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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. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösteri-
mi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Duygusal 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 dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili 
sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. 
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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.  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the re-
ference part YILMAZ, M., (2015). Development Of Emotional Intelligence And Glance Of 
Emotional Intelligence In Health, ACED International Journal of Family, Child and Educa-
tion,  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 in their own papers. It is an obligation 
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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 Okurlar., 

Dergimizin bu sayısında toplam 11 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Bu sayımızda bulunan tüm 
çalışmalar araştırma ve uygulama araştırma çalışmaları olup, literatür açısından önem ve katkı sağlayacak 
düzeydedir. Sayının hazırlanmasında değerli emek ve katkılarını bizlerden esirgemeyen kıymetli hakemlerimize, 
editörlerimize ve yazarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Ülkemizin içinde bulunduğu kötü terör olaylarının 
yaşandığı bu günlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve 
başsağlığı dileriz. Şehitlerimizin de aziz ruhlarının şad olmasını, vatanımızın bütünlüğü için canlarını seve 
seve feda etmelerinden dolayı gururlandığımızı belirtmek isteriz. Biz yüce Türk milletinin asla yok edileme-
yeceğini ve asla gücünün yok sayılamayacağını tüm dünyaya gösteren güçlü ordumuz, devlet ve milletimize 
sabır ve selamet diliyoruz. Bu olumsuzlukların en kısa sürede yok edilip ortadan kaldırılacağına olan inancı-
mız tamdır. Bilgimiz, birikimimiz ve yürekten dualarımızla vatan ve bütünlüğümüzün korunması, can ve mal 
güvenliğimizin sağlanarak daha huzurlu hayırlara kavuşacağımıza inanıyor ve yaşanan tüm acıları yürekten 
paylaşıyoruz. Bilim ve teknoloji adına biz bilim dünyası insanlarının başta tüm dünya insanları ve halkımızın 
refah ile bütünlüğüne katkı sağlayacak çalışmaları sizlerle bütünleştirmeyi, sizlere sunmayı ve fayda yaratma-
yı amaç edinmiş bulunmaktayız. Büyük şair Mehmet Akif ERSOY’un İstiklal Marşımızda ifade ettiği gibi; 
“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana 
va’dettiği günler Hakk’ın… Kim bilir, belki yarın, belki yarınlardan da yakın.” Güzel, huzurlu, kardeşliğin, 
bütünlüğün ve tek yürek olduğumuz günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Türk milletinin geçmişte de yaşamış 
olduğu olumsuz ve kötü günler olduğunu, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün büyük uğraş, gayret, azim ve üstün 
başarıları ile vatan toprak ve bütünlüğünü korumak, savaşmak ve kazanmak uğruna yüce ulusumuzla verdiği 
büyük uğraşlar sonucunda kazandığımız başarıların aynısının yine ulusumuzun birlik, bütünlük ve sağduyusu 
ile yeniden sağlanacağına inanıyoruz. Dergimizin bir sonraki sayısı Ocak, Şubat ve Mart aylarını içine alacak 
şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden tüm okurlarımıza, yüce Türk Milleti’ne, ordumuza, vatanımıza, 
güvenlik güçlerimize ve halkımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu, kazasız belasız günler diliyoruz. Sağlıcakla 
kalın, huzurlu ve mutlu yaşayın.

 (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). 

Arzu ÖZYÜREK
Editör
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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 yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar 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.
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Dear Readers.,

We have included 11 studies in this issue of our journal. All the studies included in this issue are research 
and practical studies contributing to the literature. I would like to especially thank our distinguished referees, 
editors and authors who provided their precious efforts and contributions in the preparation of the issue. We 
would like to extend our condolences and deepest sympathy to the relatives of all the citizens that passed 
away in the terrifying terrorist attacks that our country has recently experienced. May God their souls in peace. 
And may God rest the souls of our martyrs in peace; we would like to express our pride in their sacrifice of 
their lives for our homeland and for our unity. We would like to offer our deepest condolences to our state, 
our nation and our powerful army which show the whole world the facts that we, the honorable Turkish 
nation, can never be destroyed and that its power can never be ignored. We strongly believe that this unple-
asant situation will be completely eliminated in the shortest time possible. With our knowledge, experience 
and sincere prayers, we are confident that our homeland and integrity will continue being protected, that our 
security of life and property will continue being ensured, and that we will reach a more peaceful future, and 
we wholeheartedly share all the pains being experienced. We have undertaken the goal of presenting to you 
scientific and technological studies that will contribute to the wellbeing and integrity of all the peoples in the 
world and of our people. As the great poet Mehmet Akif ERSOY stated in our national anthem, “My friend! 
Leave not my homeland to the hands of villainous men! Render your chest as armor and your body as 
bulwark! Halt this disgraceful assault! For soon shall come the joyous days of divine promise; who knows? 
Perhaps tomorrow? Perhaps even sooner!” We believe that good, peaceful days with fraternity and unity 
will come soon. We recall the unpleasant and bad days of the Turkish nation in the past, and we believe that 
thanks to the unity, integrity and common sense of our nation, we will regain the same achievements that 
were once gained through the efforts, endeavors, perseverance and important successes of the great leader 
Mustafa Kemal ATATÜRK along with our great nation in their fight to protect our lands. The next issue of our 
journal will cover January, February and March and be published on the system. We wish healthy, peaceful, 
happy, beautiful, safe and sound days for all our readers, for the great Turkish Nation, for our Army, and for 
our Security Forces. With our best wishes …

(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 in 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 journal in written. All liability 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 accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which 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 
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accept any responsibility regarding the second, third and other persons 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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60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN 
ALGILARININ RESİM YOLUYLA İNCELENMESİ(1)

A STUDY INTO THE PERCEPTIONS OF CHILDREN AT THE AGE OF 60 
-72 MONTHS OVER CHILD RIGHTS THROUGH PICTURES

Elçin YAZICI1, Işıl Yaman BAYDAR2

1 Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Düzce / Türkiye 
2 M.E.B. Anaokulu Müdür Yardımcısı, Ankara / Türkiye

Öz: Çocuk hakları, çocukların birey olması, bakıma ve 
özene gereksinim duyması nedeniyle doğuştan sahip 
olduğu haklardır. Özellikle erken çocukluk yılları, çocuk 
haklarının eğitimi açısından önemli bir yere sahiptir. 
Çünkü erken çocukluk, çocukların temel vatandaşlık 
yeterliklerini kazandıkları, kişisel değer ve tutumlarını 
geliştirdikleri bir dönemdir. Bu dönemde çocuk haklarına 
yönelik farkındalık kazandırılması, çocukların ileride 
haklarını bilen birer vatandaş olmalarını ve olumlu 
kişilik özellikleri kazanmalarını sağlar. Bu nedenle, 
erken çocukluk döneminde çocuk hakları, çok boyutlu 
olarak ele alınıp incelenmesi gereken bir konudur. 
Bu çalışmanın amacı, 60-72 aylık çocukların çocuk 
haklarına ilişkin algısını belirlemektir. Araştırma nitel 
analize dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın 
çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 
Ankara il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı bağımsız anaokullarına devam eden 70 çocuk 
oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, çocukların çocuk 
haklarına ilişkin algılarına yönelik çizdikleri resim-
lerde kullandıkları sözel ifadelerin çözümlenmesiyle 
toplanmıştır. Betimsel analiz yapılarak, çocukların 
çizdikleri resimler üzerinden çocuk haklarına ilişkin 
algıları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, Okul Öncesi 
Dönem, Çocuk Resimleri

Abstract: Child rights are the rights that children 
have in birth as they are born as an individual and 
need care. In particular, early childhood period has 
a significant place in terms of child rights education 
as early childhood is a period when children attain 
basic citizenship competency and develop their 
personal values and attitudes. In this period, mak-
ing children attain awareness for child rights would 
help them become a citizen aware of their rights in 
the future and have positive personality features. For 
that reason, the issue of child rights in the period of 
early childhood is a subject that must be investigated 
in detail. The aim of the current study is to determine 
the perceptions of children at the age of 60-72 months 
over child rights. The study is a descriptive survey. 
The working group of the research was made up of 
70 children attending to independent kindergartens 
acting under the Ministry of Education in the city of 
Ankara in the educational year of 2014 – 2015. The 
data of the study was gathered through analysis of 
verbal expressions children used in their drawings 
with regard to their perception over child rights. A 
descriptive analysis was carried out and their percep-
tions over child rights were evaluated through the 
drawings children drew. 

Key Words: Child Rights, Preschool, Child Pictures
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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

Çocuk hakları; hukukun çocuklara tanıdığı hak ve 
sorumlulukların tümünü ifade eden haklardır. Bu 
haklar insan haklarının ve anayasal temel hakların 
on sekiz yaşından küçük çocuklara tanınmasıyla 
ortaya çıkmıştır ve çocuk hakları sözleşmesinde, 
18 yaşın altındaki her birey çocuk olarak tanım-
lanır (Baric Sutton, 2003: 16; Ay Zöğ, 2008: 18; 
Musayeva, 2013: 11). 

Tarihsel olarak, marjinal haklara sahip toplumlarda 
çocukların bir alt konumda tutulması ve İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında dünya genelinde çocuk 
istismarının artması, ülkeleri çocuklar için özel 
önlemler almaya itmiştir. Bu kapsamda, önce 
1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından Çocuk Hakları Bildirgesi, sonra 1989 
tarihinde daha ayrıntılı bir çalışma ile Amerika 
Birleşik Devletleri ve Somali dışındaki Birleşmiş 
Milletlerin tüm üyeleri Çocuk Hakları Sözleşmesi 
imzalanmıştır. Türkiye ise 1990 yılında Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ni imzalamış ve 1995 yılında 
resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe koymuştur. 
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk hakları yasası 
olup çocukların her yönden nitelikli ve bilinçli 
bireyler olarak yetiştirilmesine, toplumun mut-
luluğu ve geleceğinin korunmasına dönük bir 
yatırımdır (Baric Sutton, 2003: 15; Neslitürk ve 
Ersoy, 2007: 246; Daniels-Simmonds, 2009: 18). 
Bu sözleşmenin odak noktasında çocuk hakları ve 
çocuklara yönelik toplumun sorumlulukları yer 
almaktadır (Te One ve Dalli, 2010: 53).

Çocuk Hakları Sözleşmesi, tüm haklara eşit önem 
verir. Tüm haklar, Çocuk Hakları Sözleşmesinde 
sıralanan ekonomik, sosyal ve kültürel haklar gibi 
sivil ve siyasi haklardır ve bu haklar bölünmez 
ve birbirleriyle ilişkilidir. Bu bölünmezlik Çocuk 
Hakları Sözleşmesini yorumlamada anahtar ola-
rak görev yapar. Çocuk Hakları Sözleşmesinde 
herhangi bir hakla ilgili karar, diğer tüm haklar 
çerçevesinde ele alınması gerekir. Örnek olarak; 
sadece bütün çocukların okula gelmesi ve uygun 
eğitim alması, eğitim hakkını sağlamak için tek 
başına yeterli değildir. Çocuk Hakları Sözleşmesi 
çocuklara bir birey olarak, aile ve toplumun bir 
üyesi olarak yaş ve gelişim düzeyine uygun 
hak ve sorumluluklarla bir vizyon sunar. Ayrıca 
çocuklar için en iyi olanı yapmaya yönelik bir 
çerçeve sunar (Baric Sutton, 2003: 21; Daniels-
Simmonds, 2009: 19).

Çocuk hakları, yaşamlarının her alanında çocuk-
ların haklarını koruyan kapsamlı bir sözleşmedir. 
Bu sözleşme; sivil haklar ve özgürlüklerin, aile 
içinde veya dışında bakımın, refah ve sağlığın, 
eğitim ve dinlenmenin ve korumaya yönelik özel 
tedbirlerin uygulanmasına ilişkin önlemleri içerir. 
Çocuk Haklarının uygulanmasına kanıt olarak diğer 
ülkelerdeki çocukları dâhil etmek için girişimler 
mevcuttur. Örnek olarak; İskoçya’nın okullar 
Yasası Standartları okul kalkınma planlarında ve 
okul idaresi ile ilgili günlük konularda çocukların 
görüşlerini içerecek şekilde öğretmenler gerektirir. 
Çocuk haklarını desteklemek için dünya çapında 
çeşitli kuruluşlar da bulunmaktadır. Kanada’da 
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Çocuk Haklarına yönelik bilinci artırmak ve 
kutlamak için “Çocuk Günü” adı altında bir 
etkinlik düzenlenir.  İrlanda’da Çocuk Hakları 
İttifakı, vatandaş olarak çocukların haklarını 
desteklemektedir. Çocukların genç birer vatandaş 
olduklarını belirtir ve sorumluluk sahibi yetiş-
kinliğe hazırlıkta toplumda etkin rol almalarını 
sağlar (Daniels-Simmonds, 2009:19). İngiltere’de 
Hampshire County, çocuk hakları eğitimini 
kurumsallaştırarak, çocuk haklarını okul ve sı-
nıfın iklimini oluşturan temel olarak almışlardır  
(Kent Kükürtcü, 2011: 95). İsveç’te ise ‘Save the 
Children’ tarafından çocuklar için kurulan sivil 
toplum kuruluşu ombudsmanlığı modeli, çocuk 
haklarını koruyacak bir kanal oluşturmak için 
oluşturulmuştur (Musayeva, 2013: 42).

Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk hakları yasası 
olup çocukların her yönden nitelikli ve bilinçli 
bireyler olarak yetiştirilmesine, toplumun mut-
luluğu ve geleceğinin korunmasına dönük bir 
yatırımdır (Torun, 2011: 2015). Çocuk Hakları 
Sözleşmesinde yer alan haklar; yaşama hakları, 
gelişme hakları, korunma hakları ve katılım hak-
ları olmak üzere dört grupta ele alınmıştır (Baric 
Sutton, 2003: 22-23; Rizzini ve Thapliyal, 2007: 
74; Uğurlu ve Aksoy Gülsen, 2014: 4).

