath, Eyberg, S. and Mc-
Neil (1994) applied the ECBI on 44 families 
who were referred to a clinic to investigate 
the viewpoints of parents. A strong correla-
tion was found between the reports of moth-
ers and fathers for both intensity and problem 
scales of the inventory. At the end of the study, 
mothers evaluated the behavior problems 
of their children as more frequent and more 

problematic compared to the views of fathers. 
The interparental reliability coefficients were 
compared with other parent reporting criteria 
that are commonly used to identify child be-
havior problems. In the reports of mothers and 
fathers, the classification rates of conduct-
problem and non-conduct-problem groups 
were also provided. For the ECBI, which 
is a commonly used parent reporting crite-
ria, differences in the viewpoints of parents 
were observed. The study also examined the 
effects of parent gender on the ECBI scores 
of children who were not referred to a clinic. 
However, these studies typically compared 
male and female raters of different children. 
In the sample that included 32 children who 
were not referred to a clinic, Eyberg and Ross 
(1978) did not find any meaningful difference 
between the intensity and problem scores of 
mothers and fathers. On the contrary, using a 
sample of 85 children who were referred to a 
clinic, Webster-Stratton (2011) found in both 
ECBI scales that mothers perceived chil-
dren’s conducts as more frequent and more 
problematic compared to fathers.

Butler, Brestan and Eyberg (2008) argued 
that the differences in score elevations on the 
ECBI Intensity and Problem Scales were re-
lated to problematic parenting styles and they 
examined the discrepancy hypothesis of the 
ECBI. Using a sample of 216 mothers taking 
care of 3-to-7-year-old children, they deter-
mined that the magnitude of discrepancy be-
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tween T scores on the two ECBI scales indi-
cated parental tolerance towards misbehavior 
of the child. A one-standart-deviation differ-
ence in ECBI T scores identified (a) parents 
were intolerant of their child’s misbehavior 
when the Problem score was highest and (b) 
parents were overly permissive when the In-
tensity score was highest. 

In this research, the validity and reliability of 
the ECBI for Turkey was studied.  

2. METHOD

The purpose of this study was to perform the 
validity and reliability study for the ECBI for 
Turkey. To this end, before the present study 
began, the original version of the ECBI was 
translated into Turkish and then back-trans-
lated into English by a bilingual scholar. The 
originator then approved the translation and 
the test was called the “Turkish Eyberg Child 
Behavior Inventory (TECBI)”. The inventory 
was checked by Sheila Eyberg and after her 
approval, it was administered to 600 mothers 
who lived in different regions of Ankara. 

2.1.  Participants

This research was conducted with the par-
ticipation of mothers of 24-to-72-month-old, 
normally developing children. Six-hundred 
mothers were involved in the study. Howev-
er, some of the inventories were removed due 
to reasons such as not having any siblings or 
incomplete test items. The inventory was ad-

ministered to 117 mothers of 24-to-36-month-
old children (52.1% have daughters, 47.9% 
have sons), 131 mothers of 37-to-48-month-
old children (49.6% have daughters, 50.4% 
have sons), 150 mothers of 49-to-60-month-
old children (50.7% have daughters, 49.3% 
have sons), and 151 mothers of 61-to-72-
month-old children (49.6% have daughters, 
50.4% have sons). The total number of moth-
ers to whom the inventory was administered 
was 549. The education status of mothers was 
as follows: 0.2% illiterate, 0.2% just literate, 
6% primary school, 4.6% elementary/middle 
school, 23% high school or equivalent, 51.4% 
university and 14.8% masters or higher edu-
cation. Similarly, the rates for fathers were: 
0.2% just literate, 3.6% primary school, 
5.3% elementary/middle school, 19.7% high 
school or equivalent, 50.5% university and 
20.8% masters or higher education. The ages 
of 25.3%, 67.6% and 7.1% of mothers were 
within the intervals of 20-30, 31-40 and 41-
50, respectively. The ages of 10.4%, 71.2%, 
17.3% and 0.9% of fathers were within the 
intervals of 20-30, 31-40, 41-50 and 51 and 
above, respectively. Furthermore, the spouse 
of one of the mothers was dead. Regarding 
the professions of parents participating in the 
study, the results were as follows. Mothers: 
37.7% housewives, 10% health personnel, 
10.4% workers, 32.2% state officers, 5.6% 
freelance professional, 3.5% university lec-
turers, and 4% retired. Fathers: 0.2% unem-
ployed, 5.5% health personnel, 17.5% work-
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ers, 35.9% state officers, 35.3% freelance 
professional, 5.3% university lecturers and 
0.2% retired. One father was dead. 

2.2.  Measures

To collect data for the study, the “Personal In-
formation Form” and the “Eyberg Child Be-
havior Inventory” were used.

Personal Information Form The form col-
lected information about the education status 
of parents, their age, profession and income 
level, as well as children’s age, state of at-
tending a preschool institution (if attending, 
for how long), and if the child is not attending 
preschool, who is looking after him. 

Eyberg Child Behavior Inventory ECBI is a 
36-item parent rating scale that aims to iden-
tify behavior problems observed in children 
between 2 and 16 years old. ECBI is scored 
on two scales. While the “Intensity scale” as-
sesses the frequency of child’s behavior, the 
“Problem scale” assesses whether the par-
ent perceives the behavior as problematic 
for him or not. The frequency ratings range 
from 1 “never” to 7 “always” (1 “never”, 2 
and 3 “seldom”, 4 “sometimes”, 5 and 6 “of-
ten” and 7 “always”) and are summed to yield 
an overall problem behavior Intensity Score 
with a potential range of 217 points (36 to 
252). The problem identification measure re-
quires the parent to circle “yes” or “no” when 
asked, “Is this behavior a problem for you?” 
on the relevant date (e.g. Eyberg and Robin-

son 1983; Robinson et al. 1980). Normative 
data showed consistency between age and 
socioeconomic levels on ECBI scores and it 
was identified that ECBI scores were inde-
pendent of social desirability factors. Treat-
ment outcome studies have shown that ECBI 
is a sensitive measure of change on conduct-
problem behaviors of children. Furthermore, 
it was proved that ECBI scores were related 
to direct observational criteria of parent-child 
interactions, activity levels and character 
traits, providing evidence of convergent va-
lidity (Boggs, Eyberg and Reynolds 1990; 
Eyberg and Pincus 1999; Eyberg and Robin-
son 1983; Reedtz, Bertelsen, Lurie, Hande-
gård, Clifford and Mørch 2008).

2.3.  Procedure

For this research, the Eyberg Child Behavior 
Inventory (ECBI) was supplied from the Psy-
chological Assessment Resources (PAR) by 
signing a protocol.  The study was approved 
by the Ethics Council of Scientific Research 
Projects with Academic Purposes at the Uni-
versity of Turgut Özal, and the research was 
started after the approval of the committee.  
The inventory was translated and expert views 
were taken. Then, it was administered to the 
mothers of 24-to-72-month-old normally de-
veloping children. The research was carefully 
planned so as to involve voluntary mothers 
from various socio-economic levels. ECBI 
was administered to all mothers involved in 
the study, namely to the mothers of 24-to-36-
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month-old, 37-to-48-month-old, 49-to-60-
month-old and 61-to-72-month-old children. 
At the beginning of the study, the aim was to 
administer the inventory to the mothers of 75 
males and 75 females from each age group 
so that the total number of mothers would be 
600.  However, when the data were evaluat-
ed, 549 of the tests were included in the study 
and the rest of the tests were left out as they 
were not fully completed.  Statistical proce-
dures were applied on the data to assess the 
results.  The statistical analyses are described 
below.  

3. STATISTICAL ANALYSES

Factor Analysis Procedures The data were 
collected by the researcher through the 
“ECBI” with the aim of adaptation of the in-
ventory, the original of which was developed 
by Sheila Eyberg in 1999 and had 36 items 
and one factor. The total number of partici-
pants was 549. A first level confirmatory fac-
tor analysis (CFA) was performed to examine 
whether the factor structure of the inventory 
was confirmed or not. The confirmatory fac-
tor analysis (CFA) aimed to assess the extent 
to which a factorial model formed by factors 
inferred from many observable variables (la-
tent/hidden variables) conforms to real data. 
The model to be examined can be determined 
by using the data of an empirical study or can 
define a construct built on a certain theory 
(Sümer 2000). In CFA, many fit indexes are 
used to assess the validity of the model. Most 

commonly employed fit indexes are (Cole 
1987; Sümer 2000); Chi-Square Goodness, 
χ

2
, Root Mean Square Error of Approxima-

tion (RMSEA), Comparative Fit Index, CFI), 
Non-Normed Fit Index (NNFI), Normed Fit 
Index (NFI), and Goodness of Fit Index (GFI). 
In the inventory model, the observed values 
in the intervals of Χ2/d<3, 0<RMSEA<0.05, 
0.97≤NNFI≤1, 0.97≤CFI≤1, 0.95≤GFI≤1 and 
0.95≤NFI≤1 indicate an excellent fit, and the 
intervals of 4<Χ2/d<5, 0.05<RMSEA<0.08, 
0.95≤NNFI≤0.97, 0.95≤CFI≤0.97, 
0.90≤GFI≤0.95 and 0.90≤NFI≤0.95 indicate 
an acceptable fit (Kline 2005; Sümer 2000). 
Furthermore, the Cronbach Alpha internal 
consistency coefficient was calculated for the 
reliability of the inventory.   

Validity Study A first level confirmatory fac-
tor analysis was performed for the validity of 
the inventory.

4. RESULTS

4.1.  Factor Structure of the Eyberg Child 
Behavior Inventory (ECBI) 

In this section, a confirmatory factor analysis 
(CFA) was performed to verify one dimen-
sion of the inventory, namely, the 36-item 
structure. In the first CFA applied, items with 
a t value that are not statistically meaning-
ful were examined. The results indicated that 
there were no items that were not statistically 
meaningful. Therefore, all the items in the in-
ventory were kept. 
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The error covariances of items 2 and 4; items 
6 and 7; items 19 and 20; items 25 and 27; 
items 30 and 31, and items 33 and 34 were 
set free and thus their fit indexes were im-
proved. Accordingly, the fit indexes were 
χ

2
=3077.63, X2/sd= 4.98, RMSEA=0.078, 

CFI=0.91, NNFI=0.90 and IFI=0.91. The co-
efficients that show the relationship between 
the observable variances of the model mak-
ing up the factorial construct of this inven-
tory and its factors were all at a high level. 

Consideration of the fit statistics calculated 
by means of CFA leads to the decision that 
the previously determined construct of the in-
ventory is generally fit for the collected data. 

Regression values and t values of items are 
provided in Table 1. 

According to Table 1, the regression coef-
ficients and t values are significant and the 
model is verified. 

Table 1. Regression and T values of the Inventory

Items  Regression values t values

ITEM 1 0.37 8.49

ITEM 2 0.33 7.74

ITEM 3 0.42 9.95

ITEM 4 0.35 7.99

ITEM 5 0.45 10.81

ITEM 6 0.37 8.50

ITEM 7 0.42 9.94

ITEM 8 0.63 15.86

ITEM 9 0.69 17.73

ITEM 10 0.67 17.08

ITEM 11 0.60 14.91

ITEM 12 0.68 17.46

ITEM 13 0.55 13.35

ITEM 14 0.52 12.63

ITEM 15 0.55 13.57

ITEM 16 0.41 9.74

ITEM 17 0.71 18.48

ITEM 18 0.52 12.48
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ITEM 19 0.54 13.28

ITEM 20 0.52 12.58

ITEM 21 0.09 2.11

ITEM 22 0.43 10.02

ITEM 23 0.32 7.48

ITEM 24 0.47 11.12

ITEM 25 0.35 8.09

ITEM 26 0.40 9.26

ITEM 27 0.31 7.03

ITEM 28 0.50 12.12

ITEM 29 0.47 11.32

ITEM 30 0.43 11.23

ITEM 31 0.46 11.02

ITEM 32 0.48 11.43

ITEM 33 0.40 9.31

ITEM 34 0.44 10.44

ITEM 35 0.52 12.01

ITEM 36 0.22 5.01

4.2. Reliability Study

The Cronbach Alpha internal consistency 
coefficient was calculated to identify the 
reliability of the inventory. The alpha value 
for the whole ECBI was calculated as 0.91. 
Tezbaşaran (1997) stated that an adequate 
reliability coefficient should be as close as 
possible to 1 in a likert type scale. Thus, the 
results of the study show that the reliability of 
the measurement scale used in this research is 
at a high level. 

4.3.  Item Reliability 

Comparison of the top and bottom 27%, the 
comparison of items between the top 27% 
group and the bottom 27% group are provid-
ed in Table 2 and Table 3. It is observed that 
each item is discriminating (p<0.05). Item re-
liability results are presented in Table 2 and 3.

The item reliability values in Table 2 and 3 
indicate that each item is highly reliable.  
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Table 2. Item Reliability Results

Item Analysis t test

 Item Grp N Mean t sd p

ITEM 1
75 and below (Low) 155 2.9

-9.44 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.4

ITEM 2
75 and below (Low) 155 2.9

-10.29 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.7

ITEM 3
75 and below (Low) 155 1.9

-11.57 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.8

ITEM 4
75 and below (Low) 155 2.6

-9.34 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.1

ITEM 5
75 and below (Low) 155 2.2

-11.12 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.9

ITEM 6
75 and below (Low) 155 2.5

-11.72 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.6

ITEM 7
75 and below (Low) 155 2.2

-12.25 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.5

ITEM 8
75 and below (Low) 155 1.9

-15.74 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.1

ITEM 9
75 and below (Low) 155 1.6

-18.52 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.3

ITEM 10
75 and below (Low) 155 1.9

-18.43 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.1

ITEM 11
75 and below (Low) 155 1.8

-13.65 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.7
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ITEM 12
75 and below (Low) 155 2.7

-18.46 293.00 0.000*109 and above (High) 140 5.3

ITEM 13
75 and below (Low) 155 1.2

-9.34 293.00 0.000*109 and above (High) 140 2.5

ITEM 14
75 and below (Low) 155 1.2

-9.59 293.00 0.000*109 and above (High) 140 2.4

ITEM 15
75 and below (Low) 155 2.1

-14.06 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.2

ITEM 16
75 and below (Low) 155 2.7

-9.96 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.4

ITEM 17
75 and below (Low) 155 1.8

-18.76 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.1

*p<0,05

Table 3. Item Reliability Results

ITEM Analysis t test

 Items Grp N Mean t sd p

ITEM 18
75 and below (Low) 155 1.4

-10.91 293.00 0.000*109 and above (High) 140 2.9

ITEM 19
75 and below (Low) 155 1.3

-11.61 293.00 0.000*109 and above (High) 140 2.9

ITEM 20
75 and below (Low) 155 1.5

-11.52 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.3

ITEM 21
75 and below (Low) 155 1.0

-2.29 293.00 0.023*109 and above (High) 140 1.1

ITEM 22
75 and below (Low) 155 1.1

-9.63 293.00 0.000*109 and above (High) 140 1.9

ITEM 23
75 and below (Low) 155 1.1

-5.39 293.00 0.000*109 and above (High) 140 1.6
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ITEM 24
75 and below (Low) 155 1.5

-9.19 293.00 0.000*109 and above (High) 140 2.6

ITEM 25
75 and below (Low) 155 1.9

-7.91 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.3

ITEM 26
75 and below (Low) 155 1.3

-7.77 293.00 0.000*109 and above (High) 140 2.2

ITEM 27
75 and below (Low) 155 1.6

-8.15 293.00 0.000*109 and above (High) 140 2.9

ITEM 28
75 and below (Low) 155 2.0

-14.45 293.00 0.000*109 and above (High) 140 4.2

ITEM 29
75 and below (Low) 155 1.9

-11.01 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.6

ITEM 30
75 and below (Low) 155 1.9

-13.18 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.8

ITEM 31
75 and below (Low) 155 1.8

-13.68 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.7

ITEM 32
75 and below (Low) 155 1.5

-12.11 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.2

ITEM 33
75 and below (Low) 155 1.6

-10.12 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.2

ITEM 34
75 and below (Low) 155 1.4

-11.28 293.00 0.000*109 and above (High) 140 2.8

ITEM 35
75 and below (Low) 155 1.4

-12.40 293.00 0.000*109 and above (High) 140 3.3

ITEM 36
75 and below (Low) 155 1.5

-5.03 293.00 0.000*109 and above (High) 140 2.3

*p<0,05

Item Total Correlation, the item total corre-
lation value of each item is higher than 0.3, 
thus, they would stay in the scale.  
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Table 4. Item Total Correlation Results

ITEM Total Correlation

 Items Item Total Correlation Cronbach’s Alpha Value when ITEM is removed 

ITEM 1 0.368 0.908

ITEM 2 0.362 0.908

ITEM 3 0.434 0.907

ITEM 4 0.348 0.908

ITEM 5 0.440 0.907

ITEM 6 0.393 0.908

ITEM 7 0.435 0.907

ITEM 8 0.598 0.905

ITEM 9 0.639 0.904

ITEM 10 0.601 0.905

ITEM 11 0.531 0.906

ITEM 12 0.608 0.904

ITEM 13 0.476 0.907

ITEM 14 0.462 0.907

ITEM 15 0.534 0.906

ITEM 16 0.399 0.908

ITEM 17 0.646 0.904

ITEM 18 0.453 0.907

ITEM 19 0.515 0.906

ITEM 20 0.526 0.906

ITEM 21 0.309 0.907

ITEM 22 0.414 0.908

ITEM 23 0.307 0.909

ITEM 24 0.439 0.907

ITEM 25 0.321 0.909

ITEM 26 0.366 0.908

ITEM 27 0.308 0.909

ITEM 28 0.502 0.906
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ITEM 29 0.468 0.907

ITEM 30 0.520 0.906

ITEM 31 0.504 0.906

ITEM 32 0.490 0.906

ITEM 33 0.403 0.907

ITEM 34 0.474 0.907

ITEM 35 0.484 0.906

ITEM 36 0.307 0.908

Score and item comparisons, ECBI items 
were scored between 1 and 7, and a general 
behavior score was obtained. The behavior 
score changed between a minimum of 36 and 
a maximum of 252. It can be commented that 

the higher the behavior score, the higher the 
negative behaviors, and the lower the behav-
ior score, the higher the positive behaviors 
(See Table 5). 