Gelişme hakları, çocukların beslenmesi ve des-
teklenmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için 
gerekli olan eğitim, oyun ve dinlenme, bilgi 
edinme, din, kültür, dil, vicdan ve düşünce öz-
gürlüğü gibi hakları içerir. Yaşama hakları, diğer 
hakların bir ön koşulu olarak kabul edilebilir. 

Bunlar çocukların uygun yaşama standartlarına 
sahip olma, tıbbi bakım, beslenme ve barınma gibi 
temel gereksinimlerinin karşılanmasını öngören 
haklardır. Korunma hakları, bireye değer verme 
duygusundan kaynaklanır. Bu haklar çocukların 
her türlü ihmal, istismar ve sömürüye karşı ko-
runmasını sağlayan haklardır. Katılım hakları 
ise, çocukların ailede ve toplumda aktif bir rol 
kazanmalarını sağlamaya yönelik haklardır. Bu 
haklar, görüşlerini açıklama ve kendisini ilgilen-
diren konularda karara katılma, dernek kurma ve 
barış içinde toplanma haklarıdır. Çocukların yaşları 
ve olgunluk düzeylerine göre görüşlerine ağırlık 
verilmelidir. Bu nedenle yetişkinler yönlendirme 
ve rehberlik konusunda önemli bir role sahiptir.

Çocukların haklarına ilişkin algısı, yerel düzeyde 
ülkeler kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra, 
ülkeler arasında yapılmış karşılaştırmalı çalışma-
lara da konu olmuştur (Ersoy, 2011: 24). Neff ve 
Helwig (2002: 1429) çalışmalarında, Hindistan, 
Kanada, Çin ve Amerika Birleşik Devletlerinde 
hak ve özerklikleri konusunda çocukların gerek-
çelerini incelemiştir. Kanada ve Amerika Birleşik 
Devletlerinde yaşayan çocukların bireysel hak 
ve özerkliklere daha çok önem verdikleri, Çin 
ve Hindistan yaşayan çocukların ise otoriteye 
itaat etme eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. 
Khoury-Kassabri ve Ben-Arieh (2008: 881) ça-
lışmalarında Kudüs’te yaşayan, Arap-Hıristiyan, 
Arap-Müslüman ve Yahudi çocukların haklarına 
ilişkin algısının biçimlenmesinde din ve etnik 
yapının etkisini incelemiştir. Yahudi çocuklar, 
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Arap çocuklara göre haklarına yönelik daha çok 
desteğe sahip oldukları ve haklarını benimsedik-
leri, Arap-Hıristiyan, Arap-Müslüman çocuklar 
karşılaştırıldığında ise çocukların haklarına bakışı 
arasında farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Son yıllarda çocukların haklarına ilişkin algılarını 
belirleyen çalışmalarda çocukların anlatımlarının 
temel alındığı görülmektedir. Çocukların hakla-
rına ilişkin algılarının çocukların kendi ifadeleri 
ile ortaya koymak pek çok açıdan yarar sağlar 
(Ersoy, 2011: 24). Çocukların etkin vatandaş 
olmaları, onların haklarını bilmeleri ve kullana-
bilmeleriyle olanaklıdır. Çocuk hakları eğitimi 
tüm bireylerde haklara saygı duyma, tutum ve 
davranışının geliştirilmesi için gereklidir. Bu 
nedenle çocuk hakları eğitimi, çocuklara erken 
yaşlardan itibaren verilmelidir. Özellikle erken 
çocukluk yılları, çocuk haklarının eğitimi açısından 
önemli bir yere sahiptir. Çünkü erken çocukluk, 
çocukların temel vatandaşlık yeterliklerini kazan-
dıkları, kişisel değer ve tutumlarını geliştirdikleri 
bir dönemdir. Erken çocukluk döneminde çocuk 
haklarına yönelik farkındalık kazandırılmasıyla 
çocuklar, kendi haklarını ve sorumluluklarını 
öğrenirken aynı zamanda daha genel anlamda 
insan haklarını öğrenir (Neslitürk ve Ersoy, 2007: 
246; Washington, 2010: 52).

Çocukların tüm yönleriyle sağlıklı bireyler olarak 
yetiştirilmesi, onların çok yönlü gelişimine ve 
eğitimine önem vermekle mümkündür. Bu açıdan 
çocukların kişiliklerinin, becerilerinin, yeteneklerinin 
geliştirilmesi, bağımsızlıklarının desteklenmesi ve 

olumlu deneyimler yaşayabilecekleri ortamların 
sunulması önemlidir. Böyle bir ortamda yetişmiş 
çocuklar gelecekte çok yönlü düşünebilen, yaratıcı 
ve bilimsel problem çözme gücü yüksek, etkili 
iletişim kurabilen, kendisi ve çevresiyle barış içinde 
yaşayabilen, kendisini gerçekleştirmiş mutlu bir 
yetişkin, hak ve sorumluluklarını bilen nitelikli 
bir birey olabilmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi 
için, çocuklar yaş ve gelişim düzeylerine uygun 
hak ve sorumlulukları toplum içinde yaşayarak 
öğrenmelidir. Ayrıca, çocukların, yetişkinlerin 
ve toplumdaki tüm bireylerin çocuk haklarını 
bilmesi son derece önemlidir (Washington, 2010: 
41; Dinç, 2015: 8).

Hakların, okul öncesi dönemden başlayarak 
önce ailede, sonra anaokulu ve anasınıflarında, 
ardından da ilkokul, ortaokul ve yükseköğretimde 
verilmesi, bu hakların kalıcı olarak öğrenilmesini 
ve içselleştirilmesini sağlamaktadır (Washing-
ton, 2010: 44). Çocuk hakları eğitimi ile amaç 
sadece bilgi ve beceri kazandırma değil tutum 
ve davranışları biçimlendirerek çocuk hakları 
kültürünü yaygınlaştırmaktır (Kent Kükürtçü, 
2011: 88). Yine Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
42. maddesinde çocuk haklarının yetişkinlere ve 
çocuklara öğretilmesi öngörülmüştür. Böylece, 
çocukların yasalar ve sözleşmelerle kendilerine 
tanınan hakları bilmeleri onların temel hakkı 
olarak kabul edilmektedir (Neslitürk ve Esoy, 
2007: 246). 

Çocukların kendi hakları üzerine yaptığı değer-
lendirmeler, onlara kendi hakları üzerinde söz 
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hakkı olduğu hissini verir.. Böylece, çocuğa değer 
veren, çocuk haklarına duyarlı ve bu hakların uy-
gulanmasını destekleyen demokratik bir toplumun 
gelişimi sağlanabilir (Ersoy, 2011: 23). Çocukların, 
çocuk haklarına ilişkin algılarının belirlenmesi 
çocuk haklarının eğitimi açısından önem taşır. 
Bu nedenle, erken çocukluk döneminde çocuk 
hakları, çok boyutlu olarak ele alınıp incelenmesi 
gereken bir konudur. Bu çalışmada çocukların, 
çocuklar haklarına ilişkin algıları nedir? sorusuna 
yanıt aranmıştır. Çalışmada 60-72 aylık çocukların, 
çocuk haklarına ilişkin algılarının çocuk resimleri 
yoluyla belirlenmesi amaçlanmıştır.

2.YÖNTEM

Bu araştırma, 60-72 aylık çocukların, çocuk 
haklarına ilişkin algılarının betimsel olarak 
belirlendiği, nitel analize dayalı bir çalışmadır.

2.1. Çalışma Grubu

Çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında 
Ankara il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 
aylık çocuklar arasından tesadüfî olarak seçilen 
70 çocuk oluşturmuştur.  

Çalışma grubunda yer alan çocukların  %53’ü kız 
%47’si erkektir. Çocukların annelerinin %61’inin 
30-39 yaş, %23’ünün 29 yaş ve altında, %16’sının 
40-49 yaş olduğu, babalarının ise  %69’unun 
30-39 yaş, %20’sinin 40-49 yaş, %7’sinin 29 
yaş ve altında, %4’ünün 50 yaş ve üzeri olduğu; 
çocukların annelerinin, %36’sının üniversite me-

zunu, % 30’unun lise ve ilkokul-ortaokul mezunu, 
,%4’nün lisansüstü mezunu olduğu, babalarının 
%37’sinin üniversite mezunu, %33’ünün lise 
mezunu, %17’sinin ilkokul-ortaokul mezunu, 
%11’inin lisansüstü mezunu, %2’sinin okur–
yazar olduğu; çocukların annelerinin %46’sının 
ev hanımı, %30’unun memur, %11’inin işçi, 
%7’sinin serbest, %6’sının diğer meslek sahibi, 
babalarının ise  %37’sinin memur, %9’unun işçi, 
%33’ünün serbest meslek sahibi %21’inin diğer 
meslek sahibi olduğu görülmüştür.

2.2.Verilerin Analizi

Çalışmanın verileri, çocukların çocuk haklarına 
ilişkin algılarına yönelik çizdikleri resimlerin 
çözümlenmesiyle elde edilmiştir. Çocuklarla 
“Çocuk hakları nedir? Çocukların ne tür hakları 
var? Çocuk hakları konusunda neler biliyorsunuz? 
Size ne tür haklar tanınıyor?” vb. şekilde sorular 
sorularak görüşülmüştür. Daha sonra sınıf ortamı 
çocukların birbirinden etkilenmeyeceği şekilde 
düzenlenerek çocukların bireysel olarak resim-
lerini çizmelerine olanak tanınmıştır. Çocuklar 
resimlerini tamamladıktan sonra bireysel olarak 
sınıf ortamından farklı, sessiz ve rahat bir ortam-
da çocuklara yaptıkları resimler anlattırılmıştır. 
Bu bilgiler her çocuğun yaptığı resmin arkasına 
kayıt edilmiştir. 

Araştırmacılar tarafından ilgili alan yazın taraması 
sonucu Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan 
çocuk haklarının türleri ve her bir hak türünü 
tanımlayan ifadeler belirlenmiştir. Resimlerin 
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analizlerinde çocuk haklarına yönelik sözel 
ifadeler, analiz edilen resimlerde birden fazla 
olduğu için toplam alınmamıştır. Frekans ve 
yüzde hesaplamaları toplam resim sayısı (N:70) 
esas alınarak yapılmıştır.  Çocukların çizdikleri 
resimler üzerinden çocuk haklarına ilişkin algıları 
betimsel analiz yapılarak değerlendirilmiştir.

Çalışmanın Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören İlçesinde 
yer alan bağımsız anaokullarına devam eden 60-
72 aylık çocuklara uygulanabilmesi için gerekli 
resmi izinler alınmıştır. Çocukların demografik 
özelliklerine ilişkin bilgiler, çocukların kişisel dos-
yalarından elde edilmiştir. Demografik özellikler 
yüzdeler halinde verilmiştir. Çocukların resimleri 
analiz edilmiş, sorulara verdikleri cevaplar ve 
resim anlatımları temalar halinde ele alınmıştır. 
Geçerliliğin sağlanabilmesi için ise çocukların 
sözel ifadelerinden doğrudan alıntılara yer ve-
rilmiştir. Örnek olarak;

“Çocuklar parka gitmiş. Bazıları kaydıraktan 
kayıyor hep birlikte oyun oynuyorlar ve çok 
mutlular. Oyun haklarını kullanıyorlar.” (Ç3)

Resim 1

“Çocuklar düğüne gitmiş. Halay çekiyorlar. Çok 
eğleniyorlar. Çünkü eğlence haklarını kullanı-
yorlar.” (Ç23)

Resim 2
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“Ben, annem ve babam. Bizim bir evimiz var. 
Akşam olunca dışarıda kalmıyorum. Çünkü benim 
barınma hakkım var” (Ç15)

Resim 3

“Çocuğun yemek yeme hakkı ve arkadaşlarını 
yemeğe davet etme hakkı var” (Ç64)

Resim 4

“Ben dans etmeyi çok seviyorum. Anneme söyle-

dim. Annem de babana söyleyelim dedi. Babam 

da izin verdi. Beni kursa götürdüler, başka yere. 

Dans ediyorum” (Ç45)

Resim 5

Resim 6
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“Bu çocuk hep evdeymiş, babası ona kötü davra-

nıyormuş, onu dışarı çıkarmıyormuş. Hapisteymiş 

gibi.” (Ç16

3.BULGULAR ve TARTIŞMA

Okul öncesi dönem çocuklarının çocuk haklarına 

ilişkin algılarına yönelik çizdikleri resimlerde 

kullandıkları sözel ifadelerin dağılımını gösteren 

tablolar aşağıda verilmiş ve tartışılmıştır.

Çocukların resimlerini anlatımlarına göre çocuk 

haklarına yönelik ifadelerin dağılımına Tablo 

1’de yer verilmiştir.

Tablo 1. Çocukların Resimlerini Anlatımlarına Göre Çocuk Haklarına Yönelik İfadelerin 
Dağılımı

        Çocuk Hakları Türü Sayı Yüzde

Gelişme Hakkı 88 40.9

Yaşama Hakkı 52 24.1

Korunma Hakkı 42 19.5

Katılım Hakkı 33 15.3

Toplam 215 100

Tablo 1’e göre çocukların resimlerini anlatımlarına 

göre çocuk haklarının dağılımı incelendiğinde 

%40,9’unun gelişme hakkı, %24,1’inin yaşama 

hakkı, %19,5’inin korunma hakkı ve %15,3’ünün 

ise katılma hakkı olduğu görülmektedir.

Tereseviciene ve Jonyniene (2001) Litvanya’da 

çocukların haklarına yönelik algısı adlı çalışmala-

rında, çocukların evde ve okul ortamında haklarının 

varlığı ve önemini incelemişlerdir. Litvanyalı 

çocukların hazır olduğunda bağımsız yaşama, 

duygularına zarar vermeden koruma, duygu, 

düşünce ve kişiliğe saygı duyma, özerklik gibi 

gelişme, yaşama, korunma ve katılım haklarına 

yönelik ifadelere yer verdikleri tespit edilmiştir.

 Ersoy (2011), ilköğretim öğrencilerinin çocuk 

haklarına ilişkin algıları adlı çalışmasında, çocuk-

ların haklarına ilişkin algılarının sosyo-ekonomik 

düzeye göre farklılaştığı, çocukların yaşama, 

gelişme, korunma ve katılım haklarının olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Tablo 1’deki so-

nuçları destekler niteliktedir.

Çocukların resimlerini anlatımlarına göre gelişme 

hakkına yönelik ifadelerin dağılımına Tablo 2’de 

yer verilmiştir
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Tablo 2. Çocukların Resimlerini Anlatımlarına Göre Gelişme Hakkına Yönelik İfadelerin 
Dağılımı                                                                                                         

Gelişme Hakkı Sayı Yüzde

Oyun ve Eğlence 43 48.8

Vicdan ve Düşünce Özgürlüğü 24 27.2

Eğitim 12 13.6

Dinlenme 6 6.8

Bilgi Edinme 3 3.4

Toplam 88 100

Tablo 2’ye göre çocukların resimlerini anlatımla-

rına göre gelişme hakkı kapsamında; %48,8’inin 

oyun ve eğlence hakkı, %27,2’sinin vicdan ve 

düşünce özgürlüğü hakkı, %13,6’sının eğitim 

hakkı, %6.8’inin dinlenme hakkı ve %3,4’ünün 

ise bilgi edinme hakkı olduğunu ifade eden gö-

rüşleri yer almaktadır.

Çocukların resimlerini anlatımlarına göre gelişme 

hakkına yönelik ifadeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Çocukların ifadeleri;

“Annesi ve babası kız çocuklarına oyuncak almış. 

Kız çok sevinmiş. Çünkü oyun oynamaya hakkı 

var.” (Ç18)

 “Engelli de olsa sağlıklı da olsa çocuğun salın-

cakta sallanma hakkı var ve lunaparkta dönen 

oyuncaklara binme hakkı var.” (Ç5)

“Düşüncelerimi anneme, babama ve öğretmenime 

söylüyorum.” (Ç61)

“ Anneme seni seviyorum diyorum. O da bana 
aferin diyor. Annem ben ne anlatırsam beni hep 
dinler, sever.” (Ç7)

“Ders çalışma ve okuma yapma hakkımı çiz-
dim.” (Ç62) 

“Arkadaşlarımla yüzüyorum. Tatile gittiğimiz 
yer burası. Plaj var. Tatile arkadaşlarımla gittim 
annem babam yok. Onlar bizi bırakıp geri döndü. 
Çünkü arkadaşlarımla dinlenme hakkım var.” (Ç2)

“Öğretmenime soru sorduğumda bana hep an-
latıyor, anneme sorduğumda ben bilmiyorum 
öğretmenine sor diyor.” (Ç43)

Ersoy (2011), sosyo-ekonomik düzeyine göre 
çocukların çocuk hakkı bilgilerini incelediği ça-
lışmasında çocukların; eğitim, oyun ve eğlenme, 
özgür olma, bilgi edinme gibi gelişme haklarına 
yönelik ifadelere yer verdikleri tespit edilmiştir.

İlgili alan yazın incelendiğinde; gelişme hakkı, 
çocuğun kendisini en üst düzeyde geliştirebilmesi 
için gerekli olan eğitim, oyun ve dinlenme, bilgi 
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edinebilme, din, vicdan ve düşünce özgürlüğü 
gibi hakları içermektedir  (Özkan ve Purutçuoğlu, 
2011: 222; Kor, 2013: 13). Gelişme haklarından 
oyun oynama ve eğlencelere katılma hakkı, çocuk-
ların fizyolojik ve kişisel gelişimleri bakımından 
en temel gereksinimlerinden birisi olarak ortaya 
çıkmaktadır (Küçükali, 2015: 3). Çocuk Hakları 
Sözleşmesinde çocuğun nitelikli eğitim görme 
hakkı önemle vurgulanmaktadır ve sözleşmenin 
28. ve 29. maddeleri çocukların eğitim hakkı 
ile ilgilidir. Sözleşme’nin 28. maddesine göre 
taraf devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul 
eder ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde 
gerçekleştirilmesini sağlar (Kaya, 2011: 55; Öz 
Akar 2013: 41). Yine Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin 13. ve 17. maddelerinde bilgiye 
erişim çocuğun, ifade özgürlüğü kısmen de olsa 
kitle iletişim araçlarını kullanarak bilgiye erişimine 

bağlıdır. Çocukların bilgiyi işlemeleri yalnızca 
okuma ve yazma becerileri ile sınırlanmamalı, 
görsel imajların yorumu, sorgulama, analiz etme, 
eleştirel düşünme, kendi kanaatlerini oluşturma 
gibi becerileri de içermelidir (Kent Kükürtçü, 
2011: 83).

Araştırma sonucunun ve ilgili alan yazının, Tablo 
2.’de yer alan okul öncesi çocukların resimlerini 
anlatımlarına göre gelişme hakkına yönelik ifade-
lerin dağılımı ile elde edilen bulgularla örtüştüğü 
söylenebilir. Bu sonuç doğrultusunda çocukların 
kendi hakları üzerine yaptığı değerlendirmeler 
aracılığıyla, gelişme hakkını kapsayan ifadelere 
yönelik bilinçli oldukları düşünülebilir.

Çocukların resimlerini anlatımlarına göre yaşama 
hakkına yönelik ifadelerin dağılımına Tablo 3’te 
yer verilmiştir.

Tablo 3. Çocukların Resimlerini Anlatımlarına Göre Yaşama Hakkına Yönelik İfadelerin 
Dağılımı

Yaşama Hakkı Sayı Yüzde

           Beslenme 20 38.4

           Bakım 18 34.6

           Barınma 14 26.9

           Toplam 52 100

Tablo 3 incelendiğinde çocukların resimlerini 
anlatımlarına göre yaşama hakkı kapsamında; 
%38,4’ünün beslenme hakkı, %34,6’sının bakım 
hakkı, %26,9’unun ise barınma hakkına yönelik 
ifadelere yer verdikleri görülmektedir. 

Çocukların resimlerini anlatımlarına göre yaşama 

hakkına yönelik ifadeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Çocukların ifadeleri;
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“İnsanlar yiyecekleri taşıyıp eve götürüyorlar. 
Daha sonra o yiyecekleri acıkınca yiyecekler. 
Beslenmezlerse büyüyemezler.” (Ç11)

“Ortadaki çocuk benim. Çok büyük bir piz-
za yaptım. Ama hamburgerde çok lezzetlidir. 
Hamburger çizmedim çünkü ben hiç hamburger 
yemedim. Ama çok isterdim. Annemin parası 
yok, alamıyor.” (Ç4)

“Anneme karnım aç diyorum. O da tamam diyor. 
Sevmediğim yemekleri de yediriyor. Büyümem 
için ama. Hastalanıyorum. Şurup içiriyor.” (Ç38)

“Ben hastalanınca annem alnıma bez koyuyor. 
Soğuk suyla yıkıyor.” (Ç49)

“Ben hastalandım. Bana anneannem bakıyor. 
Şurup veriyor ama anneannemim gözü görmüyor. 
Hangi şurup olduğunu göremiyor.” (Ç40)

“Evde yaşama hakkım var benim. Evim bozul-
duğunda çatıya çıkıp tamir ediyorum.”(Ç51)

“Evi olmayan çocuk varmış. Polisler onu almış 
eve götürmüş. Yatağa yatırmışlar. Bu çocuk an-
nesiz babasız doğduğu için evsiz kalmış. Artık 
polislerle birlikte kalmaya başlamış.” (Ç48)

İlgili alan yazın incelendiğinde yaşama hakkı; ki-
şinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü koruyabilmesi 
ve varlığının çeşitli etkilerle bozulmasına engel 
olabilmesi hakkıdır. Sözleşmenin 27. maddesi her 
çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve 
toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli yaşam 
düzeyinde yaşama hakkı olduğunu belirterek, 
taraf devletlerin gereksinim olduğu durumlarda, 
anne-babaya ya da çocuğun bakımını üstlenen 
diğer kişilere yardımcı olmak üzere beslenme, 
giyim ve barınma konularında maddi yardım 
ve destek çalışmaları yapmasını öngörmektedir 
(Özyıldırım, 2007: 41; Kent Kükürtçü, 2011: 74; 
Özkan ve Purutçuoğlu, 2011: 222-223).

İlgili alan yazının, Tablo 3.’te yer alan çocukların 
resimlerini anlatımlarına göre yaşama hakkına yö-
nelik ifadelerin dağılımı ile elde edilen bulgularla 
örtüştüğü söylenebilir. Bu sonuç doğrultusunda, 
çocukların haklarına ilişkin algılarından bakım, 
barınma ve beslenme gibi temel yaşam hakla-
rını daha çok ifade etmeleri haklarına yönelik 
farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu şeklinde 
yorumlanabilir.

Çocukların resimlerini anlatımlarına göre korunma 
hakkına yönelik ifadelerin dağılımına Tablo 4’te 
yer verilmiştir. 
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Tablo 4. Çocukların Resimlerini Anlatımlarına Göre Korunma Hakkına Yönelik İfadelerin 
Dağılımı

Korunma Hakkı Sayı Yüzde

İstismar 21 50.0

İhmal 19 45.2

Sömürü 2 4.7

Toplam 42 100

Tablo 4’e göre çocukların resimlerini anlatımla-
rına göre korunma hakkı kapsamında; %50’sinin 
istismara ilişkin konularda, %45,2’sinin ihmale 
ilişkin konularda ve %4,7’sinin ise sömürüye 
ilişkin konularda haklarının olduğunu ifade eden 
görüşleri yer almaktadır.

Çocukların resimlerini anlatımlarına göre korunma 
hakkına yönelik ifadeleri aşağıda belirtilmiştir. 
Çocukların ifadeleri;

“Annemin bazen bana vurduğunu çizdim. Ben 
de ağlıyorum. Odama geçip hiç bir şey yapmı-
yorum.” (Ç19)

 “Annem babam bana bazen kızıyor. Bana hiç 
vurmadılar ama vurmalarını istemem. Eğer 
vururlarsa kötü hissederim. Bütün çocukların 
hakları olmalı. Bunun için düşünmeliyiz.” (Ç36)

“Evde dışarıya çıkmama cezası aldım. Babam 
yok. Annem bana vurdu. Annem beni babama 
göndermiyor. Çünkü annem babam kavga etti. 
Annem bir kolumdan çekti, babam bir kolumdan 
çekti. Babam Bursa’da yaşıyor.” (Ç54)

“Abimle ebelemecilik oynuyoruz. Annem babam 
kızıyor. Abim de bana bazen vuruyor. Bana vur-
duğunda kötü hissediyorum. Ben de abime bir 
daha yapma diyorum.” (Ç14)

“Resmimde ben, babam ve hırsız var. Babam 
beni hırsızdan koruyor.” (Ç29)

“Bu çocuk arkadaşları ile oynamak istiyormuş. 
Fakat annesi hiç dışarıya çıkarmıyormuş, eve 
arkadaşlarının gelmesini de istemiyormuş. Hep 
yalnızmış. Ama bir bebeği varmış. Onun arka-
daşıymış.” (Ç20)

“Babam ile Nil abla kavga etti. Ben salona gittim 
oturdum. Çünkü babam salona git dedi. Babam 
bazen bana kötü davranıyor. Kapı dinlememe izin 
vermiyor. Ben sorunları çözebilmek için onları 
dinliyorum.” (Ç6)

İlgili alan yazın incelendiğinde korunma hakları 
çocukların her türlü ihmal, istismar ve sömürüye 
karşı korunmasını sağlayan haklardır. Bunlar yargı 
sisteminde, silahlı çatışmada, çocuk işçiliği; fiziksel, 
duygusal ve cinsel istismar, ilaç bağımlılığı ve 
mülteci çocuklar için özel bakıma ilişkin konu-
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larda çocukların korunmasını sağlayan haklardır. 
Korunma hakları aynı zamanda, çocukları yetersiz 
ilgiden, ev içindeki ihmal; fiziksel, duygusal kötü 
muameleden ya da başka herhangi bir tehlikeden 
koruyan haklardır (Yurtsever, 2009: 38; Uğurlu 
ve Aksoy Gülsen, 2014: 5).

İlgili alan yazının, Tablo 4’te yer alan çocukların 
resimlerini anlatımlarına göre korunma hakkına 
yönelik ifadelerin dağılımı ile elde edilen bulgularla 

örtüştüğü söylenebilir. Bu sonuç doğrultusunda, 

çocukların duygusal yaşantısını ve kişiliğini 

doğrudan etkileyen korunma hakkını kapsayan 

ifadeleri sözel olarak dile getirdikleri ve çocukların 

haklarına ilişkin bilinçli oldukları düşünülebilir.

Çocukların resimlerini anlatımlarına göre katılım 

hakkına yönelik ifadelerin dağılımına Tablo 5’te 

yer verilmiştir.

Tablo 5. Çocukların Resimlerini Anlatımlarına Göre Katılım Hakkına Yönelik İfadelerin 
Dağılımı

Katılım Hakkı Sayı Yüzde

Kararlara Katılma 19 57.5

Görüşlerini Açıklama 14 42.4

 Toplam 33 100

Tablo 5’ye göre çocukların resimlerini anlatımla-
rına göre katılım hakkı kapsamında; %57,5’inin 
kararlara katılma hakkı ve %42,4’ünün ise gö-
rüşlerini açıklama hakkı olduğunu ifade eden 
görüşleri yer almaktadır.