Table 5. Difference between the Age Groups and Behavior Scores of Children

Age Group of 
Child

Item General Total Anova

n Mean Median Minimum Maximum ss F p

24-36 months 117 94.0 93.0 52.0 216.0 24.0

1.9 0.133
37-48 months 131 93.8 95.0 47.0 166.0 24.4

49-60 months 150 94.0 97.0 45.0 181.0 25.6

61-72 months 151 88.2 87.0 15.0 208.0 26.1

Total 549 92.4 92.0 15.0 216.0 25.2

No significant difference can be observed 
between the age groups of children regard-
ing the behavior scores (p >0.05). Although 
it is not statistically meaningful, it is seen that 

the behavior scores of children in the 61-72 
months age group are lower than the behavior 
scores of children in other groups (See Table 
6). 
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Table 6. Difference between the Sexes and Behavior Scores of Children

Sex

Item General Total Student t test

n Mean Median Minimum Maximum ss t p

Female 277 89.6 86.0 15.0 155.0 23.9

-2.6 0.009

Male 272 95.2 95.0 45.0 216.0 26.3

Total 549 92.4 92.0 15.0 216.0 25.2

The behavior scores of boys are meaningfully 
higher than those of girls (p <0.05). In other 
words, behavior problems can be seen at a 
higher rate among boys.

Grouping behavior score, the behavior scores 
were grouped as “low” in the bottom 27% 
slice, “high” in the top 27% slice and “medi-
um” in the rest. The distribution and compari-
son of this new variable between age groups 
and sexes are provided in Table 7. 

Table 7. Relationship between Age Groups and Behavior Scores

Score group

Age Group of Child Chi-Square 
Analysis24-36 37-48 49-60 61-72 Total

n % n % n % n % n %
Chi-

Square p

75 and below (Low) 27 23.1 34 26.0 41 27.3 53 35.1 155 28.2

11.4 0.076

76-108 (Medium) 62 53.0 66 50.4 60 40.0 66 43.7 254 46.3

109 and above (High) 28 23.9 31 23.7 49 32.7 32 21.2 140 25.5

Total 117 100.0 131 100.0 150 100.0 151 100.0 549 100.0

No significant difference can be observed 
between the age groups of children and the 
behavior score groups (p >0.05). Although it 
is not statistically meaningful, it is seen that 

the behavior scores of children in the 49-60 
months age group are 109 and above, which 
is the highest rate (32.7%) (See Table 8). 
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Table 8. Relationship between Sex Groups and Behavior Scores

Score Group
Sex

Chi-Square Analysis     Female       Male       Total
n % N % n % Chi-Square p

75 and below (Low) 86 55.5 69 44.5 155 100

3.7 0.156

76-108 (Medium) 129 50.8 125 49.2 254 100
109 and above (High) 62 44.3 78 55.7 140 100
Total 277 50.5 272 49.5 549 100

In the second section of ECBI, which is the 
problem identification section, mothers an-
swered “Yes-No” questions and stated wheth-
er their children’s observed behaviors were 
perceived as a problem on the relevant date 

or not. The results of this section are provided 
below. Mothers with children in the 49-to-60 
months age group saw Item 3 and Item 6 as 
the lowest rated problem, and Item 9 as the 
highest rated problem (See Table 9). 

Table 9. The Range of Behaviors Perceived as an Issue by Mothers Regarding  
Age Variable

Items

Children’s Age Group Chi-Square 
Analysis 24-36  37-48  49-60  61-72  Total

n % n % n % n % n %
Chi-
Square     p

ITEM 1 
Is this problem 

for
you ?

Yes 43 38,7 50 42,0 52 37,4 54 38,3 199 39,0

0,04 0,841No 68 61,3 69 58,0 87 62,6 87 61,7 311 61,0

Total 111 100,0 119 100,0 139 100,0 141 100,0 510 100,0
ITEM 2 
Is this problem 

for
you ?

Yes 55 52,4 62 51,7 81 60,0 74 56,9 272 55,5

0,13 0,716No 50 47,6 58 48,3 54 40,0 56 43,1 218 44,5

Total 105 100,0 120 100,0 135 100,0 130 100,0 490 100,0
ITEM 3
Is this problem 

for
you ?

Yes 31 35,2 30 30,9 33 28,0 42 38,5 136 33,0

4,7 0,031*No 57 64,8 67 69,1 85 72,0 67 61,5 276 67,0

Total 88 100,0 97 100,0 118 100,0 109 100,0 412 100,0
ITEM 4
Is this problem 

for
you ?

Yes 54 49,5 66 56,9 79 59,0 76 56,7 275 55,8

1,4 0,242No 55 50,5 50 43,1 55 41,0 58 43,3 218 44,2

Total 109 100,0 116 100,0 134 100,0 134 100,0 493 100,0
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ITEM 5
Is this problem 

for
you ?

Yes 13 14,4 25 23,4 39 29,5 42 32,1 119 25,9

3,1 0,079No 77 85,6 82 76,6 93 70,5 89 67,9 341 74,1

Total 90 100,0 107 100,0 132 100,0 131 100,0 460 100,0
ITEM 6 
Is this problem 

for
you ?

Yes 55 55,6 64 54,7 56 45,2 60 48,4 235 50,6

6,3 0,012*No 44 44,4 53 45,3 68 54,8 64 51,6 229 49,4

Total 99 100,0 117 100,0 124 100,0 124 100,0 464 100,0
ITEM 7
Is this problem 

for
you ?

Yes 59 57,8 70 62,5 62 52,5 59 49,6 250 55,4

0,26 0,606No 43 42,2 42 37,5 56 47,5 60 50,4 201 44,6

Total 102 100,0 112 100,0 118 100,0 119 100,0 451 100,0
ITEM 8
Is this problem 

for
you ?

Yes 31 29,5 38 34,9 51 38,6 39 33,9 159 34,5

1,5 0,222No 74 70,5 71 65,1 81 61,4 76 66,1 302 65,5

Total 105 100,0 109 100,0 132 100,0 115 100,0 461 100,0
ITEM 9
Is this problem 

for
you ?

Yes 39 46,4 53 53,0 63 55,3 52 49,1 207 51,2

2,9 0,047*No 45 53,6 47 47,0 51 44,7 54 50,9 197 48,8

Total 84 100,0 100 100,0 114 100,0 106 100,0 404 100,0

*p<0,05

Item 12 is seen as the highest rated problem 
by mothers of 61-to-72-month-old children; 
item 18 (Hits parents) is seen as the highest 

rated problem by mothers of 24-to-36-month-
old children; and item 19 is seen as the lowest 
rated problem by mothers of 49-to-60-month-
old children (See Table 10).

Table 10. The Range of Behaviors Perceived as an Issue by Mothers  
Regarding Age Variable

Items

Children’s Age Group Chi-Square 
Analysis24-36 37-48 49-60 61-72 Total

n % n % n % n % n %
Chi-
Square p

ITEM 10
Is this problem 

for
you ?

Yes 41 38,3 50 42,4 63 46,7 61 46,2 215 43,7

0,1 0,847No 66 61,7 68 57,6 72 53,3 71 53,8 277 56,3

Total 107 100,0 118 100,0 135 100,0 132 100,0 492 100,0
ITEM 11
Is this problem 

for
you ?

Yes 23 28,8 37 35,2 37 30,6 39 33,1 136 32,1

0,2 0,689No 57 71,3 68 64,8 84 69,4 79 66,9 288 67,9

Total 80 100,0 105 100,0 121 100,0 118 100,0 424 100,0
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ITEM 12
Is this problem 

for
you ?

Yes 75 66,4 78 60,5 85 59,4 81 55,5 319 60,1

6,5 0,011*No 38 33,6 51 39,5 58 40,6 65 44,5 212 39,9

Total 113 100,0 129 100,0 143 100,0 146 100,0 531 100,0
ITEM 13
Is this problem 

for
you ?

Yes 41 65,1 35 59,3 30 52,6 25 55,6 131 58,5

0,5 0,653No 22 34,9 24 40,7 27 47,4 20 44,4 93 41,5

Total 63 100,0 59 100,0 57 100,0 45 100,0 224 100,0
ITEM 14
Is this problem 

for
you ?

Yes 12 42,9 19 39,6 28 49,1 29 52,7 88 46,8

0,4 0,521No 16 57,1 29 60,4 29 50,9 26 47,3 100 53,2

Total 28 100,0 48 100,0 57 100,0 55 100,0 188 100,0
ITEM 15
Is this problem 

for
you ?

Yes 43 41,7 57 49,6 58 45,0 58 45,0 216 45,4

2,8 0,094No 60 58,3 58 50,4 71 55,0 71 55,0 260 54,6

Total 103 100,0 115 100,0 129 100,0 129 100,0 476 100,0
ITEM 16 
Is this problem 

for
you ?

Yes 51 47,2 59 49,2 68 49,6 74 55,2 252 50,5

0,2 0,685No 57 52,8 61 50,8 69 50,4 60 44,8 247 49,5

Total 108 100,0 120 100,0 137 100,0 134 100,0 499 100,0
ITEM 17 
Is this problem 

for
you ?

Yes 46 46,5 52 43,7 59 50,4 59 48,4 216 47,3

0,1 0,781No 53 53,5 67 56,3 58 49,6 63 51,6 241 52,7

Total 99 100,0 119 100,0 117 100,0 122 100,0 457 100,0
ITEM 18 
Is this problem 

for
you ?

Yes 47 56,6 39 52,7 34 47,2 30 47,6 150 51,4

4,3 0,038*No 36 43,4 35 47,3 38 52,8 33 52,4 142 48,6

Total 83 100,0 74 100,0 72 100,0 63 100,0 292 100,0
ITEM 19 
Is this problem 

for
you ?

Yes 31 44,3 29 38,2 22 30,1 24 40,7 106 38,1

4,3 0,038*No 39 55,7 47 61,8 51 69,9 35 59,3 172 61,9

Total 70 100,0 76 100,0 73 100,0 59 100,0 278 100,0

*p<0,05 Item 20 is seen as the highest rated problem 
by mothers of 37-to-48-month-old children 
(See Table 11). 
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Table 11. The Range of Behaviors Perceived as an Issue by Mothers  
Regarding Age Variable

Items

Children’s Age Group Chi-Square 
Analysis24-36 37-48 49-60 61-72 Total

               n    %   n   %   n   %  n   %   n   %
Chi-
Square p

ITEM 20
Is this problem for

you ?

Yes 22 26,8 30 34,5 28 29,8 25 28,1 105 29,8
8,1 0,004*No 60 73,2 57 65,5 66 70,2 64 71,9 247 70,2

Total 82 100,0 87 100,0 94 100,0 89 100,0 352 100,0

ITEM 21 
Is this problem for

you ?

Yes 0 0,0 5 100,0 3 75,0 3 100,0 11 84,6
0,7 0,401No 1 100,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 2 15,4

Total 1 100,0 5 100,0 4 100,0 3 100,0 13 100,0

ITEM 22 
Is this problem for

you ?

Yes 3 18,8 24 53,3 40 60,6 26 50,0 93 52,0
2,2 0,154No 13 81,3 21 46,7 26 39,4 26 50,0 86 48,0

Total 16 100,0 45 100,0 66 100,0 52 100,0 179 100,0

ITEM 23 
Is this problem for

you ?

Yes 1 12,5 11 40,7 21 65,6 19 51,4 52 50,0
0,2 0,695No 7 87,5 16 59,3 11 34,4 18 48,6 52 50,0

Total 8 100,0 27 100,0 32 100,0 37 100,0 104 100,0

ITEM 24 
Is this problem for

you ?

Yes 11 22,4 15 19,0 37 39,8 16 18,0 79 25,5
0,3 0,558No 38 77,6 64 81,0 56 60,2 73 82,0 231 74,5

Total 49 100,0 79 100,0 93 100,0 89 100,0 310 100,0

ITEM 25 
Is this problem for

you ?

Yes 24 44,4 36 43,4 56 51,4 49 43,0 165 45,8
0,7 0,387No 30 55,6 47 56,6 53 48,6 65 57,0 195 54,2

Total 54 100,0 83 100,0 109 100,0 114 100,0 360 100,0

ITEM 26
Is this problem for

you ?

Yes 30 53,6 20 34,5 27 44,3 22 42,3 99 43,6
3,6 0,057No 26 46,4 38 65,5 34 55,7 30 57,7 128 56,4

Total 56 100,0 58 100,0 61 100,0 52 100,0 227 100,0

ITEM 27
Is this problem for

you ?

Yes 33 63,5 46 64,8 57 62,6 49 57,0 185 61,7
0,8 0,376No 19 36,5 25 35,2 34 37,4 37 43,0 115 38,3

Total 52 100,0 71 100,0 91 100,0 86 100,0 300 100,0

ITEM 28
Is this problem for

you ?

Yes 18 18,2 21 18,3 36 28,6 23 19,2 98 21,3
0,1 0,821No 81 81,8 94 81,7 90 71,4 97 80,8 362 78,7

Total 99 100,0 115 100,0 126 100,0 120 100,0 460 100,0

*p<0,05

Item 20 is seen as the lowest rated problem 
by mothers of 24-to-36-month-old children; 
and Item 35 is seen as the lowest rated prob-

lem by mothers of 37-to-48-month-old chil-
dren (See Table 12).
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Table 12. The Range of Behaviors Perceived as an Issue by Mothers Regarding  
Age Variable

Items

Children’s Age Group
Chi-Square Analysis24-36 37-48 49-60 61-72 Total

n   % n   % n   % n   % n   % Chi-Square     p
ITEM 29 
Is this problem 

for
you ?

Yes 25 29,1 36 35,0 54 43,5 55 45,8 170 39,3
1,5 0,223No 61 70,9 67 65,0 70 56,5 65 54,2 263 60,7

Total 86 100,0 103 100,0 124 100,0 120 100,0 433 100,0
ITEM 30
Is this problem 

for
you ?

Yes 20 22,0 28 25,2 52 40,9 56 44,4 156 34,3
3,5 0,062No 71 78,0 83 74,8 75 59,1 70 55,6 299 65,7

Total 91 100,0 111 100,0 127 100,0 126 100,0 455 100,0
ITEM 31 
Is this problem 

for
you ?

Yes 24 26,7 25 23,4 45 38,1 52 43,7 146 33,6
3,6 0,058No 66 73,3 82 76,6 73 61,9 67 56,3 288 66,4

Total 90 100,0 107 100,0 118 100,0 119 100,0 434 100,0
ITEM 32 
Is this problem 

for
you ?