Çocukların resimlerini anlatımlarına göre katılma 
hakkına yönelik ifadeleri aşağıda belirtilmiştir. 
Çocukların ifadeleri;

“Dışarıya tek başına çıkmak istiyorum. Ama tek 
başına çıkma hakkım yok. Çünkü kaybolabilirim. 
Bu yüzden annem dışarı çıkarıyor beni. Annemin 
söylediğine katılıyorum.” (Ç69)

“Benim kendi odam var ama ağabeyimin odası 
olmadığı için onunla paylaşmam gerekiyor. Bunu 

annemle babam söyledi. Ben de kabul ettim. 
Ağabeyime ne istiyorsam söylüyorum. O da 
bazen yapıyor bazen de yapmıyor.” (Ç30)

“Burası okul. Okula gitmemi babam istedi. Okula 
git arkadaşlarınla oyna, eğlen dedi. Ben de okula 
geldim.” (Ç70)

“Düşüncelerimi okulda söyleyemiyorum ama 
evde söyleyebiliyorum. Öğretmenim yalnızca 
uslu duranlara düşüncelerini söyletiyor.” (Ç12)

“Düşündüğümü söylüyorum anneme. Anneme 
bana oyuncak almanı istiyorum diyorum. O da 
bazen alırım diyor bazen alamam diyor. Ben de 
annemin söylediğini dinliyorum. Çünkü annem 
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bana paramız olmadığında alamayacağımızı 
söylüyor.” (Ç57)

 “Araba, güneş, bulut ve ev yaptım. Bulutlara 
bakmak ve arabaya binmek benim hakkım. 
Güneşi izlemek benim hakkım. Annem bana gel 
dediğinde ben de güneşi izliyorum dediğimde 
annem de izle de gel diyor.” (Ç8)

“Yağmurlu bir gün. Biz ağabeyime gidiyoruz. 
Arabayı kirletmeye çalışıyorlar. Annem, babam 
arabayı yıkayacaklardı bende onlara ben de yıka-
mak istiyorum dedim. Annem babam izin verdi. 
Araba yıkamayı ben istedim.” (Ç53)

Çocukların ailede ve toplumda aktif bir rol 
kazanmasını sağlamaya yönelik haklar, katılım 
haklarıdır. Bu haklar, görüşlerini açıklama ve 
kendisini ilgilendiren konularda karara katılma, 
dernek kurma ve barış içinde toplanma gibi 
haklardır (Özyıldırım, 2007: 50). Katılım hakkı, 
çocukların dinlenmesi, kendi görüşlerini ifade 
etmesi, karar alma ve karar verme süreçlerine 
katılması gibi düzeyleri göstermektedir (Smith, 
2007: 148).

İlgili alan yazının, Tablo 5’te yer alan okul ön-
cesi çocukların resimlerini anlatımlarına göre 
katılım hakkına yönelik ifadelerin dağılımı ile 
elde edilen bulgularla örtüştüğü söylenebilir. Bu 
sonuç doğrultusunda çocukların etkin birer birey 
olarak toplum yaşamına katılımlarının sağlanması 
ve görüşlerini ifade etmesine olanak tanıması 
açısından önem taşıyan katılım hakkına yönelik 
ifadelere yer vermeleri, hakların içselleştirilmesi 

sürecine ilişkin bilgileri doğru algılandıkları 
şeklinde yorumlanabilir.

4.SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmanın sonucunda; çocukların büyük çoğun-
luğunun resimlerinde gelişme hakkına, yarısından 
fazlasının yaşama hakkına, yarısına yakınının 
korunma hakkına, bir kısmının ise katılım hakkına 
yönelik ifadelere yer verdikleri tespit edilmiştir. 
Ayrıca gelişme hakkı kapsamında oyun ve eğlence, 
vicdan ve düşünce özgürlüğü eğitim, dinlenme 
ve bilgi edinme, gibi haklarının karşılanmasına; 
yaşama hakkı kapsamında özellikle beslenme, 
bakım ve barınma gibi temel gereksinimlerinin 
karşılanmasına; korunma hakkı kapsamında ise 
istismar (fiziksel, duygusal), ihmal ve sömürü 
gibi konularda çocukların korunmasına;  katılım 
hakkı kapsamında ise kendisini ilgilendiren ko-
nularda karara katılma ve görüşlerini açıklama 
gibi haklarının karşılanmasına ilişkin haklara yer 
verdikleri sonucu bulunmuştur.

Araştırmadan elde edilen veriler ışığında aşağıdaki 
öneriler sunulmuştur; 

•	 Erken çocukluk döneminden itibaren çocuk 
hakları konusunda farkındalığın oluşturul-
ması ve çocuk hakları sözleşmesinin yaşama 
geçirilmesi için anne babalara, eğitimcilere 
ve topluma yönelik konu ile ilgili eğitim 
seminerleri düzenlenebilir.

•	 Okul öncesi öğretmeni yetiştiren fakültelerde 
öğrenim gören öğretmen adaylarının hizmet 
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öncesi çocuk haklarına yönelik farkındalık 
düzeylerini geliştirici özellikle uygulamalı 
ders içerikleri arttırılabilir.

•	 Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk hak-
larına yönelik çocukların yaparak yaşayarak 
öğrenebileceği etkinlikler düzenlenebilir. 

•	 Çocukların yasalar ve sözleşmelerle kendi-
lerine tanınan hakları bilmeleri onların temel 
hakkı olarak kabul edilmesi düşüncesinden 
yola çıkılarak ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Respect for individual rights is a fundamental issue in all legal systems. The need 
for special care, support and safety of children brought about the need for necessary measures to be 
taken legally so the Convention on the Rights of Child was ratified. Children’s rights, as a whole, 
are a sort of investment for the development of children as qualified and conscious individuals in all 
aspects which turns out to be the happiness of the society and the warranty for the future. According 
to the Convention on the Rights of Child, children are regarded as owners and exercisers of their 
rights. Education of children’s right enables children to learn about their rights and responsibilities 
while they also learn individual rights in a general concept. For this reason, education of children’s 
rights should start at early years during which very young learners gain basic civic duties and develop 
a sense of individual value and attitudes. Developing consciousness regarding children’s rights at 
early years help children attain positive personality traits and be responsible citizens who are aware 
of their rights in the future. During this process children find out the difference among their wills, 
needs and rights together with some possible cases involving child abuse. Children also understand 
that their behaviors affects the others. Investigation of children’s perceptions on children’s rights is 
a crucial issue in the education of children’s rights. Thus, children’s rights is a broad subject to be 
taken in various dimensions. In this study, the researchers tried to find out a response to “What are 
the perceptions of children towards children’s rights?”. Purpose: The purpose of this study is to 
find out and report the 60-72 month old children’s perceptions towards children’s rights. Method: 
This study, as it aims to find out children’s perceptions, is a descriptive study making use of quali-
tative analysis. The population of the study was comprised of 60-72 month old children attending 
to preschool centers affiliated to the Ministry of National Education in Ankara-Turkey. The study 
group consisted of randomly selected 70 children attending to preschool centers located in Keçiören, 
Ankara-Turkey.  The data were analyzed through the children’s drawings with reference to their 
perceptions towards children’s rights. Initially, interviews with children were administered and some 
questions were directed to children: “What are children’s rights? What kind of rights do children 
have? What do you know about children’s rights? What kind of rights are recognized for children? 
etc.” Then they were asked to draw in a way the sitting positions would not enable any influences 
among the children. Eventually, children were asked to tell about their drawings in a different silent 
and suggesting environment. The information was recorded behind each drawing. Researchers carried 
out a survey of literature and listed the kinds of children rights mentioned in the Convention on the 
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Rights of Child and the expressions defining each kind of right. In the analysis of the drawings, since 
the verbal expressions were more than one in the drawings analyzed, a total score was not calculated. 
Frequency and percentage calculations were based on the number of drawings (n=70). Descriptive 
analysis procedure was followed to identify the perceptions of children towards children’s rights 
through their drawings. A legal permission from the authorities were obtained and a consent form 
was posted to parents before starting data collection from 60-72 month old preschoolers attending 
to A… Kindergarten and K… Kindergarten both of which were located in Keçiören, a district of 
Ankara -  Turkey. General information form was filled for each child with the data gathered from 
official child records kept at school. Demographical information derived from general information 
forms were presented as percentages. In order to maintain validity, children’s direct speech excerpts 
were given. Findings: According to what the children tell about their drawings, the distribution 
of the rights was as follows: 40.9 % right of development, 24.1 % right of living, 19.5 % right of 
protection and 15.3 % right of participation. In a more detailed analysis, children addressed right of 
play and entertainment (48.8%), conscience and intellectual freedom (27.2 %), right of education 
(13.6 %), and right of relaxation (6.8 %), freedom of information (3.4 %) within the scope of right 
of development. Within the scope of right to live, children pointed out right of nourishment (38.4%), 
right of care (34.6%), housing right (26.9). Within the context of protection, children referred to 
protection from abuse (50 %), protection from neglect (45.2%) and protection from exploitation 
(4.7%). Within the framework of the right to participate, children responded as participation in making 
decisions (57.5%) and right to express their views (42.4%). Conclusion: As a result, the majority of 
the children pointed out right to develop, more than half addressed right to live, approximately half 
of the children talked about right of protection and few mentioned the right to participate. Children 
addressed right of play and entertainment, conscience and intellectual freedom, right of education, 
right of relaxation, freedom of information, within the scope of right of development. Within the 
scope of right to live, children pointed out right of nourishment, right of care, housing right. Within 
the context of protection, children referred to protection from abuse, protection from neglect, and 
protection from exploitation. Within the framework of the right to participate, children responded as 
participation in making decisions and right to express their views.



2020

(1)  Sorumlu Yazar: Birsen BİLGEN SİVRİ, Mevlana  Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Öncesi Konya  / 
Türkiye oneyou2009@gmail.com Geliş Tarihi / Received: 19.07.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 21.10.2015 Makalenin 
Türü: Type ofarticle (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok 
/ None“Etik Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee”

 İLKOKULDAKİ ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE 
ANNELERİNİN BESLENMEYE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ(1)

DIETING HABITS OF STUDENTS AT PRIMARY SCHOOL AND THE 
LEVEL OF KNOWLEDGE OF THE MOTHERS 

Birsen BİLGEN SİVRİ1, Funda ÖZPULAT2

1 Mevlana Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Konya/ Türkiye 
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Öz: Bu araştırmada, öğrencilerin annelerinin görüşleri 
üzerinden ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin beslenme 
alışkanlıklarının saptanması ve annelerinin beslenme ile ilgili 
bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı 
olarak yapılan araştırmanın evrenini; Akşehir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ilköğretim okullarının 
1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemini ise; Akşehir ilçesindeki sosyo-ekonomik dü-
zeye göre tabakalanarak her bir tabakadan “Basit Rastgele 
Örnekleme Yöntemi” ile seçilen bir ilköğretim okulunun 
1, 2 ve 3. sınıflarından, araştırmaya katılmayı kabul eden 
öğrencilerin anneleri (n=208) oluşturmaktadır. Araştırmanın 
verileri, gerekli izinler alındıktan sonra, 1 Ekim-30 Kasım 
2010 tarihleri arasında, anket soruları annelere gönderilerek 
toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde Kruskal-Wallis, 
One Way Anova, Mann-Whitney U, Ki-Kare önemlilik testi 
kullanılmıştır. Araştırmaya katılan annelerin %92,8’i evli, 
%71,6’sı ilkokul mezunu ve %83,7’si ev hanımıdır. Öğrencilerin  
%31,7’si 3. sınıf, %51’i erkektir. Annelerin %84,6’sı “C” 
vitamininin vücudu hastalıklardan koruduğunu, %54,3’ü guatr 
nedeninin iyot eksikliği olduğunu ifade etmiştir. Çocukların 
%44,4’ü en çok kahvaltıyı atladığını belirtmiştir. Çocukların 
besinleri tüketme sıklığı sorulduğunda; sütü(%30,8), kırmızı 
eti(%48,1), gazlı içecekleri(%47,1) nadiren tükettiği, mısır/
gevreği tüketmediği(%56.3) ve haftada 1-2 gün(%17,3)   
cipsi tükettiği bulunmuştur  (p<0.05). Araştırma sonucuna 
göre; çocukların beslenme alışkanlıklarında yetersizlikler 
olduğu ve annelerin beslenmeye yönelik bilgi gereksinim-
lerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anne, Çocuk, Beslenme Alışkanlıkları, 
Bilgi Düzeyi

Abstract: This study was conducted to determine the 
nutrition habits of the first, second and third grade students 
due to the views of the students’ mothers and to clarify the 
mothers’ level of knowledge on the issue. The universe 
of this descriptive study consisted of the first, second and 
third grade students at primary schools of Akşehir linked 
to the Directorate of Ministry of Education at the district 
level. Study sample consisted of the mothers of first, sec-
ond and third grade voluntary students who were selected 
via stratified sampling method by socio-economic status. 
After obtaining there quired permissions, between Octo-
ber 1 and November 30 in 2010, data were collected by 
sending the questionnaire to the mothers. Kruskal-Wallis, 
One Way Anova, Mann-Whitney U, Chi-square Test, Test 
were used for data evaluation. 92.8% of the mothers were 
married, 71.6% of them were primary school graduate and 
83.7% of them were housewife. 31.7% of the students were 
third-grade students and 51% of them were male.84.6% of 
the mothers replied that vitamin C protect the body from 
illness and 54.3% of them said that iodine deficiency causes 
goitre. It was determined that 44.4% of children mostly 
skip breakfast. It was found that children rarely consume 
milk (30,8%), red meat (48,1%), fizzy drinks (47.1%); they 
consume chips one or two days a week (17.3%) and do not 
consume (56.3%) any cornflakes. It was determined that 
there were lacking points in children’s dieting habits and 
information support was required for the mothers in terms 
of healthy dieting. 

Key Words: Mother, Child, Dieting Habits, Level of 
Information
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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 

GİRİŞ 

Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve 
sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. 
Beslenme insan gereksinimlerinin başında gelir 
(Baysal, 2012). Yeterli ve dengeli beslenme ise; 
insanların büyümesi, gelişmesi, varlıklarını sür-
dürebilmesi ve faaliyetlerini en iyi şekilde yapa-
bilmeleri için gerekli besinlerin vücuda alınması 
ve kullanılmasıdır (Müftüoğlu, 2003). İnsanın 
yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel durumuna 
göre ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerinin her 
birinden yeterli miktarlarda alabilmesi önemlidir. 
Çocukluk sürecinden itibaren bireylerin kazanması 
gereken ve yaşam boyunca sürdürülecek olumlu 
sağlık davranışlarının başında yeterli ve dengeli 
beslenme gelmektedir (Baysal 2012; Süoğlu, 2004).

Yeterli ve dengeli beslenme bireylerin ve top-
lumların sağlıklı olarak yaşamasında, ekonomik 
ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin 
artmasında, huzurlu ve güvence altında varlığını 
sürdürebilmesinde temel koşullardan birisidir 
(Mısırlıoğlu vd, 2007; Süoğlu, 2004). Sağlıklı ve 
dengeli beslenme herkes için, özellikle de çocuklar 
için son derece önemlidir; çünkü bireylerin bü-
yüme ve gelişme potansiyellerine ulaşabilmesi, 
hastalıklardan korunması ve kaliteli bir yaşam 
sürdürebilmeleri için temel bir ihtiyaçtır. Yaş, 
cinsiyet, aktivite, genetik ve fizyolojik özellikler 
ve hastalık durumu alınması gereken besin öğeleri 
miktarını etkilemektedir (Baysal 2012). Büyüme 
ve gelişme süreci; beslenme, genetik yapı, cinsiyet, 
çevresel etmenler, iklim koşulları, sosyo-ekonomik 

durum, kültür ve gelenekler gibi çeşitli etmenlerin 
etkisi altındadır. Kalıtsal özellikleri ve çevresel 
etmenleri kontrol etmemiz, her zaman mümkün 
olmasa da bilinçli bir beslenme ile daha sağlıklı, 
mutlu, verimli ve uzun bir yaşama sahip olabiliriz.  
Bunun gerçekleştirilebilmesinde, çocukluktan 
itibaren doğru beslenme alışkanlıklarının kaza-
nılmasının ve yaşantımıza geçirilmesinin çok 
büyük bir önemi vardır (Baysal 2012; İnal ve 
Canpulat, 2013).

Okul çağındaki çocuk ve gençlerin, hızlı bir büyüme 
ve gelişme süreci içinde olmaları nedeniyle, pek 
çok besin öğesine olan ihtiyaçları yaşamının diğer 
dönemlerine oranla daha fazladır ve bu dönemde 
kazanılacak beslenme alışkanlıkları ömür boyu 
sürdürülmektedir (İnal ve Canpulat, 2013; Törüner 
ve Büyükgönenç, 2012). Ülkemizin farklı bölge-
lerinde, farklı zamanlarda okul çocukları üzerinde 
yapılmış çalışmalarda, beslenme alışkanlıklarında 
yer yer benzerlik, yer yer farklılıklar olduğu da 
görülmüştür (Aydın vd, 2012; Demirezen ve 
Coşansu, 2005; Dikmen, 2006; Keskin, 2009; 
Kutlu vd, 2008; Kutlu ve Çivi, 2009; Özdemir, 
2006; Özmen vd, 2007; Pazarlı, 2008; Sütcü, 
2006; Süzek ve Arı, 2010; Şık, 2009; Toksöz ve 
Akarca, 2012; Tolluoğlu, 2009; Türker vd, 2012).

Anne-babaların yiyecek tüketimleri ve kendi 
beslenme alışkanlıkları, çocukların yiyecekleri 
seçimleri ve beslenme alışkanlıklarını doğrudan 
etkilemektedir. Bu nedenle anne- baba ve çocu-
ğun bakımından sorumlu diğer kişilerin, sağlıklı 
beslenme bilincini taşımaları, olumlu model 
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teşkil etmeleri gereklidir. Bu nedenle annenin 
sağlıklı beslenme konusundaki ne kadar bilgiye 
sahip olduğunun belirlenmesinin ve bilgi durumu 
ile çocukla rın sağlıklı beslenme alışkanlıkları 
arasındaki ilişkinin saptanmasına yönelik araş-
tırmalara ihtiyaç vardır. Böylece çocuk sağlığı 
ve beslenmesi konusunda sunulan sağlık hiz-
metlerinin planlanmasında, eğitim faaliyetlerinin 
düzenlenmesinde ve uygulamaya geçirilmesinde 
yol gösterici olacağı düşünülmektedir (Watt vd, 
2001; Törüner ve Büyükgönenç, 2012).

Araştırmanın Problemi:

Bu çalışmada, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğren-
cilerinin beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olarak 
annelerinin görüşleri ve annelerinin beslenmeye 
ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. 
Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

 Annelerin beslenme hakkında bilgileri ne 
düzeydedir?

 Annelerin sosyo-demografik özellikleri ile 
beslenme bilgi puanları arasında anlamlı 
farklılık var mıdır?

 Öğrencilerin beslenme alışkanlıkları nelerdir?

 Öğrencilerin öğün aralarında en çok tükettiği 
besinler nelerdir?

 Öğrencilerin öğün aralarında herhangi bir besin 
tüketme alışkanlığıyla annelerin beslenme bilgi 
puanı arasında anlamlı farklılık var mıdır?

 Öğrencilerin cinsiyetleri ile besinleri tüketim 
sıklıkları arasında anlamlı farklılık var mıdır?

Araştırmanın Kısıtlılıkları:

İlkokul 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilere ve annelerine 
yönelik hazırlanmış olan anket sorularının hepsini, 
çocukların soruları anlamayabileceği ve yanıtların 
objektif cevaplanamayacağı düşünüldüğünden 
annelerin cevaplandırması, çalışmadan elde edilen 
sonuçların bu bölgeye genellenmesi çalışmanın 
sınırlılıklarıdır.

YÖNTEM 

Araştırma, Konya’nın Akşehir ilçesi Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında 1 
Ekim-30 Kasım 2010 tarihleri arasında tanımlayıcı 
olarak yürütülmüştür. 

Araştırmaya başlamadan önce bir ilköğretim 
okulunda 20 tane 1, 2, 3. sınıf öğrencilerin an-
nelerine ön uygulama yapılarak, anlaşılmayan 
sorular üzerinde düzeltmeler yapıldıktan sonra 
araştırmaya başlanmıştır. Ön uygulamada kul-
lanılan anketler, araştırmaya dahil edilmemiştir.

Akşehir merkezde 14 tane ilköğretim okulu bu-
lunmaktadır. Araştırmanın evrenini; Akşehir İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ilköğretim 
okullarının 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerin annele-
rinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise; 
Akşehir ilçesindeki sosyo-ekonomik düzeye göre 
tabakalanan okulların (iyi:5 tane, orta:5 tane ve 
kötü:4 tane)  her bir tabakasından “Basit Rastgele 
Örnekleme Yöntemi” ile seçilen üç ilköğretim 
okulunun 1., 2. ve 3. sınıflarından 102 kız ve 106 
erkek olmak üzere 250 öğrencinin, araştırmaya 
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katılmayı kabul eden ve ölçme aracını dolduran 
annelerinden (N=208) oluşmaktadır. 

Veriler, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, okul 
müdürlüğünden ve velilerden onay alınarak, anket 
uygulama tekniği ile toplanmıştır. Araştırmacı 
tarafından daha önce ilgili kaynaklardan yararla-
nılarak hazırlanan anket soruları (Kutlu ve Çivi, 
2009; Özdemir, 2006; Süoğlu, 2004; Tolluoğlu, 
2009; Süzek ve Arı, 2010; Şık, 2009; Dikmen, 
2006), gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra sınıf 
öğretmenlerinin yardımıyla evlere gönderilerek 
annelerin cevaplaması istenmiştir. Evlere öğren-
ciler aracılığıyla gönderilmiş olan 230 anketten, 
sadece 208 tanesinden geri dönüş olmuştur. Geri 
dönüş yapanlardan 1. sınıf 82, 2. sınıf 60, 3. sınıf 
66 tanedir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar 
tarafından hazırlanan Sosyo-demografik Anket 
Formu, Annelerin Beslenmeye İlişkin Bilgi 
Düzeyi Formu ve Beslenme Alışkanlıkları Bilgi 
Formu kullanılmıştır. 

Veri Toplama Araçları

Sosyo-demografik Anket Formu; öğrencilerin 
ve ailelerinin özellikleri hakkında bilgi toplamak 
amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 
Form öğrencilerin ve annelerinini yaş, cinsiyet,..
vb. içeren 10 sorudan oluşmuştur.

Annelerin Beslenmeye İlişkin Bilgi Düzeyi 
Formu; annelerin besin maddeleriyle ilgili bilgi 
düzeylerini ölçmeye yönelik 10 soru (Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü hocalarının görüşleri doğ-
rultusunda hazırlanmıştır) bulunmaktadır. 

Beslenme Alışkanlıkları Bilgi Formu; öğrenci-
lerin günlük öğün sayısı, öğün atlama durumu, 
öğün atlama nedeni, öğün aralarında besin tüketip 
tüketmedikleri, reklamlardan en çok etkilendikleri 
besinler gibi konularda 15 soru içermektedir. 

Veri Analizi

Annelerin bilgi puanlarını saptamak için oluş-
turulan “Annelerin Beslenmeye İlişkin Bilgi 
Düzeyi Formu”’ndaki 10 sorudan her biri, 10 
puan verilerek değerlendirilmiş ve bilgi puanları 
hesaplanmıştır. Testten alınabilecek en düşük puan 
“0” ve en yüksek puan “100” dür.

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 prog-
ramı ile değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatis-
tikler frekans (n), yüzde (%), ortalama±standart 
sapma olarak verilmiştir. Çalışmada kullanılan 
bağımlı ve bağımsız değişkenlere uygun olarak 
Kruskal-Wallis Testi,  iki grup karşılaştırmaları 
için Mann-Whitney U testi, tek ve çok gözlü 
düzenlerde Ki-Kare önemlilik testi ve ikiden fazla 
grubun ortalamaları karşılaştırmak için One Way 
Anova Testi kullanılmıştır. İstatistiksel önemlilik 
düzeyi %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmiştir. 

BULGULAR

Annelerin ve öğrencilerin bazı sosyo-demografik 
özellikleri ile annelerin beslenmeye ilişkin so-
rulara verdikleri cevaplardan aldıkları puanların 
karşılaştırılması Tablo 1’de verilmiştir.
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
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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 
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 1. Öğrencilerin ve Annelerinin Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri İle Beslenme Bilgi 

Puanlarının Karşılaştırılması

Sınıf N % F SD P

   1 82 39,4 0,635 2 0,531

   2 60 28,9

   3 66 31,7

Çocuk cinsiyet Mann-Whitney U Z P

   Kız 102 49,0 5353,000 -,123 0,902

   Erkek 106 51,0

Annenin medeni durumu F SD P

   Evli 193 92,8 0,157 2 0,855

   Boşanmış 7 3,4

   Dul/ayrı yaşıyor 8 3,8

Annenin eğitim durumu F SD P

   Okur-yazar                            18 8,7 2,403 5 0,038

   Okur-yazar değil                       3 1,4

   İlkokul mezunu                        149 71,6

   Ortaokul mezunu 15 7,2

   Lise mezunu 22 10,6

   Üniversite ve üzeri 1 ,5

Annenin mesleği F SD P

   Ev hanımı                                 174 83,7 2,987 4 0,020

   Memur           2 1,0

   İşçi    13 6,3

   Serbest meslek 16 7,7

   Diğer 3 1,4

Annenin çalışma durumu Mann-Whitney U Z P

   Çalışıyor 26 12,5 1171,500 -4,107 0,000

   Çalışmıyor 178 85,6

   Diğer 4 1,9
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Ailenin Gelir durumu F SD P

   Çok iyi      4 1,9 0,571 4 0,684

   İyi     22 10,6

   Orta 118 56,7

   Kötü      51 24,5

   Çok kötü 13 6,3

Toplam                                           208         100,0

Annenin çocuk sayısı F SD P

   1 çocuk 14 6,9 2,453 3 0,065

   2 çocuk 72 35,6

   3 çocuk 72 35,6

   4 çocuk ve üzeri 44 21,9

Toplam                                           202        100,0

*OneWayAnnova ve Mann-Whitney U testleri 
kullanılmıştır.

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 
annelerin %92,8’inin evli, %71,6’sının ilkokul 
mezunu, %83,7’sinin ev hanımı olduğu, %56,7’si-
nin gelir durumunun orta olduğu ve %21,9’unun 
4 çocuktan fazla çocuğa sahip olduğu belirlen-

miştir. Öğrencilerin ise %31,7’sinin 3. sınıf ve 
%51’inin erkek olduğu tespit edilmiştir. Annelerin 
beslenmeyle ilgili sorulara verdikleri cevaplardan 
aldıkları bilgi puanları 10 ile 100 puan arasında 
olup, puan ortalaması 66,10±20,25’dür. Annelerin 
öğrenim durumu, meslek ve çalışma durumu ile 
bilgi puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark saptanmıştır (p<0.05). 
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Tablo 2. Annelerin Beslenmeye İlişkin Sorulara Verdikleri Cevapların Dağılımı*

Soru Doğru Yanlış Bilmiyor

N % n % n %

Size göre “C” vitamininin vücuttaki fonksiyonu nedir? 176 84,6 26 12,4 6 2,9

Size göre aşağıdakilerden hangisi “C” vitamini kaynağıdır? 193 92,8 10 4,8 5 2,4

Size göre kalsiyum vücutta ne işe yarar? 172 82,7 26 12,5 10 4,8

Size göre aşağıdakilerden hangisi kalsiyum kaynağıdır? 186 89,4 20 9,7 2 1,0

Size göre guatrın nedeni nedir? 113 54,3 73 35,1 22 10,6

Size göre aşağıdakilerden hangisi guatrı önlemede etkilidir? 87 41,8 97 46,7 24 11,5

Size göre aşağıdakilerden hangisi protein kaynağıdır? 97 46,6 99 47,6 12 5,8

Size göre aşağıdakilerden hangisinin tüketimi kansızlığı 
önlemede önemlidir.

124 59,6 69 33,2 15 7,2

Size göre yeterli ve dengeli beslenme nedir? 154 74,0 46 22,1 8 3,8

Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında dikkat 
edilecek hususlar sizce neler olabilir?

73 35,1 128 61,5 7 3,4

*Satır yüzdesi alınmıştır.