Yes 20 26,0 27 29,3 40 42,1 37 38,9 124 34,5
5,7 0,017*No 57 74,0 65 70,7 55 57,9 58 61,1 235 65,5

Total 77 100,0 92 100,0 95 100,0 95 100,0 359 100,0
ITEM 33 
Is this problem 

for
you ?

Yes 24 30,8 28 34,6 33 33,3 23 28,0 108 31,8
0,4 0,517No 54 69,2 53 65,4 66 66,7 59 72,0 232 68,2

Total 78 100,0 81 100,0 99 100,0 82 100,0 340 100,0
ITEM 34 
Is this problem 

for
you ?

Yes 13 19,7 24 29,6 31 32,3 25 27,2 93 27,8
2,3 0,127No 53 80,3 57 70,4 65 67,7 67 72,8 242 72,2

Total 66 100,0 81 100,0 96 100,0 92 100,0 335 100,0
ITEM 35 
Is this problem 

for
you ?

Yes 22 32,4 16 20,0 32 34,8 31 38,8 101 31,6
4,8 0,028*No 46 67,6 64 80,0 60 65,2 49 61,3 219 68,4

Total 68 100,0 80 100,0 92 100,0 80 100,0 320 100,0
ITEM 36 
Is this problem 

for
you ?

Yes 17 27,9 24 36,4 22 37,9 26 54,2 89 38,2
0,1 0,871No 44 72,1 42 63,6 36 62,1 22 45,8 144 61,8

Total 61 100,0 66 100,0 58 100,0 48 100,0 233 100,0

*p<0,05

5. DISCUSSION

The objective of this research was to perform 
the validity and reliability study of the ECBI 
for 24-to-72-month-old Turkish children and 

to identify behaviors that are perceived by 
mothers as problematic by age. 

The validity and reliability studies of the 
ECBI have been conducted in different coun-
tries and the inventory has been widely used. 
For the initial normative information, three 
factor analyses were used for boys (n=1.322) 
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and girls (n=1.205) in four age intervals, 
which are 2-5, 6-9, 10-13, and 14-17. The 
use of these three factors, particularly, op-
positional defiant behavior, conduct problem 
behavior and behavior control problem, has 
made ECBI a more useful tool for screening 
and measuring results (Burns and Patterson 
2000).

In one of the first studies (Robinson et al. 
1980), standardization was performed on the 
ECBI to identify children’s behavior prob-
lems. The 36-item ECBI was completed by 
the parents of 512 children (56% males) be-
tween the ages of 2 and 12. With its positive 
psychometric properties and normally dis-
tributed scale, ECBI was identified as a re-
liable (.86 and .98) and valid instrument to 
measure the magnitude of behavior problems 
using various behavioral variables.

In a later period, Reedtz et al. (2008) con-
ducted a study to provide standardized norms 
for the ECBI for Norwegian children to mea-
sure childhood conduct problems. Norwegian 
norms for the ECBI were developed based 
on data obtained from a random population 
sample of children in the age range of 4 to 12 
years. The sample was drawn from rural and 
urban areas within three Norwegian town dis-
tricts. The researchers discussed the clinical 
and research advantages of having a properly 
standardized assessment tool for this specific 
subclass of childhood psychiatric problems 
in Norway. At the end of the study, adequate 

test-retest, split-half, and internal consistency 
reliabilities of the inventory have been re-
ported.

Boggs et al. (1990) used the Child Behavior 
Checklist (CBCL) as the measurement crite-
ria of the ECBI and performed its concurrent 
validity. Between 1985 and 1988, both ECBI 
and CBCL were administered to 159 children 
between ages 4 and 16, who were referred for 
psychological assessment. ECBI was corre-
lated with the internalization and externaliza-
tion scales of CBCL; and it was particularly 
correlated with the externalization scale at a 
higher level. The results of the study revealed 
that ECBI was valid and reliable to identify 
behavior problems in children.

All studies have indicated that the validity 
and reliability of the ECBI is high; in other 
words, this is an inventory that can be admin-
istered in different countries. This study has 
also found that the validity and reliability of 
the ECBI is high (0.91). As the item analysis 
reliabilities were high, no item has been re-
moved. All items were kept in the inventory. 

This piece of research has not only performed 
the validity and reliability study on the inven-
tory (Turkish ECBI) but also identified be-
haviors that are seen as problematic by moth-
ers for different age groups. The behavior 
scores of children were grouped by their sex 
and age. According to this grouping, the be-
havior scores of boys are significantly higher 
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than those of girls (p <0.05). That is to say, 
behavior problems are seen at a higher rate 
in boys. Robinson et al. (1980) also identi-
fied that boys experienced more behavior 
problems than girls did (p<.001) and mothers 
consistently reported more problem behav-
iors than fathers did (p<.001). These results 
also support the findings of this research. The 
examination of the correlation between chil-
dren’s behavior score groups and age groups 
reveals no meaningful correlation (p >0.05). 
Although it is not statistically meaningful, it 
is seen that the behavior scores of children 
in the 49-60 months age group are 109 and 
above, which is the highest rate (32.7%). 
No significant difference can be observed 
between the gender of children and the be-
havior score groups (p >0.05). Although it is 
not statistically meaningful, it is seen that the 
number of boys with behavior scores of 109 
and above is higher (55.7%).  

The behaviors perceived as problematic by 
mothers differ as per age groups of children. 
Mothers of 24-to-36-month-old children see 
“Item 18” as the most problematic behavior 
and “Item 19” as the least problematic; moth-
ers of 37-to-48-month-old children see “Item 
20” as the most problematic behavior and 
“Item 35” as the least problematic; mothers 
of 49-to-60-month-old children see “Item 9” 
as the most problematic behavior and “Item 
3, Item 6 and Item 19” as the least problem-
atic; and mothers of 61-to-72-month-old chil-

dren see “Item 12” as the most problematic 
behavior. 

6. CONCLUSION

The study conducted to determine the reli-
ability and validity of the ECBI has reached 
the following conclusions: 

In the study, a first level confirmatory factor 
analysis (CFA) was performed to identify the 
validity and reliability of the ECBI for Turk-
ish children at the age range of 24 through 72 
months. In the first CFA applied, items with 
a t value that were not statistically meaning-
ful were examined. The results indicate that 
there are no items that are not meaningful. 
Therefore, all the items in the inventory can 
be kept. To identify the validity of the inven-
tory, a first level confirmatory factor analysis 
(CFA) was performed. The coefficients that 
show the relationship between the observable 
variances of the model making up the facto-
rial construct of this inventory and its factors 
are all at a high level. Consideration of the fit 
statistics calculated by means of CFA leads 
to the decision that the previously determined 
construct of the inventory is generally fit for 
the collected data. The regression coefficients 
and t values obtained at the end of the study 
are meaningful so the model is confirmed.  

The Cronbach Alpha internal consistency co-
efficient has been calculated to identify the 
reliability of the inventory. The alpha value 
for the whole ECBI is 0.91.
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The comparison of item reliabilities between 
the top 27% group and the bottom 27% group 
show that each item is highly reliable; i.e., it 
can be concluded that each item is highly dis-
criminating. Moreover, the item total correla-
tion has been calculated. The item total cor-
relation value of each item is higher than 0.3, 
thus, they would stay in the scale.

To identify behaviors that are seen as prob-
lematic by mothers, the behavior scores of 
children have been grouped by their sex and 
age. According to this grouping, the behavior 
scores of boys are significantly higher than 
those of girls (p <0.05). That is to say, be-
havior problems are seen at a higher rate in 
boys. The examination of the correlation be-
tween children’s behavior score groups and 
age groups reveals no meaningful correla-
tion (p >0.05). Although it is not statistically 
meaningful, it is seen that the behavior scores 
of children in the 49-60 months age group 
are 109 and above, which is the highest rate 
(32.7%). No significant difference can be ob-
served between the gender of children and the 
behavior score groups (p >0.05). Although it 
is not statistically meaningful, it is seen that 
the number of boys with behavior scores of 
109 and above is higher (55.7%).
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EXTENDED ABSTRACT 

Purpose: This study was done in a definitive design for the aim of examining the 9th, 10th and 11th 
grade students’ cyber-bullying and exposure to cyber-bullying experiences and their cyber-bullying 
styles. Results: According to findings it was determined that students’ cyber-bullying (28.8%) and 
exposure to cyber-bulling (28.8%) rates were similar. Besides, it was found that 24.4% of the student 
who cyber-bullied did it through e-mail, 8.5% in chat-rooms, 35.4% of them in phone and 24.4% 
through MSN; it was determined that 23% of them cyber-bullied to people who they didn’t know 
and 26,8% of them cyber-bullied few times in a week, 67.1% cyber-bullied few times in a month and 
6.1% of them cyber-bullied almost every day. 22.9% of the students who were bullied exposured to 
cyber-bullying through e-mail, 6.1% of them were cyber-bullied in chat rooms, 51.1% of them were 
cyber-bullied in phone and 14.5% of them were cyber-bullied through MSN. 74% of the students 
who were cyber-bullied stated that they didn’t know the person who bullied them. It was determined 
that majority of them (80,0%) didn’t report this behavior to anyone. Besides, it was determined that 
male students had been cyberbullied and exposured to cyber-bulling more than females and majority 
of the students hadn’t know the person who had cyberbullied them. It was seen that students who 
cyber-bullied were also cyber-bullied and there was a statistically meaningful difference between 
them. Discussion: This study showed that together with the increasing usage of online technologies 
in Turkey, the ratio of the cyber-bullying and exposed to cyber-bullying were increased among high 
school students. In this study it was found that 28.8% of the students had cyber-bullying and 45.8% 
of them exposured to cyber-bullying. Price and Dalgleish (2010) determined in a study in which 548 
students participated that 48% of the 10-12 yersold students, 52% of the 13-14 yersolds and 29% 
of the 15-16 yersolds were cyber-bullied. Ybarra and others (2007) found that 23% of the students 
exposed to cyber-bullying in school, 19,7% of them cyber-bullied at least one time in their lives 
and 54.4% of them were cyber-bullied al least one time. In a prevalans study which was done for 
the aim of determining the traditional bullying and cyber-bullying ratio of students in USA, Wang 
and others (2009) determined this ratio as 13,6%. Li and Beran determined in 2006 that nearly half 
of the students were cyber-bullied. With this study it was found that in our country cyber-bullying 
ratio was same with other countries’ results (Ferdon and Hertz, 2007; Ybarra ve and others, 2007; 
Wang and others, 2009, Li and Beran 2006). In this study it was found that 24.4% of the student 
who cyber-bullied did it through e-mail, 8.5% in chat-rooms, 35.4% of them in phone and 24.4% 
through MSN. The higher ratio was bullying on phone. In a study which was done by Price and 
Dalgleish (2010) it was found that 21% of the students were bullied through e-mail, 20% of them 
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were bullied through social networking sites and 19% of them were bullied in phone. On the con-
trarry of the results of this study, Kowalski and Limber (2007) stated that message through MSN 
was more frequently than e-mail, chat-room and web site and, Ybarra and others (2007) showed that 
insulting and preaching comments in MSN, gossip and threatining were common than others. It was 
determined that majority of them (80,0%) didn’t report this behavior to anyone. In a study which 
was done by Arıcak and others it was found that 15% of the students who were bullied reported this 
case to their friends, 10% of them reported it to their parents and 1% of them shared this experience 
with their teachers (Arıcak and others, 2008).  In this study it was seen that male students had been 
cyberbullied (p=0,00) and exposured to cyber-bulling (p=0,02) more than females and majority of 
the students hadn’t know the person who had cyberbullied them. Wang and others (2009) determined 
that cyber-bullying was seen among males more than females, Williams and Guerra (2007) deter-
mined that males were cyber-bullied more than females and Li and Beran (2006) determined that 
both cyber-bullying and exposed to cyber-bullying were more among males than females. Findings 
of this research were consistent with literature. It was seen that majority of the students who cyber-
bullied were also cyber-bullied and there was a statistically meaningful difference (p=0,00) between 
them. Besides, Li and Beran (2006) determined that majority of the students who cyber-bullied were 
also cyber-bullied and they hadn’t share this experience wşth others. Like others studies, in this study 
in was found that majority of the students who exposed to cyber-bullying (78.4%) didn’t know the 
person who bullied them. This situation may cause to repetition of this behavior.  Conclusion: Like 
other countries, in our country cyber-bulling is a problem which effects students negatively. It is 
suggested that students’ awareness about online technologies should be raise and students should 
use Internet in control of adults.  
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Öz: Okul yaşamında ve sonraki dönemde en kritik bece-
rilerin başında gelen okuma becerisinin gelişiminde akıcı 
okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin payı büyüktür. 
Bu becerilerin gelişiminde en büyük rol öğretmenlere 
düşmektedir. Özellikle sınıf ortamında okuma başarısını 
artırmaya yönelik kullanılan stratejiler, öğretmenlerin 
bilimsel olarak etkililiği kanıtlanmış okuma stratejilerden 
ne derece haberdar olduklarının tespiti okuma başarısını 
artırmaya yönelik çabaların daha verimli geçmesine olanak 
sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, sınıf ve özel eğitim 
öğretmenlerinin okuma başarısı düşük öğrencilerinin bu 
becerilerini artırmaya yönelik kullandıkları akıcı okuma 
ve okuduğunu anlama stratejilerinin belirlenmesidir. Bu 
amaca bağlı olarak katılımcı öğretmenlerin akıcı okuma 
ve okuduğunu anlama stratejilerinden ne derece haberdar 
oldukları da ayrıca sorulmuştur. Araştırma tarama modeline 
göre yapılmıştır. Araştırma sorularına bağlı olarak hazırlanan 
elektronik bir anket Türkiye genelinde görev yapan sınıf 
ve özel eğitim öğretmenlerine ulaştırılmıştır. Araştırmaya 
toplam 301 öğretmen katılmıştır. Araştırma bulgularına 
göre, öğretmenlerin okuduğunu anlama becerisini artırmaya 
yönelik sınıflarında en sık kullandıkları yöntemler okuma 
amacını açıklama, soru-cevap ilişkisini kullanma ve akıcı 
ve sürükleyici okumayı sağlamadır. Öğretmenlerin akıcı 
okuma becerilerini geliştirmeye yönelik en sık kullandığı 
yöntemler ise öğrenciye metni nasıl okunacağına dair model 
olma, uygun vurgu, tonlama yapma ve noktalama işaretlerine 
dikkat ederek okumaya model olma ve sözcük analizi yaparak 
okutmadır. Bu bulgulara ek olarak katılımcı öğretmenlerin 
okuduğunu anlama ve akıcı okuma stratejilerinin sadece 
bazılarından haberdar oldukları sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akıcı Okuma, Okuma Başarısı, Anket, 
Okuduğunu Anlama, Okuma

Abstract: Reading comprehension and reading fluency 
have great impact on development of reading skills which 
is one of the critical skills in school and later in life. Teach-
ers have the biggest role in this development. Specifically, 
strategies used to improve reading skills, the degree that 
teachers aware of these strategies would be influential on 
developing reading skills. The purpose of this study is to 
identify the strategies used by primary school and special 
education teachers to improve reading fluency and reading 
comprehension skills of students. As a part of this purpose, 
the awareness degree of teachers on these strategies were 
also investigated. The method used in this study was survey 
method. An electronic survey developed by considering the 
research questions was sent to teachers working across Turkey. 
A total of 301 techers participated in the study. According 
to the findings, the most used strategies to improve reading 
comprehension were explaining the meaning of reading, 
using question and answer relationship, and maintaining 
fluent reading. The most used strategies to improve reading 
fluency were being a model to the student, being a model 
to read with prosody and word analysis. In addition to these 
findings,  it is found that teachers are aware of only some 
of the reading strategies.

Key Words: Reading Fluency, Reading Success, Survey, 
Reading Comprehension, Reading    
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1. GİRİŞ

Okuma becerisi, bireylerin yaşamında önemli 
bir yere sahip olan dört temel dil becerisinden 
biridir (Pressley, 2002). İlkokuldan itibaren 
sistemli olarak kazanılmaya başlayan bu beceri, 
çocukların edinmeleri gereken diğer dil becerileri 
açısından ayrı bir yere sahiptir. Okumayla ilgili 
birçok tanım yapılmıştır. Akyol’a (2011) göre 
okuma, ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ile okuyucu 
arasındaki etkileşime dayanan, belirli bir yöntem 
ve amaç doğrultusunda gerçekleştirilen anlam 
kurma sürecidir. Bu tanımda okuma amacının, 
anlam kurmaya dayandığına vurgu yapılmıştır. 
Demirel’e (2003, s.78) göre “Okuma, insanın 
dünyasını genişleten, kişiliğini biçimlendiren, 
onu başkalarına bağlayan önemli bir etkendir.” 

Okumanın tanımlarına bakıldığında, okumanın 
birçok boyutunun olduğu görülmektedir. Okuma 
becerisi, fiziksel, sosyolojik ve psikolojik boyut-
ları içeren bir süreçtir. Okumanın fiziksel boyutu 
bireyin okuma esnasında gerçekleştirdiği işlemleri 
içermektedir. Sosyolojik boyutu, toplumsal varlık 
olan insanların okuma becerisiyle birlikte ken-
dilerini geliştirmeleri, etkili iletişim kurmalarına 
yardımcı olur. Okuma becerisi akademik, sosyal, 
siyasal ve kişisel açılardan büyük öneme sahiptir 
(Akyol, 2006). Öğrencinin okuduğunu anlama gücü 
birçok okul dersi için ortak bir temel oluşturur. 
Daha ilkokul yıllarında kazanılan okuduğunu an-
lama gücünün, daha sonraki yıllarda gerçekleşen 
öğrenmelerin çoğunu etkilemesi beklenir (Bloom, 
1998). Eğitim sürecindeki kaynakların çoğunluğu 

dile dayandığından okuduğunu anlama daha çok 
önem kazanmaktadır (Demirel, 2003). 

Okuma becerisinin gelişimi kelime tanıma ve 
okuduğunu anlama gibi iki kritik beceriye bağlıdır. 
Kelime tanımada başarılı bireyler okuduklarını 
çözümleme sürecinde daha az zorlanırlar. Bu 
bireyler, okuduklarını anlamada da problem 
yaşamazlar. Kelime tanıma becerisine sahip 
olmayan bireyler ise kelime seslendirme süre-
cinde aşırı çaba harcayarak okuduğunu anlamaya 
yoğunlaşamazlar. Sonuç olarak okumada güçlük 
yaşarlar ve çoğu zaman okuduklarını anlayamazlar 
(Yılmaz, 2008). Okuma, çözümleme boyutunda 
gerçekleştiğinde okuyucu sadece yazılı sembolleri 
seslendirmiş olur. Okumanın gerçekleşebilmesi için 
iyi bir çözümleyici olmanın yanında çözümlenen 
sembollerin okuyucu için bir anlam ifade etmesi 
yani okumanın anlaşılması da gerekmektedir. 
Okuduğunu anlama okuyucunun doğru olarak çö-
zümlediği sembollere anlam yüklemesi sonucunda 
gerçekleşir (Özmen, 1999). Okuma becerisinin 
gelişmesinde gerekli faktörlerden birisi de akıcı 
okumadır. Rasinski (2003) akıcılığı; hızlı, çabasız 
ve anlamlı bir ifadeyle etkili okuma kabiliyeti 
olarak tanımlar. Akıcı okuma, metni hızlı ve 
doğru okumadır. Çocuk metni akıcı okuyarak 
otomatikleşmeyi gerçekleştirir. Otomatikleşme ile 
kelimeleri okumaya daha az zaman ayıran birey, 
rahatlıkla anlamaya yönelebilecektir. Akıcılık 
anlamayla doğrudan ilişkilidir. Kelimeleri doğru 
okumak yazarın anlatmak istediğini okuyucunun 
anlamasını sağlayacaktır. Akıcı şekilde okuma 
yapanlar,  tam olarak, doğru hızda ve ifadeli bir 
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şekilde okurlar (Karasu, 2011). Akıcı okuyanlar 
kolay, doğru, düzgün tonlama ile okuyabilirler. 
Yüksek seviyede otomatikleşme ile kelimeleri 
tanıyabilirler. Böylece kelimeleri kodlamaktan 
çok dikkatlerini parçayı anlamaya verebilirler 
(Rasinski ve Hoffman, 2003). Akıcılığın ol-
maması ise zayıf okuyucuların özelliklerinden 
biridir. Akıcı okumadaki farklılıklar sadece iyi 
okuyucuları zayıf okuyuculardan ayırmaz, aynı 
zamanda okuduğunu anlama problemleri için 
belirleyicidir. Zayıf okuyucular kelimelere dikkat 
ederek okuduklarından kavramada zorluk çekerler 
(Hudson, 2005). 

Akıcı okumayı oluşturan becerilerden birincisi 
doğru okumadır. Okuyucular mümkün olduğunca 
kelimeleri doğru okumalıdır. Doğru okuma, ke-
limeyi doğru tanıma ve ayırt etmedir. Dakikada 
doğru okunan kelimelerin yüzdesi olarak da 
söylenebilir (Massey, 2008). Akıcı okumanın 
önemli unsurlarından ikincisi, okuma hızıdır. 
Okuma hızı, kelimeyi tanıma ve okuma süresi 
olarak tanımlanabilir. Kelimeyi görüp onu tanıma 
(kodunu çözme) ve sesli ya da sessiz olarak oku-
yuncaya kadar geçen süredir (Baştuğ ve Akyol, 
2012). Prozodi, akıcı okumanın önemli bir ögesi 
ve akıcılığın tanımının anahtar kelimesi olarak 
düşünülmektedir (Miller ve Schwanenflugel, 
2008). Akıcı okumanın diğer bir kritik öğesi de 
prozodidir. Prozodi, sesli okumada anlamayı 
yansıtan uygun ifade, tonlama ve gruplamadır. 
Çocuklar konuşmayı öğrenme sürecinde prozodik 
temelleri kazanır. Okuma becerisini başarılı bir 
şekilde kazandıktan sonra prozodik olarak daha 

yeterli duruma gelir (Kuhn, Schwanenflugel, ve 
Meisinger, 2010). Prozodi etkili okuma ve dil 
becerilerinin gelişimi açısından tamamlayıcı bir 
unsurdur (Snow, Burns, Griffin, 1998).

Akıcı okuma, öğrencilerin okula başlamalarıyla 
birlikte sistemli olarak öğrendikleri bir beceridir. Bu 
becerinin kazandırılmasında öğretmenlere büyük 
görev düşmektedir. Akıcı okuma becerisi ile ilgili 
yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğretmenlerin 
akıcı okumayı etkili bir şekilde öğretme ve buna 
yönelik ne gibi strateji kullanmaları gerektiğine 
yönelik bilgilerinin olup olmadığına dair çalışma 
bulunmamaktadır. Öğretmenlerle yapılan bu 
araştırmanın amaçlarından birisi, öğretmenlerin 
akıcı okumayı geliştirmek için kullanılan stra-
tejilerden ne derece haberdar olduklarını ve bu 
stratejilerden hangilerini sınıflarında kullandıklarını 
tespit etmektir. 

Okumanın gelişmesindeki bir diğer önemli faktör 
ise okuduğunu anlamadır. Okuduğundan anlam 
çıkarma okumanın en temel konusu olarak kabul 
edilmektedir (Akyol, 2006). Esasında, okumayla 
ulaşılmak istenen sonuç anlamanın sağlanmasıdır. 
Öğrencinin okuduğunu doğru anlaması demek 
çözümlediği metni yorumlayabilmesi demektir. 
Bunun sağlanmasıyla da okuma sonucuna ulaş-
mış olacaktır.

Alanyazında okuduğunu anlamanın geliştirilmesi 
için pek çok araştırma yer almaktadır. Bu araştır-
malar bir veya birden fazla okuduğunu anlama 
stratejisinin okuduğunu anlama becerisini geliştirme 
üzerindeki etkisini değerlendirmektedir. Ancak 



117

ACED
ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ

International Journal of Family Child and Education
Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2015 Sayı: 05 Cilt: 03 Kış İlkbahar

January-February-March-April 2015 Issue: 05 Volume: 03 Winter Spring
ID:78 K:111

www.aceddergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

öğretmenlerin bu stratejilerden hangilerini sınıf-
larında kullandıklarına yönelik tarama modeline 
dayalı kapsamlı bir araştırma yer almamaktadır. 
Ayrıca, bu konuda alanyazında yer alan çalış-
malar örneklem açısından sınırlılıklar taşımakta 
olup Türkiye genelinde farklı illeri kapsayan bir 
çalışmaya rastlanmamıştır.

1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul sınıf ve 
özel eğitim öğretmenlerinin sınıflarındaki oku-
ma başarısı düşük öğrencilerinin bu becerilerini 
artırmaya yönelik kullandıkları akıcı okuma ve 
okuduğunu anlama stratejilerinin belirlenmesidir. 
Bu temel amaca bağlı olarak aşağıdaki araştırma 
sorularına cevap aranmaktadır:

•	 Sınıf ve özel eğitim öğretmenleri hangi okuma 
stratejilerinden haberdardırlar?

•	 Sınıf ve özel eğitim öğretmenleri sınıflarındaki 
öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini 
geliştirmek için hangi okuma stratejilerini 
kullanmaktadırlar?

•	 Sınıf ve özel eğitim öğretmenleri sınıfların-
daki öğrencilerinin akıcı okuma becerilerini 
geliştirmek için hangi okuma stratejilerini 
kullanmaktadırlar?

2.YÖNTEM

2.1.ARAŞTIRMANIN MODELİ

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu 
sınıflarda çalışan öğretmenlerle yapılan bu araştırma, 
tarama modeline göre yapılandırılmıştır. Araştır-

manın tarama modeline göre yapılandırılmasının 
nedeni, “Tarama modellerinin, geçmişte ya da 
halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı” 
olmasıdır (Karasar, 2009, s.77-85).

2.2.ÇALIŞMA GRUBU

Bu çalışmada evreni; Türkiye genelinde, sınıfında 
okuma güçlüğü çeken öğrenciler bulunan ve devlet 
okullarında görev yapmakta olan öğretmenler 
oluşturmaktadır. Evrenin Türkiye geneli şeklinde 
geniş bir aralıkta bulunmasının nedeni; farklı 
üniversitelerden mezun olarak farklı bölgelerde 
çalışan öğretmenlere ulaşarak, ülke genelinde 
okuma güçlüğü çeken öğrencilerin durumunu 
en doğru şeklide ortaya koymaktadır. Bu saye-
de, var olan durumun genel bir resmi çekilerek 
okuyucunun konu hakkında bilgi sahibi olması 
amaçlanmaktadır.

Araştırma 74 farklı ilde çalışan 301 öğretmen ile 
yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 
%49,2’si (n=148) erkek, %50,8’i (n=153) ise 
kadındır. Katılımcı öğretmenlerin yaşları 22 ila 54 
arasında değişiklik göstermektedir. Öğretmenlerin, 
öğretmenlik mesleğinde geçirmiş oldukları süreler 
incelendiğinde 1 yıl ile 34 yıl arasında değişiklik 
göstermekte; mesleki deneyimlerinin ortalaması 
da 16,9 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştır-
maya katılan öğretmenler Türkiye’deki 63 farklı 
üniversiteden mezun olmuştur. Katılımcı öğret-
menlerin en çoğu; Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur (n = 14). 
Bu üniversiteyi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (n 
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= 10) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (n = 9) takip 
etmiştir. Geriye kalan grubu Türkiye’deki diğer 
60 farklı üniversiteden mezun olan öğretmenler 
oluşturmuştur. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 
%14,6’sı (n=44) özel eğitim öğretmeni, %85,4’ü 
(n=257) ise sınıf öğretmeni olarak görev yap-
maktadır. 

2.3.VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar 
tarafından elektronik bir anket geliştirilmiştir. 
Anket geliştirilmeden önce ulusal ve uluslararası 
alanyazın taranmış; ulaşılan çalışmalar yardımıyla 
anket soruları oluşturulmuştur. Anket soruları 
elektronik ortama aktarılarak öğretmenlerin internet 
üzerinden anketi doldurabilmeleri sağlanmıştır.  
Hazırlanan anket dört bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde; araştırmaya katılan öğretmen-
lerin demografik özelliklerini belirleyen sorular 
yer almaktadır. İkinci bölümde; öğretmenlerin 
sınıflarındaki okuma etkinlikleri ve bu etkinlikleri 
kullanma sıklıklarını belirlemeyi amaçlayan sorular 
yer almaktadır. Üçüncü bölümde; öğretmenlerin, 
öğrencilerinin okuma başarılarını değerlendirmede 
kullandıkları yöntemleri incelemeyi amaçlayan 
sorular yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise; 
öğretmenlerin, öğrencilerinin akıcı okuma becerisi 
ve okuduğunu anlama başarısını geliştirmede 
kullanmış oldukları stratejileri ve bu stratejileri 
kullanma sıklıklarını belirlemeyi amaçlayan 
sorular yer almaktadır.

2.4.VERİLERİN ANALİZİ

Katılımcı öğretmenlerin doldurduğu elektronik 
anketler otomatik şekilde proje veri tabanına 
aktarılmıştır. Aktarılan veriler sistemden Excel 
dosyası formatında indirilmiştir. İstatistiksel ana-
lizler yapmak amacıyla SPSS paket programdan 
faydalanılmıştır.

3.BULGULAR

Araştırmaya ait bulgular her bir araştırma sorusu-
na bağlı olarak özetlenerek aşağıdaki tablolarda 
ayrıntılı olarak sunulmuştur.

3.1 SINIF VE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN-
LERİ HANGİ OKUMA STRATEJİLERİN-
DEN HABERDARDIRLAR?

Tablo 1’de sınıf ve özel eğitim öğretmenlerinin 
hangi okuma stratejilerinden haberdar oldukla-
rına dair araştırma sorusuna ait bulgular ayrıntılı 
olarak rapor edilmiştir. Bu tablo incelendiğinde, 
sınıf ve özel eğitim öğretmenlerinin en çok ha-
berdar oldukları stratejinin başında okuma ama-
cını açıklama gelmektedir. Ankete cevap veren 
öğretmenlerin %90’ı okuma amacını açıklama 
stratejisinin en çok haberdar oldukları strateji 
olarak belirtmişlerdir. Öğretmenlerin en çok 
haberdar oldukları stratejilerin ikinci sırasında 
ise öyküleyici metinler için görseller kullanma 
gelmektedir. Ankete katılan öğretmenlerin %86’sı 
bu stratejiden haberdar olduklarını belirtmişlerdir. 
Akıcı ve sürükleyici okumayı sağlama stratejisi 
de yine en çok haberdar olunan stratejilerdendir. 
Ankete katlan öğretmenlerden yaklaşık %85’i bu 
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stratejiden haberdar olduklarını belirtmişlerdir.  
Öğretmenlerin en çok haberdar oldukları diğer 
stratejiler ise her türlü metin için özetleme yap-
ma (%82,8), kavram haritaları ve öykü haritası 
aracılığıyla kavramları önceden öğretme (%80,1) 
şeklinde sıralanmaktadır. 

3.2.SINIF VE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN-
LERİ SINIFLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİNİN 
OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİ 
GELİŞTİRMEK İÇİN HANGİ OKUMA STRA-
TEJİLERİNİ KULLANMAKTADIRLAR?

Bu araştırma kapsamında cevap bulunması he-
deflenen sorulardan birisi de sınıf ve özel eğitim 
öğretmenlerinin sınıflarındaki öğrencilerinin oku-
duğunu anlama becerilerini geliştirmek için hangi 
okuma stratejilerini kullandıklarını tespit etmektir. 
Tablo 2’de sınıf ve özel eğitim öğretmenlerinin 
kullandıkları okuma stratejilerine yönelik ayrıntılı 
bilgi verilmiştir. Buna göre, sınıf ve özel eğitim 
öğretmenlerinin en sık kullandığı stratejilerin 
başında okuma amacını açıklama gelmektedir. 
Ankete katılan öğretmenlerin en sık kullandığı 
okuduğunu anlama stratejilerinden bir diğeri ise 
soru-cevap ilişkisini kullanmadır. Anketi cevap-
layan öğretmenlerden %80’i bu stratejiyi kullan-
dıklarını belirtmişlerdir. Yaygın olarak kullanılan 
bir diğer strateji ise akıcı ve sürükleyici okumayı 
sağlamadır. Bu stratejiyi kullandıklarını belirten 
öğretmenlerin oranı yaklaşık %80’dir. Öyküleyici 
metinler için görseller kullanma (%76,8) ve 
öğrencinin parçanın konusunu tahmin etmesine 
yardım etme (%70,2) gibi stratejiler de sıklıkla 
kullanılan diğer stratejilerdir.