Tablo 2’de Annelerin beslenmeye ilişkin sorulara 
verdikleri cevaplar görülmektedir. Annelerin 
beslenmeye yönelik sorulara;  “C” vitamininin 
vücuttaki fonksiyonu sorusuna %84,6’sı vücudu 
hastalıklardan koruduğunu, %89,4’ünün kalsiyum 
kaynağı olarak yoğurt olduğunu, %54,3’ü guatr 

nedeninin iyot eksikliği olduğunu ifade etmiş-
lerdir. Annelerin %41,8’inin “Guatrı önlemek 
için”, iyotlu tuz içmek gerektiğini, %74’ünün 
“yeterli ve dengeli beslenmek için ” tüm besin 
öğelerinden yeterli ve dengeli miktarda almak 
gerektiğini ifade etmişlerdir.
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Tablo 3. Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları İle Annelerin Bilgi Puanının Karşılaştırılması

Görüş N % X² SD P

Çocuğun günde kaç öğün yemek yediği 2,090 3 0,554

   2 öğün 12 5,7

   3 öğün 117 56,3

   4 öğün 74 35,6

   5 öğün ve fazlası 5 2,4

Çocuğun öğün atlayıp atlamadığı 7,864 2 0,020

   Evet 37 17,7

   Hayır 101 48,6

   Bazen 70 33,7

Atlanan öğünler 4,344 3 0,227

   Kahvaltı     92 44,4

   Öğle 60 28,7

   Kahvaltı ve öğle yemeği 31 14,9

   Akşam 25 12,0

Öğün atlama nedenleri 1,484 3 0,686

   İştahı yok 173 83,2

   Kilo alacağından korkuyor    8 3,8

   Zamanı yok 12 5,8

   Ekonomik durumumuz yetersiz 3 1,4

   Diğer 12 5,8

Çocuğun öğün aralarında her hangi bir besin tüketip tüketmediği 23,676 2 0,000

   Evet  95 45,7

   Hayır                   23 11,1

   Bazen 90 43,2

Çocuğun açıkta satılan yiyecekleri satın alıp almadığı 5,623 2 0,060

   Evet 24 11,6

   Hayır  90 43,2

   Bazen 94 45,2



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 100  K: 22
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

28

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 

Evde yemeğin genelde nerede yendiği Mann-
Whitney 

U 563,000

Z

-,280

P

0,780   Yer sofrasında                                        201 96,6

   Yemek masasında 7 3,4

Çocuğun yemek seçip seçmediği Mann-
Whitney 

U 
4521,0000

Z

-1,495

P

0,135   Yemek seçer 124 59,6

   Yemek seçmez 84 40,4

Toplam 208 100,0

* Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis Testleri 
kullanılmıştır.

Annelerin beslenme bilgi puanıyla çocuklarının 
beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması Tablo 
3’de verilmiştir.  Buna göre çocukların %56,3’ünün 
3 öğünle beslendiği, %33,8’inin bazen öğün atla-
dığı, %44,4’ünün en çok kahvaltıyı atladığı, öğün 
atlama nedeni olarak “iştahının olmadığı için” 

atladığı tespit edilmiştir. Öğün aralarında da bazen 
bir besin tükettikleri (%43,2), %45,2’sinin açıkta 
satılan yiyecekleri bazen tükettiği, %23,2’sinin 
öğünlerinin düzenli olmadığı, %59,6’sının yemek 
seçtiği tespit edilmiştir. Ayrıca çocukların öğün 
aralarında herhangi bir besin tüketme alışkan-
lığıyla annelerin beslenme bilgi puanı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 
(p=0,000) (Tablo 3).
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 Tablo 4. Annelerin Görüşlerine Göre Öğrencilerin Besinleri Tüketim Tercihleri*   

Çocuğun öğün aralarında tükettiği besinler            N %

   Süt, yoğurt          56 18,6

   Kola ve içecekler 24 7,9

   Kuru yemişler     36 11,9

   Hazır meyve suları 28 9,3

   Şalgam suyu          2 ,7

   Sandviç, simit 23 7,6

   Gofret, çikolata 60 20,0

   Meyve 72 24,0

Çocuğun okul kantininden en çok satın aldığı besinler 

   Ayran, süt 18 8,3

   Tost, sandviç, simit                          65 29,8

   Kolalı içecekler     8 3,7

   Hazır meyve suları      70 32,1

   Gofret, çikolata, cips 57 26,1

Çocuğun TV, radyo ve gazetelerdeki yiyecek- içecek reklamlarından en fazla etkilendiği reklamlar 

   Çikolata, gofret       85 16,6

   Şekerleme   16 3,1

   Bisküvi, kraker       35 6,8

   Cips              75 14,6

   Meyve suları                                                 38 7,4

   Süt                      41 8,0

   Dondurma        124 24,2

   Puding                     61 11,9

   Sakız           16 3,1

   Kolalı içecek                                                       22 4,3

*Birden fazla cevap verilmiştir.
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Araştırmaya katılan annelerin çocuklarının öğün 
aralarında %24’ünün meyve tükettiği, %26,1’inin 
okul kantininden en çok gofret, çikolata, cips 
tükettiği bulunmuştur. Annelerin “Çocuğunuzun 
tv, radyo ve gazetelerdeki yiyecek-içecek reklam-

larından en fazla etkilendiği reklamlar nelerdir?” 
sorusuna; çoğunlukla dondurma (%24,2), çikolata-
gofret (%16,6) ve cips (%14,6) reklamlarından 
etkilendiklerini Tablo 4’de ifade etmişlerdir. 

Tablo 5. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Besinleri Tüketim Sıklıklarının Karşılaştırılması

Tüketmiyor Nadiren Haftada 1- 
2 gün

Haftada 3- 
5 gün

Her gün TOPLAM P*

Tüketilen besinler n % n % n % N % n % n %

X²=1,643, 
sd=4, p=0,801

Çay,kahve K

E

T

23 11,0 39 18,7 6 2,9 6 2,9 28 13,5 102 49,0

23 11,1 34 16,4 8 3,8 5 2,4 36 17,3 106 51,0

46 22,1 73 35,1 14 6,7 11 5,3 64 30,8 208 100,0

Yoğurt K

E

T

6 2,9 22 10,6 19 9,1 18 8,7 37 17,8 102 49,0 X²=7,746, 
sd=4, p=0, 101

10 4,8 24 11,5 27 13,0 24 11,5 21 10,1 106 51,0

16 7,7 46 22,1 46 22,1 42 20,2 58 27,9 208 100,0

Süt K

E

T

8 3,8 33 15,9 15 7,2 14 6,7 32 15,4 102 49,0 X²=2,568, 
sd=4, p=0, 632

11 5,3 31 14,9 23 11,1 14 6,7 27 13,0 106 51,0

19 9,1 64 30,8 38 18,3 28 13,4 59 28,4 208 100,0

Peynir, çökelek K

E

T

8 3,8 18 8,6 12 5,8 14 6,7 50 24,0 102 49,0 X²=4,812, 
sd=4, p=0, 307

16 7,7 18 8,7 7 3,3 10 4,8 55 26,5 106 51,0

24 11,5 36 17,3 19 9,1 24 11,5 105 50,5 208 100,0

Bal, reçel, pekmez K

E

T

24 11,5 31 14,9 11 5,3 14 6,7 22 10,6 102 49,0 X²=1,194, 
sd=4, p=0, 879

26 12,5 34 16,4 15 7,2 13 6,3 18 8,7 106 51,0

50 24,0 65 31,3 26 12,5 27 13,0 40 19,2 208 100,0

Sucuk, salam, sosis K

E

T

17 8,2 46 22,1 18 8,6 12 5,8 9 4,3 102 49,0 X²=2,593, 
sd=4, p=0, 628

13 6,3 47 22,6 23 11,1 9 4,3 14 6,7 106 51,0

30 14,4 93 44,7 41 19,7 21 10,1 23 11,1 208 100,0

Kırmızı et K

E

T

23 11,1 48 23,1 20 9,6 8 3,8 3 1,4 102 49,0 X²=4,307, 
sd=4, p=0, 366

19 9,1 52 25,0 26 12,5 9 4,3 0 0 106 51,0

42 20,2 100 48,1 46 22,1 17 8,2 3 1,4 208 100,0
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Tavuk K

E

T

8 3,8 40 19,2 32 15,4 15 7,2 7 3,4 102 49,0 X²=5,863, 
sd=4, p=0, 210

7 3,4 36 17,3 47 22,6 14 6,7 2 1,0 106 51,0

15 7,2 76 36,5 79 38,0 29 13,9 9 4,4 208 100,0

Balık K

E

T

12 5,7 48 23,1 32 15,4 6 2,9 4 1,9 102 49,0 X²=3,394, 
sd=4, p=0, 494

11 5,3 42 20,2 40 19,2 11 5,3 2 1,0 106 51,0

23 11,0 90 43,3 72 34,6 17 8,2 6 2,9 208 100,0

Zeytin K

E

T

10 4,8 16 7,7 9 4,3 10 4,8 57 27,4 102 49,0 X²=5,562, 
sd=4, p=0, 234

21 10,1 19 9,1 5 2,4 10 4,8 51 24,5 106 51,0

31 14,9 35 16,8 14 6,7 20 9,6 108 51,9 208 100,0

Yumurta K

E

T

8 3,8 8 3,8 14 6,7 27 13,0 45 21,6 102 49,0 X²=4,250, 
sd=4, p=0, 373

5 2,4 15 7,2 17 8,2 20 9,6 49 23,6 106 51,0

13 6,2 23 11,0 31 14,9 47 22,6 94 45,2 208 100,0

Mısır gevreği, 
Buğday gevreği 
(Cornflakes gibi)

K

E

T

66 31,7 22 10,6 9 4,3 5 2,4 0 0 102 49,0 X²=9,880, 
sd=4, p=0, 043

51 24,5 39 18,8 6 2,9 8 3,8 2 1,0 106 51,0

117 56,3 61 29,3 15 7,2 13 6,2 2 1,0 208 100,0

Makarna, şehriye, 
pilav

K

E

T

6 2,9 11 5,3 40 19,2 34 16,4 11 5,3 102 49,0 X²=6,583, 
sd=4, p=0, 160

2 1,0 23 11,1 37 17,8 31 14,9 13 6,3 106 51,0

8 3,9 34 16,4 77 37,0 65 31,3 24 11,6 208 100,0

Tereyağı, margarin K

E

T

10 4,8 34 16,4 13 6,3 15 7,2 30 14,4 102 49,0 X²=5,211, 

sd=4, p=0, 26619 9,1 24 11,5 14 6,7 20 9,6 29 14,0 106 51,0

29 13,9 58 27,9 27 13,0 35 16,8 59 28,4 208 100,0

Taze sebze 
(Domates vb.)

K

E

T

5 2,4 15 7,2 11 5,3 29 13,9 42 20,2 102 49,0 X²=2,065, 
sd=4, p=0, 724

6 2,9 19 9,1 16 7,7 30 14,4 35 16,8 106 51,0

11 5,3 34 16,3 27 13,0 59 28,4 77 37,0 208 100,0

Taze meyve K

E

T

5 2,4 13 6,2 15 7,2 21 10,1 48 23,1 102 49,0 X²=1,733, 
sd=4, p=0, 785

6 2,9 16 7,7 11 5,3 27 13,0 46 22,1 106 51,0

11 5,3 29 13,9 26 12,5 48 23,1 94 45,2 208 100,0
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Kuru Baklagiller K

E

T

14 6,7 27 13,0 34 16,4 13 6,3 14 6,7 102 49,0 X²=5,030, 
sd=4, p=0, 284

17 8,2 33 15,9 29 13,9 20 9,6 7 3,4 106 51,0

31 14,9 60 28,8 63 30,3 33 15,9 21 10,1 208 100,0

Gazlı içecek K

E

T

17 8,2 56 26,9 17 8,2 6 2,9 6 2,9 102 49,0 X²=5,928, 
sd=4, p=0, 205

18 8,6 42 20,2 28 13,5 8 3,8 10 4,8 106 51,0

35 16,8 98 47,1 45 21,6 14 6,7 16 7,7 208 100,0

Bisküvi, gofret, 
çikolata

K

E

T

8 3,8 26 12,5 37 17,8 19 9,1 12 5,8 102 49,0 X²=8,136, 
sd=4, p=0, 087

4 1,9 36 17,3 25 12,0 19 9,1 22 10,6 106 51,0

12 5,7 62 29,8 62 29,8 38 18,3 34 16,4 208 100,0

Kuru yemiş 
(çekirdek,…)

K

E

T

5 2,4 33 15,9 27 13,0 21 10,1 16 7,7 102 49,0 X²=1,480, 
sd=4, p=0, 830

9 4,3 31 14,9 28 13,5 24 11,5 14 6,7 106 51,0

14 6,7 64 30,8 55 26,5 45 21,6 30 14,4 208 100,0

Patates K

E

T

4 1,9 16 7,7 45 21,6 25 12,0 12 5,8 102 49,0 X²=1,791, 
sd=4, p=0, 774

8 3,8 17 8,2 40 19,2 28 13,5 13 6,2 106 51,0

12 5,7 33 15,9 85 40,9 53 25,5 25 12,0 208 100,0

Cips K

E

T

27 13,0 36 17,3 22 10,6 11 5,3 6 2,9 102 49,0 X²=9,382, 
sd=4, p=0,052

18 8,6 40 19,2 14 6,7 22 10,6 12 5,8 106 51,0

45 21,6 76 36,5 36 17,3 33 15,9 18 8,7 208 100,0

*Ki-Kare önemlilik testi

Tablo 5‘de Annelere çocuklarının besinleri tüket-
me sıklığı sorulduğunda; çocukların çay-kahveyi 
(%35,1), yoğurdu (%22,1), sütü (%30,8), bal, reçel 
ve pekmezi (%31,3), sucuğu (%44,7), kırmızı eti 
(%48,1), balığı (%43,3), gazlı içecekleri (%47,1), 
bisküviyi (%29,8), kuruyemişi (%30,8), tereyağını 
(%27,9) nadiren tükettiklerini ifade etmişlerdir. 
Peynir ve çökeleği (%50,5), sebzeyi (%37), zeytini 
(%51,9), ekmeği (%78,8), taze meyveyi (%45,2) 
her gün tükettiği tespit edilmiştir. Çocukların 
tavuğu (%38), cipsi (%17,3), makarna, şehriye, 

pilavı (%37), kuru baklagilleri (%30,3), patatesi 
(%40,9) haftada 1-2 gün, yumurtayı (%22,6) 
haftada 3-5 gün yediği saptanmıştır.  %52,4’ünün 
fastfood (pide, hamburger, döner, lahmacun, 
pizza), oraleti (%41,3), mısır/buğday gevreği 
(cornflakes gibi) (%56,3) tüketmediği belirlen-
miştir. Çocukların tükettikleri besin grubundan 
sadece mısır/buğday gevreği ile cinsiyet arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05).
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TARTIŞMA ve SONUÇ

 Okul çağı büyüme ve gelişmenin hızlı, yaşam 
boyu sürebilecek beslenme alışkanlılarının büyük 
ölçüde oluştuğu önemli bir dönemdir (Baysal, 2012; 
Bilgen Sivri, 2014). Okul çocuklarının yetersiz 
ve  dengesiz beslenmesi sonucunda obezite gibi 
istenmeyen bazı sağlık sorunları ortaya çıkmakta, 
enfeksiyon hastalıkları sık sık tekrar etmekte ve 
ağır seyretmektedir (Törüner ve Büyükgönenç, 
2012). Bu nedenle insanın yaşamında çocukluk 
çağının ayrı bir önemi vardır.