Sınıf ve özel eğitim öğretmenleri sınıfların-
daki öğrencilerinin akıcı okuma becerilerini 
geliştirmek için hangi okuma stratejilerini 
kullanmaktadırlar?

Tablo 3 incelendiğinde, sınıf ve özel eğitim öğret-
menlerinin öğrencilerin akıcı okuma becerilerini 
geliştirmeye yönelik yaptıkları uygulamalar yer 
almaktadır. Bu soruda ulaşılmak istenen sonuç, 
öğretmenlerin en sık hangi okuduğunu anlama 
stratejisini kullandıklarını tespit etmektir. Elde 
edilen bulgular değerlendirildiğinde öğretmenle-
rin en sık kullandığı akıcı okuma stratejilerinin 
başında öğrenciye metni nasıl okunacağına dair 
model olma gelmektedir.

Tablo 1. Sınıf ve Özel Eğitim Öğretmen-
lerinin Okuma Stratejilerinden Haberdar 

Olma Durumları

OKUMA STRATEJİLERİ  EVET  %

AMAÇ AÇIKLAMA 272 90.1

GÖRSELLER KULLANMA 260 86.1

SÜRÜKLEYİCİ OKUMA 259 85.8

ÖZETLEME YAPMA 250 82.8

KAVRAMLARI ÖĞRETME 242 80.1

BAŞLIĞA BAK İNCELE  227 75.2

SÖZCÜK BİLGİSİ 218 72.2

ÖYKÜ HARİTASI 216 71.5

OKUNACAK MATERYALİ 
SEÇME

 214 70.9

SEÇMEYE İZİN VERME 196 64,9

KWL 165 54.6
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KAVRAM HARİTALARI 162 53.6

STRATEJİK NOT ALMA  147 48.7

İŞBİRLİKLİ STRATEJİK 
OKUMA

 140 46.4

STRATEJİK NOT ALMA  137 45.4

GÖZLEME, SORMA, 
OKUMA

134 44.4

ZAMAN ÇİZELGELERİ  132 43.7

TASLAKLAR KULLANMA  126 41.7

KARIŞIK PLAN, TABLO 
YAPMA

 93 30.8

KARŞILIKLI ÖĞRETİM  93 30.8

ITS  85 28.1

TIOD  77 25.5

ÇOKLU GEÇİŞ STRATEJİSİ   62 20.5

Tablo 2. Sınıf ve Özel Eğitim Öğretmenleri-
nin Okuma Stratejilerini Kullanma Durum-

ları

OKUMA STRATEJİLERİ EVET   %

AMAÇ AÇIKLAMA 265 87.7

SORU-CEVAP 243 80.5

SÜRÜKLEYİCİ OKUMA 241 79.8

ÖYKÜLEYİCİ METİN 232 76.8

TAHMİN ETME 212 70.2

SÖZCÜK BİLGİSİ 209 69.2

ÖZETLEME YAPMA 209 69.2

TELLS 204 67.5

KAVRAM HARİTASI 197 65.2

ÖYKÜ HARİTASI 186 61.6

KWL 132 43.7

ÇALIŞMA REHBERİ 109 36.1

İŞBİRLİKLİ OKUMA 102 33.8

STRATEJİK NOT ALMA 101 33.4

GRAFİK ÖRGÜTLEMELER 100 33.1

SQ4R  95 31.5

STRATEJİK NOT ALMA  94 31.1

ZAMAN ÇİZELGESİ  89 29.5

ITS  67 22.2

KARŞILIKLI ÖĞRETİM  66 21.9

TIOD  63 20.9

TABLOLAR YAPMA  59 19.5

ÇOKLU GEÇİŞ STRATEJİSİ  41 13.6

Tablo 3. Sınıf ve Özel Eğitim Öğretmenleri-
nin Öğrencilerin Akıcı Okuma Becerilerini 
Geliştirmeye Yönelik Stratejileri Kullanma 

Durumları

AKICI OKUMA 
STRATEJİLERİ

EVET %

OKUMAYA MODEL OLMA 279 92.4

UYGUN VURGU, 
TONLAMAYA MODEL 
OLMA

252 83.4

SÖZCÜK ANALİZİ 
YAPARAK OKUTMA

180 59.6

TEKRARLI OKUMA 
YAPTIRMA

148 49.0

OKUMA HIZINI 
DÜZENLEME

130 43.0

OKUMA HATALARINA 
İLİŞKİN DÖNÜT VERME

108 35.8

AKRANLA BİRLİKTE 
OKUMA YAPTIRMA

101 33.4
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Sınıfında bu stratejiyi kullandığını rapor eden 
öğretmenlerin oranı %92,4’tür. Öğretmenlerin 
sıklıkla kullanmış oldukları bir diğer akıcı okuma 
stratejisi ise uygun vurgu, tonlama yapma ve 
noktalama işaretlerine dikkat ederek okumaya 
model olmadır. Bu stratejiyi kullandıklarını rapor 
eden öğretmenlerin oranı %83,4’tür. Ankete cevap 
veren öğretmenler öğrencilere daha çok doğru 
okumalar yaparak model olduklarını, sözcük 
analizini kullandıklarını, tekrarlı okuma yaptır-
dıklarını belirtmişlerdir. Sözcük analizi yaparak 
okutma stratejisini kullanan öğretmenlerin oranı 
ise %59,6’dır.  Kullanılan diğer stratejilere yönelik 
oranlar Tablo 3’te verilmiştir.

5. TARTIŞMA 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul sınıf ve özel eğitim 
öğretmenlerinin sınıflarındaki okuma başarısı düşük 
öğrencilerinin bu becerilerini artırmaya yönelik 
kullandıkları akıcı okuma ve okuduğunu anlama 
stratejilerinin belirlenmesiydi. Bu amaca bağlı 
olarak elde edilen bulgular aşağıda tartışılmıştır. 

Araştırma sonuçları göstermektedir ki sınıf ve 
özel eğitim öğretmenleri okuduğunu anlamaya 
yönelik alanyazında kullanımı önerilen pek çok 
stratejiden haberdardırlar. Öğretmenlerin bu 
stratejilerden haberdar olması ve daha önceden 
duymuş olmaları okuma becerisinin geliştirilmesi 
konusunda sevindirici bir haberdir. Ancak anket 
sonuçları göstermektedir ki sınıf ve özel eğitim 
öğretmenlerimizden yarısından fazlası karşılıklı 
öğretim, çoklu geçiş gibi stratejilerden habersiz-
dirler. Oysaki özellikle ulusal alanyazındaki araş-

tırmalar göstermektedir ki çoklu geçiş ve benzeri 
stratejiler okuma başarısının gelişiminde etkili 
yöntemlerdir (Klingner, Vaughn, Schumm, 1998). 
Bu ve bunun gibi stratejilerin öğrenilmesi farklı 
okuma stratejilerinin öğretmenlerimiz tarafından 
kullanımına olanak sağlayacaktır. Bu stratejilerin 
öğretimi için hizmetiçi eğitim fırsatlarının yara-
tılması da okuma becerisini geliştirmeye yönelik 
çabalara olumlu katkı yapacağı düşünülmektedir.

Öğretmenlerin herhangi bir okuma stratejisinden 
haberdar olduğunu tespit etmek bu öğretmenlerin 
ilgili okuma stratejisini kullandıkları anlamına 
gelmemektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin hangi 
okuma stratejilerini sınıflarında kullandıklarını 
tespit etmek amacıyla bu konuda sorular katı-
lımcı öğretmenlere sorulmuştur. Anket sonuçları 
öğretmenlerin en sık kullandıkları okuduğunu 
anlama stratejilerinin okuma amacını açıklama, 
soru-cevap ilişkisini kullanma ve akıcı ve sürük-
leyici okumayı sağlama olduğunu göstermektedir. 
Alanyazın incelendiğinde bu stratejilerin kullanı-
mının okuduğunu anlama becerisini geliştirdiğine 
yönelik pek çok araştırmanın olduğu görülmektedir 
(Fukkink ve Glopper, 1998; Kuhn ve Stahl, 1998; 
Snow, Griffin, Burns, 1998). Etkililiği bilimsel 
çalışmalarla kanıtlanmış okuma stratejilerinin 
öğretmenlerimiz tarafından kullanımı öğrencile-
rimizin okuma becerilerini geliştirme konusunda 
ümit verici bir durumdur. Ancak katılımcı öğ-
retmenlerin vermiş oldukları cevaplara göre en 
az kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri 
karşılıklı öğretim ve çoklu geçiş stratejisidir. Bu 
stratejilerin nadir kullanımlarının çeşitli nedenleri 
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olabilir. Bu nedenlerden birisi de öğretmenlerin 
bu stratejilere yönelik bilgilerinin sınırlı olması 
olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında öğret-
menlere hangi stratejilerden haberdar oldukları 
sorulduğunda ankete cevap veren öğretmenler 
karşılıklı öğretim ve çoklu geçiş stratejisinden 
haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu so-
nuç göstermektedir ki öğretmenlerin herhangi 
bir stratejiden haberdar olmamaları bu stratejiyi 
kullanmalarını etkilemektedir. Diğer bir deyişle, 
öğretmenler haberdar olmadıkları stratejileri 
kullanmamaktadırlar. 

Bu sonuca bağlı olarak öğretmenlerimizin farklı 
okuma stratejilerini kullanmalarını sağlamak ama-
cıyla onların bu stratejilerden haberdar olmasını 
sağlayacak çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
Özellikle sağlanacak hizmetiçi eğitim ve seminer 
fırsatlarıyla öğretmenlerimizin etkili okuma strate-
jilerini öğrenmelerine olanak sağlanabilir. Böylece 
öğrencilerimizin okuduğunu anlama başarısının 
gelişimine katkıda bulunulmuş olunacaktır. Alan-
yazında yer alan farlı çalışmalardan elde edilen 
ortak sonuçlar göstermektedir ki okuduğunu an-
lama başarısının gelişmesi okumayı da doğrudan 
etkileyecektir (Fuchs, Fuchs, Hosp ve Jenkins, 
2001; Torgesen, Wagner, Rashotte, Voeller, ve 
Conway, 2001; Wolf ve Katzir-Cohen, 2001). 
Böylece okumanın temel hedefi olan anlamanın 
oluşması sağlanacak, öğrencilerin okulun sonraki 
yıllarında yorumlamayı ve eleştirel bakış açısını 
gerektiren müfredatla kolaylıkla başa çıkmalarına 
olanak sağlanacaktır (Chan ve Cole, 1986; Idol-
Maestas, 1985). 

Okuma başarısının gelişimdeki bir diğer önemli 
faktör de akıcı okumadır (Kucer, 2005; . Alan-
yazındaki araştırmalar akıcı okuma başarısıyla 
okuduğunu anlamanın ve dolaylı olarak okuma 
başarısının ilişkili olduğunu göstermektedir (Mer-
cer, Campbell, Miller, Mercer, ve Lane, 2000; 
Meyer ve Felton, 1999; ). Bu araştırma kapsa-
mında katılımcı öğretmenlere sorulan sorulardan 
birisi de öğretmenlerimizin sınıflarında kullanmış 
oldukları akıcı okuma stratejileridir. Elde edilen 
bulgulara göre öğretmenlerimizin en sık kullan-
dıkları akıcı okuma stratejileri öğrenciye metni 
nasıl okunacağına dair model olma, uygun vurgu, 
tonlama yapma ve noktalama işaretlerine dikkat 
ederek okumaya model olurum ve sözcük analizi 
yaparak okutmadır. Alanyazında bu stratejilerin 
kullanımının okuma başarısını artırmada olumlu 
sonuçlar ortaya koyduğuna dair pek çok araştırma 
yer almaktadır (Stanovich ve Stanovich, 2003). 
Öğretmenlerimizin bu stratejileri kullanımı uzun 
vadede öğrenci başarısının gelişmesine önemli 
katkılarda bulunacaktır.

6. SONUÇ

Bireylerin okulda ve sonraki yaşamlarında başarıya 
ulaşmalarında okulun ilk yıllarında kazandıkları 
becerilerin önemli bir yeri vardır (Chapman, 
Tunmer, ve Prochnow, 2001). Özellikle okuma 
başarısının gelişimi fen, matematik, sosyal bil-
giler gibi diğer akademik alanların da gelişimini 
etkileyeceğinden daha çok öneme sahiptir. Bu 
önemli becerinin gelişiminden büyük rol öğret-
menlerimize düşmektedir (Aaron, Joshi ve Willi-
ams, 1999; Jenkins, Johnson ve Hileman, 2004). 
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Okuma becerisinin gelişiminde öğretmenlerimiz 
tarafından kullanılan okuma stratejilerinin çeşit-
liliği öğrencilerimizin bu becerilerinin gelişimine 
olumlu etkide bulunacaktır (Spear-Swerling, 2004). 
Bu araştırma kapsamında sınıf ve özel eğitim 
öğretmenlerimizin sınıflarındaki okuma başarısı 
düşük öğrencilerin bu becerilerini geliştirmeye 
yönelik hangi stratejileri kullandıklarına dair bir 
tarama çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
öğretmenlerimizin okuma becerisini geliştirmeye 
yönelik pek çok stratejilerden haberdar olduklarını 
ve sınıflarında kullanmış oldukları stratejilerin 
bilimsel olarak etkililiği kanıtlanmış stratejiler 
olduklarını göstermektedir. Ancak, bu sonuçların 
öğretmenlerin rapor ettikleri bilgilere göre elde 
edildiği göz önüne alınmalıdır. Öğretmenlerin 
bu stratejileri kullandıklarını rapor etmeleri her 
zaman için bu stratejilerin uygun ve düzenli olarak 
kullanılıyor olduğu anlamına gelmemektedir. Bu 
nedenle gelecekte yapılacak benzer çalışmalarda 
bu sınıfların gözlenmesi ve öğretmenlerin bu 
stratejileri ne derece yaygın kullandıklarının tespit 
edilmesi faydalı olacaktır. Buna rağmen, yapılan bu 
çalışmanın Türkiye genelinde çalışan öğretmenleri 
içeren kapsamlı bir çalışma olmasından dolayı 
alanyazına katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. 
Gelecekte yapılacak çalışmalarda öğretmenlerin 
strateji seçiminde rol oynayan faktörlerin belir-
lenmesi ve bu faktörlerin iyileştirilmesine yönelik 
çalışmaların yapılmasının da alanyazına katkıda 
bulunabileceğine inanılmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Succeeding in school is crucial for every student. Student should have adequate reading success to gain 
new information from each content learned in the school. If students do not have adequate reading 
success, poor grades will be the destiny for every children during school years. Such an outcome will 
influence students’ drop out rates as well because these rates are higher for students with poor success 
in reading.  As a result, developing adequate reading skills of students is the priority for every teacher 
in the early years of school life. Although reading success is proved to be important, students reading 
scores are not as high as the educators, professionals, and families expected.  Students with reading 
disabilities grow up to be adults with reading disabilities. In other words, many of the difficulties 
experienced during early years continue into and through adulthood. The latest national and inter-
national test results clearly show that a great number of students encounter reading problems during 
school.  Many students read not even in basic standards for their grade level (Lee, Grigg, & Donahue, 
2007). One of the skills that students need to develop is reading fluency. Reading fluency integrates 
the speed or rate of reading, in addition to the ability to read given material with expression. Meyer 
and Felton defines fluency as “the ability to read connected text rapidly, smoothly, effortlessly, and 
automatically with little conscious attention to the mechanics of reading, such as decoding. Students 
with adequate decoding skills are fast and automatic during reading. The automaticity is a student’s 
ability to recognize words in adequate time with less attention required to the word’s appearance. 
The key to succesfull reading is automaticity. Oral reading fluency is the ability to read text rapidy, 
accurately, and with expression. Oral reading fluency is one of the crucial components required for 
successful reading comprehension. Students who read with automaticity and have appropriate speed, 
accuracy, and proper expression are able to understand material because they are able to focus on 
the meaning of the text. Another crucial skill to be successful in school is reading comprehension. 
Reading comprehension is the act of comprehending what you are reading. Although the definition 
indicates that the act is not simple to teach, learn or practice. The lack of adequate reading compre-
hension skills may affect a student’s success in school. Academic success depends on understanding, 
analyzing, and applying the information learned through readings and lectures participated during 
class. Poor reading comprehension skills are not only crucial for school life but it may also affect a 
person’s quality of life style. Research on reading comprehension indicates that there is a relationship 
between reading comprehension skills, poverty and crime. Therefore, the purpose of this study is 
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to identify the strategies used by primary school and special education teachers to improve reading 
fluency and reading comprehension skills of students. As a part of this purpose, the awareness degree 
of teachers on these strategies were also investigated. In order to answer research questions in this 
study, an online survey was conducted. The survey was sent to all participating teachers through 
websites and some social media tools such as facebook. After conducting a literature review, a broad 
number of survey questions were identified. These survey questions were ordered and analysed based 
on the research aims. After developing the survey questions, these questions were transferred to an 
online form. The link to this form was sent to all the teachers across Turkey through the internet. The 
teachers were given two weeks to complete the survey. At the end of the two weeks, the survey was 
closed to answering. After the survey was closed to the participants, all data were analysed by using 
SPSS. Before analyzing, the data were checked for any errors. After cleaning the errors identified, the 
data were analyzed. The electronic survey developed by considering the research questions was sent 
to teachers working across Turkey. A total of 301 techers participated in the study. According to the 
findings, the most used strategies to improve reading comprehension were explaining the meaning 
of reading, using question and answer relationship, and maintaining fluent reading. The most used 
strategies to improve reading fluency were being a model to the student, being a model to read with 
prosody and word analysis. In addition to these findings,  it is found that teachers are aware of only 
some of the reading strategies. These findings indicate that teachers need some inservice training or 
other options to imrove their skills and informaton on new reading strategies. Learning the new stra-
teies will help teachers to teach the new material to their students and to prepare them to the future. 
Especially, utilizing research-based reading strategies is also has great mpact on student learning. 
Many research on student learning clearly demonstrated the importance of develoing such skills. 
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Öz: Araştırma lise 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim 
gören öğrencilerin siber zorbalıkta bulunma ve siber 
zorbalığa maruz kalma deneyimlerini ve siber zorbalık 
şekillerini, incelemek amacı ile tanımlayıcı bir tasarım 
olarak gerçekleştirildi. Araştırma, Düzce İli merke-
zindeki liselerde öğrenim gören, araştırmaya gönüllü 
katılan 286 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler siber 
zorbalığın biçimlerini, yaygınlığını ve öğrencilerin 
sosyo-demografik özelliklerini belirleyen soru formu 
ile elde edildi. Araştırmada elde edilen bulgulardan 
öğrencilerin %28.8’inin siber zorbalıkta bulunduğu ve 
%45.8 siber zorbalığa maruz kaldığı bulundu. Erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha fazla siber 
zorbalıkta bulunduğu ve daha fazla siber zorbalığa 
maruz kaldığı, öğrencilerin çoğunluğunun kendilerine 
siber zorbalık yapan kişiyi tanımadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Siber Kurban, 
Online Teknoloji, İnternet

Abstract: This study was done in a definitive design 
for the aim of examining high school students’ cyber-
bullying and exposure to cyber-bullying experiences 
and their cyber-bullying styles. 286 high school 
students in center district of Düzce were participated 
to this study voluntarily. Data were collected through 
a question form in which cyber-bulling styles, its’ 
generality and students’ demographical profile were 
determined. In conclusion, it was found that 28.8% 
of the students had cyber-bullying and 45.8% of 
them exposured to cyber-bullying. Besides, it was 
determined that male students had been cyberbullied 
and exposured to cyber-bulling more than females 
and majority of the students hadn’t know the person 
who had cyberbullied them. 

Key Words: -Bullying,  Cyber Victim, Online Tech-
nology, Internet
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GİRİŞ

Online teknoloji günümüzün en popüler iletişim 
araçları olarak günlük yaşamın vazgeçilmezleri 
arasındaki yerini almıştır (Erdur & Kavşut, 2007). 
İnternetin; dünyada olan gelişmeleri yakından takip 
etme ve kısa sürede daha fazla bilgi elde etme 
başta olmak üzere eğitim ve öğretimin pek çok 
alanında yarar sağladığı bilinmektedir. İnternet 
ve online teknolojinin amacına uygun kullanıl-
dığında sağladığı yararlar yanında başkalarına 
zarar verme niyetiyle kötüye kullanılmasından 
kaynaklanan sorunlar da vardır (Topçu ve ark, 
2008). Siber zorbalık, son yıllarda dünyada 
teknolojide gelişmiş ve interneti yoğun olarak 
kullanan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, 
Kore gibi ülkelerde öğrencilerde okul başarısız-
lığından intihara kadar uzanan önemli sorunlara 
neden olmaktadır (Ferdon & Hertz, 2007; Kappos, 
2007). Ülkemizde siber zorbalıkla ilgili yapılan 
az sayıdaki araştırmalarda da sorunun Türkiye’de 
de yaşandığını göstermektedir (Arıcak ve ark, 
2008; Erdur & Kavşut, 2007; Topçu ve ark, 
2008). Bu araştırma ile ülkemizde siber zorbalığın 
yaygınlığını ve görülme şekillerini belirleyerek 
siber zorbalık konusunda ailelere, eğitimcilere ve 
sağlık profesyonellerine farkındalık kazandırmak 
amaçlanmaktadır. 

Siber zorbalık, uluslararası literatürde geleneksel 
zorbalıktan farklı olarak “diğer kişilere zarar vermek 
amacıyla, birey ya da grup tarafından, elektronik 
posta, cep telefonu, çağrı cihazı, kısa mesaj servisi 
ve web siteleri gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımını içeren; kasten, tekrarlayıcı bir şekilde 

ve düşmanca davranışları destekleyen durumlar” 
şeklinde tanımlanır (Belsey, 2011; Slonje & Smith, 
2008;  Wolak ve ark, 2007; Ybarra & Mitchell, 
2004a; Ybarra & Mitchell, 2004b). Siber zorbalık 
bloglar ve sosyal iletişim ağları gibi medya or-
ganları kullanılarak da yapılabilir. İsimsiz çağrılar, 
gizli kimlikle gönderilen virüs içeren elektronik 
postalar, kurbanın; IP numarasının, şifresinin, 
kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi, kurbana ait 
görüntülerin kullanılması, hakaret ve tehdit ve 
iftira içeren elektronik posta ya da kısa mesajla 
yayılan ses, görüntü ve metinler ile başkasına zarar 
verme siber zorbalık biçimlerindendir (Wolak ve 
ark, 2007; Ybarra & Mitchell, 2004a; Ybarra & 
Mitchell, 2004b). Siber zorbalık psikolojik zor-
balığın bir türü olarak da tanımlanabilmektedir 
(Smith ve ark, 2008). Adölesanlar siber zorba-
lıkla herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda 
karşılaşabilirler (König ve ark, 2010). Li yaptığı 
çalışmada öğrencilerin akranları tarafında sade-
ce okulda değil, okul dışında da siber zorbalığa 
maruz kaldığını bulmuştur (Li, 2006).  Bilgisayar 
ve cep telefonları gibi online teknolojilerden 
önce öğrenciler için evlerindeki odaları güvenli 
bir yerdi fakat artık onlar için koruyucu alanlar 
kalmadı (Anderson & Sturm, 2007)

İnternet kullanımı, online teknolojileri, cep te-
lefonu ile internete erişim gençlerin istedikleri 
konularda bilgiye hızlı ulaşmalarını kolaylaştır-
maktadır (Erdur & Kavşut, 2007; König ve ark, 
2010  ). Ancak online teknolojinin kullanımı 
potansiyel riskleri de beraberinde getirmektedir. 
Adölesanların bir gruba ait olma, baskın olma, 
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güç ve sosyal statü sahibi olma, dikkatleri üze-
rine çekme isteği ve kıskançlık ve öfkelerini 
karşısındaki kişiye aktarmak ve eğlence için 
online teknolojileri kullanmaları siber zorbalık 
için zemin hazırlamaktadır (Sanders, 2009). 
Ybarra ve Mitchell (2004a) yaptıkları çalışma 
siber kurbanların çoğunun aynı zamanda siber 
zorbada olduklarını göstermektedir. Gençlerde 
teknoloji kullanımının giderek artması akranları 
tarafından zorbalığa uğrayan genç sayısında da 
artış demektir. Kanada’da 264 öğrenci ile yapılan 
bir çalışmada her dört öğrenciden birinin siber 
zorbalığa maruz kaldığı ve öğrencilerinin yarıya 
yakınının kendisine siber zorbalık yapan kişiyi 
tanımadığı bulunmuştur(Li, 2006).

Teknolojik yönden gelişmiş ülkelerde siber zor-
balık önemli bir sorundur, çünkü çocuklar ve 
gençler internet ve cep telefonuna daha kolay ve 
ucuza ulaşabilmektedirler (Arıcak ve ark, 2008). 
Amerika’daki 58.273.000 18 yaş altı çocukların 
%91’inin bilgisayar kullandığı, %59’unun internet 
kullandığı ve okul öncesi eğitim sınıflarındaki 5 
yaş altı çocukların %23’ünün interneti kullandığı 
bildirilmektedir(http://nces.ed.gov). Türkiye’de 
ise 16-24 yaş arası gençlerin %95’inin bilgisayar 
kullandığı ve %89’unun aktif internet kullanıcısı 
olduğu bilinmektedir(www.tuik.gov.tr). Arıcak 
ve arkadaşlarının (2008)  yaptıkları çalışmada 
internet kullanan çocukların daha fazla istenme-
yen mail ya da virüslü mail aldıkları ve MSN 
kişisel giriş şifrelerini tanımadıkları kişilerle 
paylaştıkları bulunmuştur. Teknolojiye kolay ve 
ekonomik ulaşım ve bununla birlikte artan siber 

zorbalık  hükümetleri, sorumlu yönetimleri, okul 
yöneticilerini önlem almaya zorlamıştır. Facebook 
ve Twitter gruplarında hızla artan siber zorbalık 
olayları nedeni ile ABD ve İngiltere’de  kanunların 
gözden geçirilmesi ve daha sert önlemler alın-
masına karar verilmiştir. (Ferdon & Hertz 2007; 
www.cyberlawtimes.com), Ülkemizde 1 Haziran 
2005’te yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu (TCK)’nda “İKİNCİ KISIM / Kişilere 
Karşı Suçlar” ile ilişkili, “SEKİZİNCİ BÖLÜM 
/ Şerefe Karşı Suçlar: Hakaret” ile ilişkilidir. 
Sekizinci bölümde yer alan MADDE 125- (1) 
Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide 
edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat 
eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek 
suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına 
saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gı-
yabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin 
en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir. (2) 
Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya 
görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki 
fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. (4) Ceza, 
hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; 
basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri 
oranında artırılır şeklindedir. 2 nci fıkrada yer 
alan “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle suçun 
işlenmesi halinde” ibaresi “internet veya bilişim 
ağları üzerinden işlenebilecek hakaret fiilini kast 
ettiği” belirtilmektedir. İnternet veya bilişim ağları 
üzerinden elektronik posta aracılığı ile sohbet (chat) 
ortamlarında yazılı veya sesli konuşma sırasında 
ve görüntülü görüşmeler sırasında bahse konu 
suç günümüzde artık kolayca işlenebilmektedir. 
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Maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan “suçun 
alenen işlenmesi”ne  herkese açık sohbet odaları 
vasıtası ile suçun işlenmesini, “basın yoluyla su-
çun işlenmesine” basın aracı olarak kabul edilen 
internet yolu ile suçun işlenmesi örnek verilebilir. 
Her iki durumunda cezanın ağırlaştırıcı sebebi 
olacağı bildirilmektedir (http://www.hafif.org/
yazi/internet-te-taciz-cyberbullying - ve internette 
taciz ve güvenlik kuralları)

Araştırmada cevaplanması beklenen alt problemler

1. Lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinde siber 
zorbalık yapma durumları nedir?

2. Lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinde siber 
zorbalığa maruz kalma durumları nedir?

3. Öğrencilerin öğrencilerin siber zorbalık yapma 
ve siber zorbalığa maruz kalma durumları 
arasında ilişki var mıdır?

4. Öğrencilerin siber zorbalık yapma ve siber 
zorbalığa maruz kalma durumları ile cinsiyet 
arasında ilişki var mıdır?

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma, Düzce merkeze bağlı liselerde gerçek-
leştirildi. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımla 
gerçekleştirilen araştırmanın verileri, Düzce İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi liselerin 9, 
10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören, araştırmaya 
gönüllü olarak katılan 286 öğrenciden elde edildi. 

Araştırmada kullanılan ölçüm araçları: 

Araştırmada veri toplama aracı olarak; öğrenci-
lerin sınıf, cinsiyet, okula devam durumu, okulu 
sevme durumu, ailenin ekonomik durumu gibi 
sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yöne-
lik sorular ile öğrencilerin siber zorbalığa maruz 
kalma ve siber zorbalık yapma durumlarını, siber 
zorbalık yollarını belirlemeye yönelik soruları 
kapsayan form kullanıldı.

Soru formunun hazırlanması ve pilot çalış-
ma: 

Öğrencilerin demografik özelliklerini ve siber 
zorbalık durumunun belirlenmesi amacı ile 
hazırlanan soru formu, kapsam geçerliliği için 
6 öğretim üyesinin görüşüne sunuldu. Öneriler 
doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan 
sonra soru formuna son şekli verildi.

Örneklem büyüklüğü: 

Örneklem; ana yığının kestirilmesinde örneklem 
büyüklüğü formülü  (n= t2 x p x q / d2) ile belirlendi. 
Bu araştırmada 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 
siber zorbalığa maruz kalma durumu ortalama 
“p” 0,18 olarak ( Chernick & Friis, 2003), ka-
bul edilebilir örneklem hatası “d”  0,04 alındı. 
Örneklem için en az 250 öğrenciye ulaşılması, 
kayıplar göz önüne alındığında 280-290 kişiye 
ulaşılması gerektiği saptandı.  

Verilerin toplanacağı okulların belirlenmesi: 

 Okulların belirlenmesinde basit rastgele küme 
örnekleme yöntemi kullanıldı. Bunun için her bir 
okul küme olarak ele alındı. Düzce’deki resmi 
liselerde bir sınıfta öğrenim gören öğrenci sayısı 30 
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- 40 arasında olduğundan olabilecek veri kayıpları 
göz önüne alınarak 15-16 sınıfta öğrenim gören 
öğrenciye ulaşılması hedeflendi. Her okuldan 3 
sınıf  (9, 10 ve 11. sınıf) alınacağından 5 okuldan 
(15 / 3) veri toplanması gerektiği saptandı. Düzce 
İli merkezde yer alan  resmi liselerden okullar 
kura ile belirlendi. Veriler belirlenen okulların 9, 
10 ve 11. sınıf sınıflarının B şubelerinde öğrenim 
gören öğrencilerden elde edildi.

Verilerin toplanması ve etik yaklaşım: 

Verilerin belirlenen okullardan toplanabilmesi için 
Düzce Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
yazılı izin alındı. Veri toplama formları okul 
yönetiminin uygun gördüğü gün ve saatte araş-
tırmacı tarafından öğrencilere aynı günde sınıf 
ortamında dağıtılarak birbirleriyle etkileşimde 
bulunmadan doldurmaları sağlandı. Soru formu-
nu dağıtmadan önce öğrencilere siber zorbalık 
hakkında ve araştırmanın amacı hakkında bilgi 
verildi, araştırmaya isteyenlerin katılabilecekleri 

söylendi. Gönüllü öğrencilerin tümü araştırmaya 
alındı. Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen ve 
formları eksik dolduran öğrenciler araştırma 
kapsamı dışında bırakıldı. Değerlendirme 286 
soru formu üzerinden yapıldı. Uygulama süresi 
ortalama 15-20 dakika sürdü. 

Verilerin Değerlendirilmesi: 

Veriler bilgisayar ortamında istatistik programları 
kullanılarak, yüzdelik dağılım ve ki kare testleri 
ile değerlendirildi.