Annenin statüsü ve eğitimi, çocukların gıda 
tüketiminde bilinçli ve doğru hareket etmesinde 
etkili olan bir faktördür (Törüner ve Büyükgö-
nenç, 2012). Kadının çalışma hayatına katılması, 
eğitim düzeyinin yükselmesi ailelerin tüketim 
yapısını da değiştirmiştir. Bilinçlenme düzeyinin 
artması, satın alma karar sürecinde ve yiyecekleri 
hazırlamada etkili olmaktadır. Yapılan çalışmalar 
eğitim düzeyi ile beslenmenin önemi algısı ve 
çocuğun büyüme ve gelişmesi üzerinde pozitif bir 
ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır (Dölekoğlu ve 
Yurdakul, 2004; Oktar ve Şanlıer, 1999). Bizim 
çalışmamızda da annelerin öğrenim durumu, 
meslek ve çalışma durumu ile beslenme bilgi 
puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmış ve literatürle örtüşmektedir. 

Okul çağında günün en önemli ve en çok ihmal 
edilen öğünü kahvaltıdır. Okula sabah kahvaltı 
edilmeden gidilmesi,  okul çağı ve ergenlik dö-
neminde sıklıkla karşılaşılan diet hatalarındandır. 

Gece boyu açlığın ardından kahvaltı edilmemesi 
durumunda çocuk kendini güçsüz hissetmekte, 
yeterli enerji almadığı için bilişsel faaliyetleri, 
öğrenme yeteneği azalmakta ve böylece okul 
başarısı düşmektedir. Okul kantinlerinde ve okul 
çevresinde satılan besleyici değeri düşük, sağlıksız 
yiyecek ve içeceklerle çocukların   beslenmesi; 
çocuğun yetersiz ve dengesiz beslenmesine ve 
besinlerle geçen hastalıklara yakalanmasına 
neden olmaktadır (Baysal, 2012; Törüner ve 
Büyükgönenç, 2012).

Çocuk; zamanını dinlenme, oyun oynama ve 
çalışma faaliyetlerine uygun şekilde ayarlama 
alışkanlığını kazanamadığında, sabahları zamanın-
da kalkıp kahvaltı edememekte, ailenin özellikle 
annenin kahvaltı etme alışkanlığı olmadığında 
çocuk da bu alışkanlığı kazanamamaktadır (Budak 
vd, 2005). Çalışmada çocukların %56,3’ünün 3 
öğünle beslendiği, %33,8’inin bazen öğün atladığı, 
%44,4’ünün en çok kahvaltıyı atladığı, öğün atlama 
nedeni olarak “iştahının olmadığı için” atladığı 
tespit edilmiştir. Ankara’da iki ilkokulda beşinci 
sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada 
öğrencilerin %50,7’sinin kahvaltıyı bazen yaptığı 
veya hiç yapmadığı, %13,9’unun anne ve babasının 
kahvaltı yapmadığı için, %41,8’inin canı istemediği 
için kahvaltı yapmadığı tespit edilmiştir (Oktar 
ve Şanlıer, 1999). Okul çocuklarında farklı yaş 
gruplarında yapılan araştırmalarda, çocukların 
büyük çoğunluğunun çeşitli sebepler nedeniyle 
kahvaltı yapmadan okula gittiklerini göstermek-
tedir (Akman vd, 2012;  Kutlu vd, 2008; Kutlu 
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ve Çivi, 2009; Oktar ve Şanlıer, 1999; Türk vd, 
2007). Özellikle erken saatte okula giden ço-
cuklarda kahvaltı öğününün atlanmasına bağlı 
olarak yetersiz besin alımı söz konusudur. Bu 
konuda yeterli besin alımını sağlamaya yönelik 
olarak okullarda ders öncesi kahvaltı programı 
uygulamasının yararlı olabileceği düşünülebilir. 

Gastrointestinal sistem rahatsızlıklarına ve zehir-
lenmelere yol açabileceği için dışarıda ve açıkta 
satılan yiyecekler tercih edilmemelidir (Baysal, 
2012; DeJong vd, 2009). Çalışmada öğrencile-
rin öğün aralarında bazen bir besin tükettikleri 
(%43,2), %45,2’sinin açıkta satılan yiyecekleri 
bazen tükettiği, %23,2’sinin öğünlerinin düzenli 
olmadığı, %59,6’sının yemek seçtiği tespit edil-
miştir. Öğrencilerin %45,7’sinin öğün aralarında 
herhangi bir besin tüketme alışkanlığının olduğunu, 
%24’ünün ise öğün aralarında meyve tükettiği 
bulunmuştur. İlköğretim okulu 6., 7. ve 8. sınıfa 
devam eden öğrencilerin beslenme bilgi düzeyleri 
üzerine yapılan başka bir çalışmada, öğrencilerin 
beslenme bilgilerinin yetersiz olduğu, beslenme 
alışkanlıklarında kahvaltı yapmama, öğünlerini 
yemek dışındaki yiyeceklerle geçiştirme, yemek 
seçme gibi yanlışlıklar bulunduğu tespit edilmiştir 
(Yiğit, 2006). Avan’ın (2006) Mardin ili Kızıltepe 
ilçesindeki merkez ilköğretim okullarında yaptığı 
çalışmada da öğrencilerin %45,4’ünün açıkta sa-
tılan yiyecekleri satın aldığı, %69,3’ünün yemek 
seçtiği, %82,1’nin öğün aralarında besin tükettiği 
ve besin tüketenlerin ise en çok meyve (%33,3) 
tükettiğini tespit etmiştir. Öğrencilerin ailelerinin 

gelir düzeyinin düşük olması, öğün aralarındaki 
tükettikleri besinleri ve çeşitliliğini etkileyebilir. 
Bu nedenle evde bulunan yiyeceklerin öğün 
aralarında tüketildiği düşünülebilir.

Okul çağı, çocuğun toplum yaşamına ilk kez 
bilinçli olarak adım attığı bir dönemdir (Bilgen 
Sivri, 2014). Bu dönemde çocuğun beslenme 
alışkanlıklarını aile ve arkadaş çevresi etkilemek-
tedir. Ayrıca reklamlar, çocuğun okulda beslenme 
durumunun denetlenmemesi ve okul kantininde 
satılan sağlığa zararlı besin maddeleri, çocuğu 
yanlış beslenme alışkanlıklarına yöneltebilir 
(Karaca vd, 2007). Bu nedenle çocuğun yeterli 
ve dengeli beslenebilmesi için çocuğun, ailenin, 
okul yönetimindeki kişilerin ve öğretmenlerin 
beslenme konusunda eğitilmeleri önemlidir. 

Çalışmada öğrencilerin %26,1’inin okul kan-
tininden en çok gofret, çikolata, cips tükettiği 
bulunmuştur. Annelerin “Çocuğunuzun tv, radyo 
ve gazetelerdeki yiyecek-içecek reklamlarından 
en fazla etkilendiği reklamlar nelerdir?” soru-
suna; çoğunlukla dondurma (%24,2), çikolata-
gofret (%16,6) ve cips (%14,6) reklamlarından 
etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Aksoydan ve 
Çakır’ın (2011) çalışmasında, kız öğrencilerin 
erkeklerden daha sıklıkla kantinden yiyecek ve 
içecek tükettiği belirlenmiştir. Kantinden en sık 
alınan yiyecekler sırası ile çikolata ve şekerleme 
(%23,4), gazlı içecekler (%13,3), bisküvi (%12,0), 
poğaca, tost (%12,0), hamburger (%10,0), cips 
(%9,0) ve meyve sularıdır (%8,0). Avan’ın 
(2006) çalışmasında da bizim çalışmamızdaki 
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gibi, çoğunlukla öğrencilerin cips ve dondurma 
reklamlarından etkilendikleri görülmektedir. 
Reklamların çocukların beslenme alışkanlıkları 
üzerindeki olumsuz etkileri, doğru besinlerin 
tanıtımıyla engellenebilir. Bunun yapılmasında 
her evde televizyonun olduğu ve izlendiği düşü-
nüldüğünde, kamu spotu reklamlarıyla sağlığımız 
açısından uygun besinlerin tanıtımı yapılabilir.

Çalışmada öğrencilerin %96,6’sının evinde 
yemeği yer sofrasında yediği, Avan’ın (2006) 
çalışmasında bu oranın %92,6 olduğu tespit 
edilmiştir. Akman ve arkadaşlarının (2012) 
adölesanlar üzerinde yaptığı çalışmada da aile 
ile birlikte masada yeme alışkanlığı %68 olarak 
bulunmuştur. Yörenin yemek kültürü gereği ev-
lerde yer sofrasının kullanılması, oranın yüksek 
çıkmasına neden olmuş olabilir.

Bandura’ya (2001) göre gözlem yoluyla öğ-
renme, öğrenme sürecinin önemli bir boyutunu 
oluşturmaktadır. Çocuklar gözlem yoluyla çeşitli 
davranışları öğrenmektedirler, dolayısıyla annenin 
fiziksel aktivite içeren yaşam sürmesi, sağlıklı 
beslenmesi, küçük yaşlardan itibaren çocukların 
olumlu rol model görmesine neden olacaktır. 
Böylece çocuklar olumlu yaşam biçimi davranış-
ları geliştirme ve sağlıksız davranışların getirdiği 
risklerden kendini koruma fırsatı bulabilecektir. 
Çalışmada öğrencilerin besinleri tüketme sıklığı 
sorgulandığında; çay-kahveyi (%35,1), yoğurdu 
(%22,1), sütü (%30,8), bal, reçel ve pekmezi 
(%31,3), sucuğu (%44,7), kırmızı eti (%48,1), 
balığı (%43,3) nadiren tükettikleri görülmüştür. 

Peynir ve çökeleği (%50,5), sebzeyi (%37), 
zeytini (%51,9), ekmeği (%78,8), taze meyveyi 
(%45,2) her gün tükettikleri tespit edilmiştir. 
Tavuğu (%38), cipsi (%17,3),  kuru baklagilleri 
(%30,3), patatesi (%40,9) haftada 1-2 gün tüket-
tiği, yumurtayı (%22,6) haftada 3-5 gün yediği, 
%52,4’ünün fastfood (pide, hamburger, döner, 
lahmacun, pizza), oraleti (%41,3), mısır/buğday 
gevreği (cornflakes gibi) (%56,3) ise tüketmediği 
bulunmuştur. Öğrencilerin tükettikleri besin gru-
bundan sadece mısır/buğday gevreği ile cinsiyet 
arasında anlamlı fark olduğu, çoğunlukla kız 
öğrencilerin tüketmedikleri (n=66)  bulunmuştur 
(p=0, 043). Avan’ın (2006) çalışmasında kızların 
ve erkeklerin sırasıyla %74,5-%78,7’si süt grubu, 
%65-%61,7’si et grubu, %56,8-%61,7’si yağ ve 
seker grubu, %53,6-%46,1’i de sebze ve meyve 
grubu besinleri yetersiz düzeyde tükettiği saptan-
mıştır. Türk ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında; 
öğrencilerin sık tükettikleri gıdalar ekmek (%97,0), 
çay (%74,4), çikolata (%70,0), hazır kek/bisküvi 
(%68,5), patates (%64,8), yumurta (%64,1), 
bal/reçel (%60,6), en sık tüketilen süt ürünleri; 
peynir, süt/yoğurt olarak saptanmıştır. Demirezen 
ve Coşansu’nun (2005) yaptığı çalışmada, erkek 
öğrencilerin kızlara göre daha sık yağlı ve şekerli 
yiyecekler yediği, kahve, çay, kola tükettiği 
ve daha sık fast-food türü yiyecekler tükettiği 
belirlenmiştir. Buna karşılık, dana eti, koyun ve 
bunlardan yapılan salam, sosis, sucuk tüketimi 
(p>0.05) ve meyve, sebze yemekleri, bulgur 
ya da kuru fasülye, nohut, mercimek gibi kuru 
baklagillerle yapılan yemekleri yeme yönünde 
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cinsiyetler arasında fark belirlenmemiştir (p>0.05). 
Kutlu ve Çivi’nin (2009) Konya merkezde 7-14 
yaş arası çocuklarda yaptığı çalışmada, öğrenci-
lerin en az haftada 1-2 kere ve daha fazla olmak 
üzere şeker-çikolata tüketimi %88, cips-patates 
%71,7, kola tüketimi %40,4, meyve suyu tüke-
timi %73,4 oranında bulunmuştur. Literatürdeki 
çıkan sonuçlara kıyasla çalışmadaki besin değeri 
düşük gıdaların tüketiminin daha düşük oranlarda 
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin besin değeri 
düşük gıdalardan uzaklaşıp taze sebze, meyve ve 
protein içerikli gıdaların tüketiminin özendirilmesi 
gerekmektedir.