BULGULAR

Lise 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören 
öğrencilerde siber zorbalık sıklığını ve öğren-
cilere ait bazı özellikler ile ilişkisini belirlemek 
amacı ile yapılan araştırma, tanımlayıcı ve ilişki 
arayıcı bir tasarım olarak gerçekleştirildi. Tablo 
1’de öğrencilere ait bazı tanımlayıcı özellikler 
verilmiştir. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı (N=286)

DEĞİŞKEN  n %

Cinsiyet
Kız
Erkek

80
206

28
72

Sınıf
9
10
11

108                             
85
93

37.8
29.7
32.5

Akademik Başarı
Takdir
Teşekkür
Doğrudan geçme
Sorumlu geçme
Sınıf tekrarı

10
91
146
12
27

3.5
31.8
51.0
4.2
9.4

Okulunu Sevme Durumu 
Okulunu seven 
Okulunu sevmeyen

227
59

79.4
20.6

Okula Devam Durumu 
Sık devamsızlık yapan 
Sık devamsızlık yapmayan  

50
236

17.5
82.5

Anne Eğitimi 
Okur-yazar 
İlkokul
Ortaokul-Lise 
Üniversite

235
41
3
7

82.2
14.3

1
2.4

Baba Eğitimi
İlkokul
Ortaokul-Lise 
Üniversite

165
105
16

57.6
36.7
5.6

Ailenin Ekonomik Durumu  
İyi
Orta 
Kötü

72
180
34

25.2
62.9
11.9

Kardeş Sayısı 
Tek çocuk
1 kardeş
2–3 kardeş
4 ve üzeri kardeş 

11
93
115
22

3.8
32.5
40.2
23.3
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Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin %72’sinin 
erkek, %28’inin kız olduğu, 9. sınıfta olan öğrenci 
oranının %37.8 olduğu, öğrencilerin %51’inin 
sınıfını doğrudan geçtiği,  %79.4’ünün okulunu 
sevdiği ve %17.5’inin sık devamsızlık yaptığı 
görülmektedir. 

Öğrencilerin annelerinin çoğunlukla okur yazar 
(%82.2) ve babalarının (% 57.6) çoğunlukla ilko-
kul mezunu olduğu, %62.9’u ailesinin ekonomik 

durumunun orta düzeyde olduğunu,  %32.5’si bir 
kardeşi olduğu belirlenmiştir.

Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin 
Bulgular: 

Araştırmanın birinci alt problemi “Lise 9, 10 
ve 11. sınıf öğrencilerinde siber zorbalık yapma 
durumları nedir?” şeklinde ifade edilmişti. Lise 
9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin siber zorbalık 
yapma durumları Tablo 2’de verilmiştir.

  Tablo 2. Öğrencilerin Siber Zorbalık Yapma Durumları (N=286) 

Değişken  n %

Siber Zorbalıkta Bulunuyor musun?
Evet
Hayır

82
204

28.8
71.2

Hangi Yolla Siber Zorbalık Yapıyorsun?*
Elektronik posta
Sohbet odası
Telefon
MSN
E mail, chat, telefon, msn

20
7
29
20
6

24.4
8.5
35.4
24.4
7.3

Kime Siber Zorbalık Yapıyorsun?*
Okul arkadaşlarıma
Okul dışından kişilere
Tanımadığım kişilere

31
28
23

37.8
34.1
28

Siber Zorbalık Sıklığı*
Haftada birkaç kez
Ayda birkaç kez
Hemen hemen her gün

22
55
5

26.8
67.1
6.1

* Siber zorbalıkta bulunanlar üzerinden değer-
lendirme yapılmıştır.

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin %28.8’i 
siber zorbalık yaptığını (zorba), siber zorbalık-
ta bulunanların %24.4’ünün elektronik posta, 

%8.5’unun sohbet odaları, %35.4’ünün telefon ve 
%24.4’ünün MSN yolu ile siber zorbalık yaptığı; 
öğrencilerin %28’inin siber zorbalığı tanımadığı 
kişilere yaptığını; %26.8’inin haftada birkaç kez, 
%67.1’inin ayda birkaç kez, %6.1’inin hemen 
her gün siber zorbalıkta bulunduğu belirlendi.
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Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi “Lise 9, 10 ve 11. 
sınıf öğrencilerinin siber zorbalığa maruz kalma 

durumları nedir?” şeklinde ifade edilmişti. Lise 
9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin siber zorbalığa 
maruz kalma durumları Tablo 3’de verilmiştir.

 Tablo 3. Öğrencilerin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları (N=286) 

Değişken  n %

Siber Zorbalığa Maruz Kaldın Mı?
Evet
Hayır

131
55

45.8
54.2

Siber Zorbalık Hangi Yolla Yapıldı?*
Elektronik posta
Sohbet odası
Telefon
MSN
Email, telefon, online

30
8
67
19
7

22.9
6.1
51.1
14.5
5.3

Siber Zorbalık Yapan Kişiye Tanıyor Musun?*
Tanıyorum
Tanımıyorum

34
97

26
74

Siber Zorbalık Yapıldığını Başkaları İle Paylaştınmı?*
Paylaşan
Paylaşmayan

25
106

19.1
80.9

* Siber zorbalıkta bulunanlar üzerinden değer-
lendirme yapılmıştır.

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin %45.8’inin 
siber zorbalığa maruz kaldığı (kurban); zorbalığa 
maruz kalan öğrencilerin %22.9’unun elektronik 
posta, %6.1’inin sohbet odaları, %51.1’inin te-
lefon ve %14.5’ine MSN yolu ile siber zorbalık 
yapıldığı belirlendi. Siber zorbalığa maruz kalan 
öğrencilerin %74’ü zorbalık yapan kişiyi tanı-
madığını bildirdi. Siber zorbalığa maruz kalan 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%80,9) kimse 
ile bu durumu paylaşmadığı belirlendi. 

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin 
Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğrencilerin 
siber zorbalık yapma ve siber zorbalığa maruz 
kalma durumları arasında ilişki var mıdır?” 
şeklinde ifade edilmişti. Lise 9, 10 ve 11. sınıf 
öğrencilerinin siber zorbalık yapma ve siber zor-
balığa maruz kalma durumları arasındaki ilişki  
Tablo 4’de verilmiştir.
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   Tablo 4. Öğrencilerin Siber Zorbalık Yapma ve Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları  
Arasındaki  İlişki

Siber Zorbalık Yapma

Evet Hayır Toplam

Siber Zorbalığa Maruz 
Kalma

Evet              n
                      %               

75
91.5  

7
8.5

82
100

Hayır            n
                      %

56
   27.6

147
72.4

203
100

  Toplam 131 154 285

Ki kare==95,95  p=0,00

Tablo 4 incelendiğinde siber zorbalık yapan öğ-
rencilerin büyük çoğunluğunun siber zorbalığa 
maruz kaldığı ve aralarındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu (p=0,00) görülmektedir. 

Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin 
Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Öğrencilerin 
siber zorbalık yapma ve siber zorbalığa maruz 
kalma durumları ile cinsiyet arasında ilişki var 
mıdır?” şeklinde ifade edilmişti. Lise 9, 10 ve 
11. sınıf öğrencilerinin siber zorbalık yapma ve 
siber zorbalığa maruz kalma durumları ile cinsiyet 
arasındaki ilişki sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Siber Zorbalık Yapma ve Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları İle Cinsiyet 
Arasındaki     İlişki Ki-Kare Testi Sonuçları

Siber Zorbalığa Maruz Kalma Siber Zorbalık Yapma

Evet Hayır Toplam Evet Hayır Toplam

Cinsiyet   Kız n 10 70 80 28 52 80

% 12,2 34,5 28,1 21,4 33,5 28

Erkek n 72 133 205 103 103 206

% 87,8 65,5 71,9 78,6 66,5 72

Toplam n 82 203 285 131 155 286

% 100 100 100 100 100 100

Ki kare==14,369  p=0,00                                        
Ki kare==5,223  p=0,02 
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Tablo 5 incelendiğinde erkek öğrencilerin kız 
öğrencilere oranla hem daha fazla siber zorbalık 
yaptıklarını (p=0,02) hem de daha fazla siber zor-
balığa maruz kaldıkları (p=0,00) aralarındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.

TARTIŞMA

Araştırma Türkiye’de online teknolojilerin kul-
lanımının artması ile birlikte lise öğrencileri 
arasında siber zorbalığa maruz kalma ve siber 
zorbalıkta bulunma oranlarının yüksek olduğunu 
göstermiştir. Araştırmada öğrencilerin %28.8’inin 
siber zorbalık yaptığı, %45.8’inin siber zorbalığa 
maruz kaldığı belirlenmiştir. Price ve Dalgleish 
(2010) Avustralya’da 548 öğrenci ile yapıkları 
çalışmada 10-12 yaş arasındaki öğrencilerin 
%48’inin, 13-14 yaş arasındaki öğrencilerin 
%52’sinin, 15-16 yaşındaki öğrencilerin %29’unun 
siber zorbalığa maruz kaldığını belirlemişlerdir. 
Ferdon & Hertz’in (2007) yaptığı araştırmada siber 
zorbalığa maruz kalma (kurban olma) oranının 
%9 ile %34 arasında, siber zorbalık yapma (zor-
ba olma) oranının %4 ile %21 arasında olduğu 
(Ferdon & Hertz, 2007), Wolak ve arkadaşları’nın 
(2007) araştırmalarında gençlerin %9’unun online 
zorbalığa maruz kaldığı, çoğunluğunun zorbayı 
tanımadığı belirtilmektedir. Ybarra ve arkadaşları 
(2007) öğrencilerin %23’ünün okulda siber zor-
balığa maruz kaldığını, %19,7’sinin hayatında en 
az bir kez siber zorbalık yaptığını, %54,4’ünün 
en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldıklarını 
saptamıştır. Wang ve arkadaşları (2009) ABD’de 
öğrencilerin geleneksel zorbalık ve siber zorbalık 
oranını belirlemek amacı ile yaptıkları prevalans 

araştırmasında siber zorbalık oranını %13,6 olarak 
saptamışlardır. Li ve Beran 2006 yılında yaptığı 
araştırmada öğrencilerin yaklaşık yarısının siber 
zorbalığa maruz kaldığını ortaya koymuşlardır. Bu 
araştırmada elde edilen siber zorba ve siber kurban 
oranları Kowalski ve Limber’in (2007) yaptığı 
araştırmada sonuçlarından (siber kurban oranı %11, 
siber zorba oranı %4, hem siber kurban ve hem 
siber zorba oranı %7) farklı bulunmuştur. Farklı 
bulunması zorbalığı değerlendirme ölçütlerinden 
kaynaklanmış olabilir. Bu araştırma ile ülkemizde 
siber zorbalık oranının diğer ülke sonuçları ile 
benzer olduğu belirlenmiştir (Ferdon & Hertz, 
2007; Li & Beran, 2006; Wang ve ark, 2009; 
Ybarra ve ark, 2007). Araştırmada öğrencilerin 
siber zorbalıkta bulunanların %24.4’ünün elektro-
nik posta, %8.5’inin sohbet odaları, %35.4’ünün 
telefon ve %24.4’ünün MSN yolu ile siber zorbalık 
yaptığı belirlenmiştir. En yüksek oran telefon 
yolu ile yapılan zorbalıktır. Price ve Dalgleish 
(2010) yaptığı çalışmada öğrencilerin %21’i e 
mail, %20’si sosyal paylaşım siteleri ve %19’u 
mobil telefon yoluyla zorbalığa maruz kaldıklarını 
bildirmişlerdir. 

Araştırma sonuçlarına farklı olarak Kowalski ve 
Limber (2007)’in MSN yolu ile mesajlaşmanın, 
elektronik posta, sohbet odası ve web sitelerin-
den daha sık olduğunu,  Ybarra ve arkadaşları 
(2007 ) araştırmalarında MSN ile aşağılayıcı ve 
küçük düşürücü yorumlarda bulunma, dedikodu 
yapma ve tehdit etmenin daha yaygın olduğunu 
göstermişlerdir. Araştırmada öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun (%80) kendilerin yapılan siber 
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zorbalığı kimse ile paylaşmadıklarını göstermek-
tedir. Arıcak ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
da siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin du-
rumu yalnızca %15’inin arkadaşları, %10’unun 
aileleri ve %1’inin öğretmenleri ile paylaştıkları 
bulunmuştur (Arıcak ve ark, 2008).

Araştırmada erkek öğrencilerin kız öğrencilere 
oranla hem daha fazla siber zorbalık yaptıklarını 
(p=0,00) hem de daha fazla siber zorbalığa ma-
ruz kaldıkları (p=0,02) görülmüştür. Wang ve 
arkadaşları (2009) siber zorbalığın erkeklerde 
kızlardan daha sık görüldüğünü, Williams ve 
Guerra (2007) siber zorbalığa maruz kalmanın 
erkeklerde kızlardan daha fazla görüldüğünü, Li 
ve Beran (2006) hem siber zorbalığa maruz kal-
manın hem de siber zorbalıkta bulunma oranının 
erkeklerde daha yüksek olduğunu saptamışlardır. 
Araştırmada elde edilen bulgular literatür ile 
uyumludur. Ayrıca gözlemlerimiz ülkemizde 
kızların zamanlarının büyük kısmını ev içerisinde 
geçirdikleri, erkeklerin ise ev dışında daha çok 
zaman geçirdiği ve internete girebileceği daha fazla 
ortama sahip olduğu yönündedir. Bu bulgunun 
elde edilmesinde bu görüş de etken olmuş olabilir.

SONUÇ

Araştırmada siber zorbalık yapan öğrencilerin 
çoğunun aynı zamanda siber zorbalığa maruz 
kaldığı ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı (p=0,00) olduğu bulunmuştur. Yine Li 
ve Beran (2006) siber zorbalık uygulayanların 
çoğunluğunun siber zorbalığa maruz kaldığını 
ve siber zorbalığa maruz kalanların bu durumu 

kimse ile paylaşmadığını belirlemişlerdir. Wolak 
ve arkadaşları (2007) gençlerin %9’unun siber 
zorbalığa maruz kaldığını, çoğunluğunun zorbayı 
tanımadığını belirtmiştir. Li ve Beran (2006) 
öğrencilerin yaklaşık yarısının siber zorbalığa 
maruz kaldığını ve dörtte birinin kendisine siber 
zorbalık yapan kişiyi tanımadığını, benzer şekilde 
yayımlanan iki makalede de (Kowalski & Limber, 
2007; Ybarra ve ark, 2007) kurbanın zorbanın 
kimliğini tanımadığı belirlenmiştir. Bu araştırmada 
da sözü edilen araştırmalarda olduğu gibi siber 
zorbalığa maruz kalan öğrencilerin çoğunluğunun 
(%78,4) zorbalık yapan kişiyi tanımadığı ortaya 
konmuştur. Zorbanın kimliğinin bilinmemesi 
zorbanın davranışlarını tekrarlamasına olanak 
sağlayacaktır. 

Teknoloji kullanımı giderek günlük hayatımızın 
bir parçası haline geldiği sürece öğrencilerin siber 
zorbalığa maruz kalma oranları da artacaktır. 
Siber zorbalık Amerika ve Kanada’da  araştır-
macılar tarafından son 8 yıldır çok tartışılan bir 
konu olmakla birlikte son yapılan araştırmalar 
siber zorbalığın bölgesel değil global bir sorun 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak, siber zorbalık diğer ülkelerde olduğu 
gibi ülkemiz içinde önemli bir sorundur. Bu konu 
üzerinde ailelerin, eğitimcilerin, okulda görevli 
okul hemşiresi, hekim gibi sağlık profesyonelle-
rinin,  toplumun bilinçlendirilmesi ve öğrencilere 
siber zorbalıktan korunma yollarının öğretilmesi 
gerekmektedir. Öğrencilerin online teknolojileri 
kullanma konusunda bilinçlendirilmeleri ve interneti 
yetişkinlerin denetiminde kullanmaları önerilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Purpose: This study was done in a definitive design for the aim of examining the 9th, 10th and 11th 
grade students’ cyber-bullying and exposure to cyber-bullying experiences and their cyber-bullying 
styles. Results: According to findings it was determined that students’ cyber-bullying (28.8%) and 
exposure to cyber-bulling (28.8%) rates were similar. Besides, it was found that 24.4% of the student 
who cyber-bullied did it through e-mail, 8.5% in chat-rooms, 35.4% of them in phone and 24.4% 
through MSN; it was determined that 23% of them cyber-bullied to people who they didn’t know 
and 26,8% of them cyber-bullied few times in a week, 67.1% cyber-bullied few times in a month and 
6.1% of them cyber-bullied almost every day. 22.9% of the students who were bullied exposured to 
cyber-bullying through e-mail, 6.1% of them were cyber-bullied in chat rooms, 51.1% of them were 
cyber-bullied in phone and 14.5% of them were cyber-bullied through MSN. 74% of the students 
who were cyber-bullied stated that they didn’t know the person who bullied them. It was determined 
that majority of them (80,0%) didn’t report this behavior to anyone. Besides, it was determined that 
male students had been cyberbullied and exposured to cyber-bulling more than females and majority 
of the students hadn’t know the person who had cyberbullied them. It was seen that students who 
cyber-bullied were also cyber-bullied and there was a statistically meaningful difference between 
them. Discussion: This study showed that together with the increasing usage of online technologies 
in Turkey, the ratio of the cyber-bullying and exposed to cyber-bullying were increased among high 
school students. In this study it was found that 28.8% of the students had cyber-bullying and 45.8% 
of them exposured to cyber-bullying. Price and Dalgleish (2010) determined in a study in which 548 
students participated that 48% of the 10-12 yersold students, 52% of the 13-14 yersolds and 29% 
of the 15-16 yersolds were cyber-bullied. Ybarra and others (2007) found that 23% of the students 
exposed to cyber-bullying in school, 19,7% of them cyber-bullied at least one time in their lives 
and 54.4% of them were cyber-bullied al least one time. In a prevalans study which was done for 
the aim of determining the traditional bullying and cyber-bullying ratio of students in USA, Wang 
and others (2009) determined this ratio as 13,6%. Li and Beran determined in 2006 that nearly half 
of the students were cyber-bullied. With this study it was found that in our country cyber-bullying 
ratio was same with other countries’ results (Ferdon and Hertz, 2007; Ybarra ve and others, 2007; 
Wang and others, 2009, Li and Beran 2006). In this study it was found that 24.4% of the student 
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who cyber-bullied did it through e-mail, 8.5% in chat-rooms, 35.4% of them in phone and 24.4% 
through MSN. The higher ratio was bullying on phone. In a study which was done by Price and 
Dalgleish (2010) it was found that 21% of the students were bullied through e-mail, 20% of them 
were bullied through social networking sites and 19% of them were bullied in phone. On the cont-
rarry of the results of this study, Kowalski and Limber (2007) stated that message through MSN 
was more frequently than e-mail, chat-room and web site and, Ybarra and others (2007) showed that 
insulting and preaching comments in MSN, gossip and threatining were common than others. It was 
determined that majority of them (80,0%) didn’t report this behavior to anyone. In a study which 
was done by Arıcak and others it was found that 15% of the students who were bullied reported this 
case to their friends, 10% of them reported it to their parents and 1% of them shared this experience 
with their teachers (Arıcak and others, 2008).  In this study it was seen that male students had been 
cyberbullied (p=0,00) and exposured to cyber-bulling (p=0,02) more than females and majority of 
the students hadn’t know the person who had cyberbullied them. Wang and others (2009) determined 
that cyber-bullying was seen among males more than females, Williams and Guerra (2007) determi-
ned that males were cyber-bullied more than females and Li and Beran (2006) determined that both 
cyber-bullying and exposed to cyber-bullying were more among males than females. Findings of this 
research were consistent with literature. It was seen that majority of the students who cyber-bullied 
were also cyber-bullied and there was a statistically meaningful difference (p=0,00) between them. 
Besides, Li and Beran (2006) determined that majority of the students who cyber-bullied were also 
cyber-bullied and they hadn’t share this experience wşth others. Like others studies, in this study 
in was found that majority of the students who exposed to cyber-bullying (78.4%) didn’t know the 
person who bullied them. This situation may cause to repetition of this behavior.  Conclusion: Like 
other countries, in our country cyber-bulling is a problem which effects students negatively. It is 
suggested that students’ awareness about online technologies should be raise and students should 
use Internet in control of adults.    



DERGİ HAKKINDA

ACED “Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi” dergimiz; 2013 yılı itibariyle 
yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan ya-
yınlara yer verilmektedir. Dergimiz hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Sayılar 
yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son gününe denk gelecek şekilde sistemde yayınlan-
maktadır. Dergimiz basılı ve internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde anne çocuk 
ve eğitim alını içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimiz 
uluslararası nitelikte olup farklı indeksler tarafından taranmaktadır. Dergimiz bünyesinde birbi-
rinden değerli olan çok sayıda eğitim, okul öncesi eğitim, sağlık ve diğer eğitim dallarında araş-
tırmacısı ve akademisyenlerden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyeleri bulunmaktadır. 
Dergimizin baş editörü Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar 
doğrultusunda işlem gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki baş editörü 
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dır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu 
onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem 
ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yük-
lenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar der-
giye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin 
yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. Dergimiz 
hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının mut-
laka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. Unvanına 
sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında 
yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. 
Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu 
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gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip 
edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar süre-
cinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve 
danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar 
verebilir. Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem 
onayından geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. 
Bu tip özel sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. 
Bu bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış 
olmalıdır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem onay raporları 
dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve materyallere sa-
hip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair bilgiler yazar 



ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup siste-
me giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi izleyip 
gelişmeleri takip edebilir. Dergimizde uluslararası apa 5 sistemi uygulanır. Bu sistem dışında 
hazırlanan hiçbir yayına yer verilmez yer verilmesi de talep edilemez. Dergimizdeki koşul ve 
şartlar her bir yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiş-
tirilmez. Farklılık sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması 
istenen eserlerin mutlaka derginin yayın kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özelliği 
taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer verilemez. Derginin yayın kabul ettiği alanlara giren 
bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınır. Hakem sürecine dair işleyiş baş 
editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine 
yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul 
etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer 
organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde 
“5846” sayılı fikir ve sanat eserleri kanun ve hükümlerine tabi hareket eder. Bu kanunun gerek-
liliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki 
haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapı-
lan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya 
da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da 
diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir 
yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilim-
sel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal 
bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi 
yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizampajı yapılır ve sisteme yüklenir. 
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını gide-
rebilir.
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YAYIN İLKELERİ

1. Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. 

2. Dergimizin yayın kabul ettiği “AİLE ÇOCUK ve EĞİTİM” dışındaki çalışmalar kabul 
edilmemektedir. 

3. Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu 
yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili yazar/
yazarlara aittir. 

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul 
edilir. 

5. Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 100 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 

6. Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak özet sayfası altında nereden türetildiği belirtilmelidir. 

7. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

8. Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu 
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez. 

9. Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki hakem onayını almış olmalıdır. 

10. Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. Ya-
zardan sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede de istenilen düzeltmeler 
gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir. 

11. İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 10 punto Times New Roman karakterli olmalı, konu 
başlıkları dışında özet kısmı örnek makalede olduğu gibi sağ ve sol kutucuk içerisine yer-
leştirilmelidir. Yerleştirilen bilgiler italık olmalıdır. Konu başlıkları Türkçe ve İngilizce de 
14 punto, Times New Roman karakteri ile hazırlanmalıdır. 

12. Yazar veya yazar isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Times New 
Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. 

13. Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir. 

14. Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının 
soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir. 



15. İnternet kaynakları mutlaka erişim tarihi belirtilerek kullanılmalıdır. 

16. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 5 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içeri-
sinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

17. Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. 

18. Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan çalış-
malar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kul-
lanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz 
üzerinde etkili olamaz. 

19. Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi oluşan bir eksiklik veya düzeltme durumunda ilk sırada yer 
alan sorumlu yazara hakem görüş bildirir raporu gönderilir. Gönderilen rapora istinaden 
değerlendirme yapan hakem bilgisi yazar veya yazarlara bildirilmez. Bu konuda yazarlar 
bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. 

20. Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dı-
şında bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bu-
lunması gibi bir hakkı yoktur. 

21. Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 25’tir. Bu miktar yine çalışmanın konusuna 
göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili durum hak-
kında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü olumlu veya olumsuz değerlendirme 
yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

22. Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi 
vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti il-
gili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri 
için basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Dergimiz ücretli bir dergi değildir. 

23. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 
gönderilir. 



24. Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

25. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir 
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için 
hiçbir yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için 
yazar bu şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır. 

•	 YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ 
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER 
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR 
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE 
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.



PUBLICATION PRINCIPLES

1. The papers submitted to the journal should not have been published before or under consi-
deration for publication in another journal.

2. Studies out of the scope of MOTHER CHILD AND EDUCATION are not accepted.

3. Under no circumstances, does the journal undertake the responsibility of the content and 
scientific reliability of the papers. Each author is held responsible for his/her articles, pre-
pared and published.

4. In the studies, including more than one author, the first mentioned author is regarded as the 
addressee. 

5. Abstracts in Turkish and English should be between 100-250 words. The titles should be 
both in Turkish and English.

6. If the article is produced from such sources as dissertations, books, and so on, the informa-
tion concerning the source should be stated by giving reference to the title on the abstract 
page.

7. Sources used in the manuscripts should be cited as in the sample article of the journal.

8. Jel code or sub jel code should be included in the studies of social sciences. Under no cir-
cumstances are the studies without jel codes accepted.

9. Each study, accepted for the evaluation, should receive a favourable report from the two 
referees.

10. Following the evaluation of the studies, major and minor corrections can be assigned to the 
author. These corrections are requested from the author three times. If the requested correc-
tions are not made for the third time, the publication is rejected by the system automatically.

11. English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman font, 10 sized. Apart 
from the titles, the abstract should be indented with 1 cm margins from left and right in the 
box as in the sample article. The data must be in italic. The titles in Turkish and English 
should be written in Times New Roman font, 14 sized. 

12. The names of the author/authors should be written in rightward italic, Times New Roman 
font 12 sized. It should be in the box as in the sample article.

13. The whole study should be single spaced.



14. On condition that the related reference name and surname of the author is on the top, citati-
on in references should be written in rightward italic as in the sample article. 

15. Internet sources should be cited by giving the exact access date.

16. The study should be edited in accordance with APA 5 system, citation should follow the 
same system. The format is given in the sample article.

17. Following the necessary steps, the current studies are uploaded to the system by the regis-
tered members of the journal. The uploaded study is sent to the related field editor by the 
system manager, and the approval of referee evaluation is requested.

18. The language of the journal is Turkish. However, studies in English and other languages 
are accepted if the editorial board approves. This situation is completely under the initiative 
of the editorial board. The journal acts unilaterally. Authors are not allowed to interfere in 
this process.

19. None of the authors are allowed to suggest a referee to evaluate their papers and the names 
of the referees will not be revealed to the authors. In case some deficiency or correction 
problems are encountered during the evaluation process, the report of the referee is sent to 
the author in the first place. The name of the referee will not be revealed to the author or 
authors, and authors cannot demand anything and assert any legal rights. 

20. Information and documents concerning the authors are known only by the system manager 
and the editor. Therefore, authors are not allowed to suggest a referee for the evaluation 
process and demand anything different. 

21. Articles uploaded to the system should not exceed 25 pages. However, this length may 
change depending on the scope of the study. Appendices and tables can be excluded out 
of this number. But the field editor and the editorial board, in particular, will give the final 
decision for or against the author unilaterally. In this matter, author or authors cannot assert 
any legal rights.

22. Our journal is an e- electronic journal and it is issued as printed. The authors who want to 
buy the printed version of the journal can get it by paying the fee to the printing press that 
charges money for printing the journal annually. The journal is not obliged to send a printed 
issue to the individuals, authors or institutions. The journal is free of charge.

23. The evaluation process for the studies uploaded to the system takes three months. Studies, 
not evaluated within this period, are sent to a different referee.



24. The journal publishes three times in a year. But the publication board of the journal has the 
right to publish in special cases and interim periods. This condition is under the initiative 
of the administrative board.

25. Publication and the copyrights of the published studies belong to the journal. The copyright 
of each study, uploaded to the system, is automatically transferred to the journal. No signa-
ture for the copyright agreement is requested from the author. The author accepts all these 
conditions in advance. Objections are never accepted.

•	 25 POINT PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE 
CONSIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM. 
NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PUBLICATI-
ON PRINCIPLES. THE JOURNAL HAS AN UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, 
EVALUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and STUDIES. THIS 
RIGHT CANNOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. THE 
JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WIT-
HIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE 
AUTHOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE FRAMEWORK OF RELEVANT PRIN-
CIPLES or RULES. EVERYBODY INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE 
RULES IN ADVANCE. 



YAZARLARA BİLGİ

1. Dergimizin yazım dili Türkçedir. 

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türk-
çe özet şeklinde yer alır. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda 
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma 
reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir 
ve gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak 
ret alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı 
ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü 
kabul etmez. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasın-
da bulunamaz. 



14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu 
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her 
hakkı ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki 
ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda 
süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında buluna-
maz, makaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan so-
rumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar 
dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

17. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi 
yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında 
bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

20.  Çalışmalarda 12 punto TIMES NEW ROMAN yazı karakteri kullanılmalıdır. Sayfa ke-
narlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve satır aralığı 1,0 olmalıdır. Metinde paragraflar 
için girinti olmayıp sola yaslı yazılmalı, paragraflar arasında 12 nk boşluk olmalıdır (Satır 
boşluğu bırakılmamalıdır). Bir çalışma 25 sayfayı aşmamalıdır. Ekler bu 25 sayfaya da-
hil değildir. Makalenin başlığı büyük harflerle, kalın ve sayfaya ortalı olmalıdır. Türkçe 
başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak İngilizce başlık yer almalıdır. Yazarların tam 
adları, unvanları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmeli, kalın ve italik olmalıdır. 150-250 
kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler alt alta ge-
lecek şekilde hazırlanmalıdır.  Özette atıf kullanılmamalıdır. Anahtar kelimeler 3-7 kelime 
arasında olmalıdır. Nicel ve nitel çalışmalar 1.GİRİŞ, 2.YÖNTEM, 3. BULGULAR, 4. 
TARTIŞMA, 5. SONUÇ ve ÖNERİLER bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında Ör-
neklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve çalışmanın içeriğine göre varsa işlem 
alt bölümleri bulunmalıdır. İkinci derece başlıklar yalnızca baş harfler büyük olacak şekil-
de yazılmalıdır.  Miten Giriş bölümünden itibaren iki sütun olarak düzenlenmelidir. Tablo 
veya şekiller metinde tek sütun olarak ortalanmış biçimde yerleştirilmelidir.Tablo isimleri 



tablonun başında, şekil isimleri ise şeklin altında kelimelerin baş harfleri büyük, koyu ve 
ortalanmış olarak yazılmalıdır (Örnek: Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine 
Göre Dağılımı). Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir. Metin 
içinde kaynak gösterimi yazar soyadına göre sıralanmalıdır (Tezel Şahin ve Özyürek, 2010; 
Wolfinger, 2003; Yazıcı, 2010). Üçten fazla yazar ismi olan kaynaklar (Özyürek vd., 2012), 
bir kaynak içindeki başka bir kaynaktan yapılan aktarma ise (Kandır ve Alpan, 2008’den 
Akt. Bartan, 2010) şeklinde  gösterilmelidir. Kaynaklar dizini, yazar soyadlarına göre harf 
sırasına uygun olarak sıralanmalıdır. Kaynaklar dizininde yazar soyadı, adının baş harfi ka-
lın ve italik olarak yazılmalıdır. İnternet adresleri http://www ile başlayan tam adres olarak 
verilip, erişim tarihi yazılmalıdır. 

Örnek Kaynak Yazımı:

Kitap;

ARSEVEN, A. D., (2001). Alan Araştırma Yöntemi. Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara

Kitap içinde bölüm;

YILDIZ, G., (2003). “Bütünsel Dil Yaklaşımı”. M. Sevinç (Ed.), Erken Çocuklukta Gelişim ve 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (s.116-124). Morpa Kültür Yayınları, İstanbul

Makale; 

AKSAN, N., ve SÖZER, M. A., (2007). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile 
Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fa-
kültesi Dergisi, 8(1):31-50

 Tez;

BİLAL, G. (1984). Demokratik ve Otoriter Olarak Algılanan Anne Baba Tutumlarının Çocuk-
ların Uyum Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 İnternet;

GÜÇRAY, S., (2003). The Analysis of De cision Making Behaviors and Perceived Problem 
Solving Skills in Adolescents, The Turkish Online Journal of Educati onal Technology, 2(2). 
[Erişim: http://www.Tojet.Net/Artic les/225.Htm, 07 Nisan, 2012]
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