Sherman ve Muehlhoff (2007), Zambiya’daki 
ilkokullarda beslenme ve sağlık eğitimi programı 
geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, 
okul tabanlı beslenme ve sağlık servisleri olma-
dığında bile öğretmen eğitimi ve ebeveyn giri-
şimi destekli sınıf programının aktif bir şekilde 
uygulanmasıyla, çocuklar ve ebeveynleri arasında 
farkındalık, bilgi ve davranıştaki kazanımların 
oluşabileceğini belirtmişlerdir. Bu eğitimlerin 
verilmesinde, okul-aile-öğrenci iletişiminin aktif 
olarak kurulmasında, okul sağlığı hemşirelerine 
de büyük sorumluluklar düşmektedir.

Araştırma sonucuna göre; çocukların düzenli 
ve dengeli beslenmesine yönelik pek çok fak-
törün olumsuz etkilediği, annelerin öğrenim 
durumu, meslek ve çalışma durumu ile bilgi 
puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
olmadığı (p<0.05), annelerin beslenmeye yönelik 
bilgi gereksinimlerinin olduğu, ancak bu konuda 

yapılan çalışmaların yetersizliği tespit edilmiştir. 
Bu sonuçlar doğrultusunda;

 Okul sağlığı hemşirelerinin, okul-aile-öğ-
rencilerin sağlıklı beslenme davranışlarının 
geliştirilmesine, farkındalığın arttırılmasına 
yönelik sık sık eğitimler düzenlemeleri ve 
sürekliliği sağlamaları, 

 Bu eğitimlerin okul öncesi eğitim kurumla-
rından itibaren düzenlenmesi,

 Türk kültürüne göre mutfakta söz sahibi olan 
annelerin beslenme hakkında bilgi düzeylerini 
tespit etmeye yönelik epidemiyolojik çalışma-
ların yapılması, 

 Okullarda çocukların yeterli ve dengeli bes-
lenmelerini değerlendirmek için tarama çalış-
malarının yapılması,

 Kahvaltı yapmadan gelen öğrencilerin, yiye-
cek satın aldıkları okul kantinlerinin sıklıkla 
denetlenmesi önerilebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

The Definition and Importance: Because school-age children and youth are in the fast growth and 
development processes; their need for many nutritional elements is higher as compared with other 
periods of their lives and eating habits to be acquired in these periods are maintained throughout their 
lives. In the studies conducted in our country in different regions and at different times; it was seen that 
there were partly similarities as well as differences. Food consumption and dieting habits of parents 
affect food selection and dieting habits of the children directly. As such; it is necessary for parents 
and others responsible for child-raising to have healthy dieting awareness and to be a positive model 
in this sense. Identifying mothers’ knowledge level about child dieting and detecting the correlation 
between mothers’ knowledge level about child dieting and child development will be guiding for 
planning and implementing health services provided for child health and child dieting. The Aim: 
This study was conducted to determine the dieting habits of the first, second and third grade students 
according to the views of the students’ mothers and to identify the mothers’ level of knowledge. The 
Method: The population of this descriptive study consisted of the first, second and third grade students 
studying at primary schools that belonged to the Directorate of Ministry of Education of Akşehir 
County and were located at the city center of Akşehir County. Study sample consisted of the mothers 
of first, second and third grade voluntary students who were selected via stratified sampling method 
according to socio-economic status. After obtaining the required permissions, between October 1 
and November 30 in 2010, data were collected by sending the questionnaire to the mothers. For the 
data evaluation; Kruscal-Wallis, One Way Anova, Mann-Whitney U, Chi-square Test were used. The 
Findings: 92.8% of the mothers were married, 71.6% of them were primary school graduates and 
83.7% of them were housewives. 31.7% of the students were third-grade students and 51% of them 
were male.84.6% of the mothers replied that vitamin C protected the body from illnesses and 54.3% 
of them said that iodine deficiency caused goitre. 44.4% of children told that they skipped breakfast 
most often. When the children were asked about the frequency of foods consumed; it was found out 
that they rarely consumed milk (30.8%), red meat (48.1%), fizzy drinks (47.1%); they consumed chips 
one or two days a week (17.3%) while they never consumed (56.3%) any cornflakes. It was seen 
that they consumed chicken (38%), chips (17.3%), pasta-rice-vermicelli (37%), legumes (30.3%) and 
potatoes one or two days a week (40.9%) while they consumed eggs 3-5 days in a week (22.6%). It 
was also noted that 52.4% of the children did not consume fast food [pita, hamburger, doner kebab 
(a Turkish dish made of meat cooked on a vertical rotisserie), lahmacun (very thin Turkish pizza 
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covered with seasoned minced meat and onions), pizza], powdered drinks (41.3%) and corn flakes/
wheat flakes (56.3%). It was determined that sons of the participant mothers consumed maximum 
one group of food between two meals. Among the food groups consumed by the children; there 
were significant correlations only between consuming corn flakes/wheat flakes and gender (p<0.05).  
Discussion: School age is a period during which growth and development is fast and life-long dieting 
habits are acquired to a large extent. Some unwanted health problems occur due to poor, unbalanced 
or excessive dieting among the school age children. Nutritional and infectious diseases occur often 
and show a slow/severe course. Therefore childhood is of a particular importance in the life of the 
people. When the children do not acquire the habit of adjusting his time in accordance with resting, 
playing and studying; they cannot wake up in time in the mornings and cannot have breakfast and 
when the family –especially the mothers- do not have the habit of having breakfast they do not get 
this habit either. In the current study; it was discovered that 56.3% of the children had three meals 
a day, 33.8% of them sometimes skipped meals, 44.4% of them skipped breakfast most often and 
the reason for skipping meals was that “they did not have appetite”.  Results and Suggestions: It 
was determined that there were lacking points in children’s dieting habits and information support 
was required for the mothers in terms of healthy dieting. In light of the study findings; school health 
nurses should organize frequent trainings in order to improve school-family-student healthy dieting 
habits, to raise awareness about this subject and to ensure continuity of these trainings.
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EBEVEYN ÖZ-DÜZENLEME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN 
GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ(1)
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Ahmet ÖZBAY1, Ahmet AKIN2
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Öz: Bu araştırmanın amacı Ebeveyn Öz-düzenleme 
Ölçeği’nin (EÖÖ; Hamilton, Matthews ve Crawford, 
2014) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini 
incelemektir. Araştırma 205 ilkokul, ortaokul ve 
lise öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı 
faktör analizi sonucunda dört boyutlu modelin iyi 
uyum verdiği görülmüştür (x2= 234.44, sd= 97, 
RMSEA= .083, CFI= .89, IFI= .89 ve SRMR= .060). 
Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ölçeğin tamamı için 
.88, öz-yeterlik alt ölçeği için .85, kişisel kontrol alt 
ölçeği için .72, kendine yetme alt ölçeği için .74 ve 
öz-yönetim alt ölçeği için .74 olarak hesaplanmıştır. 
Ölçeğin madde toplam test korelasyonlarının .31 
ile .76 arasında sıralandığı bulunmuştur. Geçerlik 
ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular 
EÖÖ’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir 
ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Öz-düzenleme, Doğ-
rulayıcı Faktör Analizi, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract: The aim of this study is to examine of 
valitidy and reliability of the Turkish version of the 
Parenting Self-regulation Scale (PSS; Hamilton, 
Matthews and Crawford, 2014). The sample of this 
study consisted of 205 elementary school, secondary 
school and high school teachers. Results of confir-
matory factor analysis demonstrated that this scale 
yielded 2 factors, as original form: x2= 234.44, df= 
97, RMSEA= .083, CFI= .89, IFI= .89 ve SRMR= 
.060. The internal consistency coefficients of the total 
scale were .88, of self-efficacy was .85, of personal 
agency was .72, of self-sufficiency was .74 and of 
self-management was .74. The corrected item-total 
corraletions were ranged from .31 to .76. Overall 
findings show that this scale had high validity and 
relibiality scores. 

Key Words: Parenting, Self-regulation, Confirmatory 
factor analysis, Validity, Reliability
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GİRİŞ

Öz-düzenleme kavramı, öğrenme ve akademik 
başarıya etki eden en temel unsurlardan birisi 
olarak nitelendirilmektedir (Boekaerts, 1996). 
Puustinen ve Pulkkinen (2001), tarafından öz-
düzenleme modellerini karşılaştırmaya yönelik 
yapılan bir araştırmada, öz düzenleme kavramının 
öğrencilerin öğrenme süreçleri üzerinde davra-
nışsal, bilişsel ve motivasyonel olarak etkin rol 
oynadıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca,  Pintrich’in 
(2000) öz-düzenlemeye ilişkin geliştirdiği modelle 
öğrenmedeki öz-düzenlemeyi arttıran farklı etkinlik 
ve süreçler arasında sentez yapmıştır. 

Pintrich (2000) öz düzenleme kavramını, öğren-
cilerin kendi öğrenme amaçlarını belirledikleri, 
bilişlerini, motivasyonlarını ve davranışlarını 
düzenlemeye çalıştıkları, amaçları ve çevrelerin-
deki bağlamsal özellikler tarafından yönlendirilip, 
sınırlandırıldıkları, etkin ve yapıcı bir süreç olarak 
tanımlamaktadır. Yapılan çalışmalarda,  bireylerin 
öğrenme sürecini düzenlemesinde, öz-düzenleme 
stratejilerinin ve bu stratejilerin kullanılmasını 
sağlayan motivasyon kaynakları olan motivas-
yonel inançların etkili olduğu gözlemlenmiştir 
(Pintrich, 2000). Bunların yanı sıra Zimmerman 
(1990), öz-düzenleme stratejilerinin öğrencilerin 
işine yarayacağını savunmakta ve öz-düzenleme 
stratejilerini hedeflenen bilgi ya da becerileri ka-
zanmak amacıyla yürüttüğü işlemler olarak değer-
lendirmektedir. Bu işlemlerin bilişin planlanması, 
izlenmesi ve değiştirilmesi açısından biliş üstü 
stratejileri içeren öz-düzenlemenin, öğrencilerin 

sınıftaki akademik bir görevi gerçekleştirebilmek 
için harcadığı çabayı yönetmesi, öğrenmek, 
hatırlamak ve anlamak için kullandıkları tekrar-
lama, anlamlandırma ve örgütleme gibi bilişsel 
stratejiler olduğu savunulmaktadır (Pintrich ve 
De Groot, 1990).

Anne-baba tutumlarının çocukları doğrudan ve 
dolaylı olarak etkilediği bilinmektedir (Steinberg, 
Elmen ve Mounts, 1989). Anne-baba tutumları 
doğrudan çocukların davranışlarını, gelişimlerini 
etkilemektedir. Dolaylı olarak ise çocuklarda 
davranış sorunları oluşturabilecek başka prob-
lemlere de yol açtıkları gözlemlenmektedir (Üredi 
ve Erden, 2009). Bu bağlamda, doğrudan ya da 
dolaylı olarak anne-baba tutumlarının, çocukların 
gelişimini, davranışlarını biçimlendirmektedir.

Yetkili ailelerde (authoritative) yetişen çocukların, 
arkadaş canlısı, öz kontrolü gelişmiş, yüksek öz 
güvene sahip çocuklar oldukları belirtilmektedir 
(Üredi ve Erden, 2009). Otoriter tutumla yetiştirilen 
çocukların ise kaygı, düşük özgüven, saldırganlık, 
düşmanlık, düşük öz- düzenleme gibi olumsuz 
davranış özellikleri sergiledikleri belirtilmektedir 
(Baumrind, 1991). Ayrıca, evdeki otoriter tutumun 
artması, çocuklarda görülen davranış problemle-
rinde de artışa yol açmaktadır. Bir başka ebeveyn 
tutumu olan izin verici tutumda ise, çocuğun ne 
istediğine tam olarak karar verememiş, doyumsuz, 
kurallar karşısında uyum sağlayamayan, paylaşma, 
işbirliği gibi becerilerden yoksun bir kişi tablosu 
çizdiği görülmektedir  (Özeri, 1994).
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Sanders ve Mazzucchelli (2013), çocuğa yöneltilen 
davranışlar olan anne-baba tutumlarının, ebeveyn-
çocuk etkileşiminin doğasını biçimlendiren ebeveyn 
davranışlarının, uygulamalarının ve sözsüz ifadelerin 
toplamı olduğunu savunmaktadır. Baumrind (1991),  
anne-baba tutumlarına ilişkin sınıflandırmaların 
ailelerin kendi çocuklarını denetlemek ve onları 
sosyalleştirmek için gösterdikleri çabalardaki 
değişimleri belirlemek için kullanıldığını ifade 
etmektedir. Bu doğrultuda yapılan bir araştırmada, 
anne-baba tutumlarını belirlemede kontrol, açık 
iletişim, olgunluk beklentisi ve bakım gibi dört 
boyut olduğu gözlemlenmiştir (Baumrind, 1991). 

McCabe, Cunnington ve Brooks-Gunn (2004), 
anne-baba tutumlarında duyarlılık ve talepkârlık/
kontrol olmak üzere iki temel unsur olduğuna 
dikkat çekmektedir. Talepkârlık,  çocuğun tüm 
aile bireyleri ile bütünleşmesi için ailenin ço-
cuktan olgun, sorumlu ve disiplinli davranma-
sını beklemeleri ve aile kurallarına uymadıkları 
zaman uyarılmaları iken; duyarlılık çocuğun 
özel ihtiyaçları ve isteklerine karşı duyarlı ve 
destekleyici olunması ve bu suretle çocuğun ki-
şiliğinin geliştirilmesini ifade etmektedir (Üredi 
ve Erden, 2009). Araştırmacılar, kabul/ilgi ile 
kontrol/denetleme boyutlarının kesiştiği noktalarda 
demokratik, otokratik, ihmalkâr ve müsamahakâr 
aile tutumları olduğu sonucuna ulaşmışlardır 
(Lamborn ve ark., 1991).

Anne-baba tutumlarına ilişkin yapılan araştır-
malarda, demokratik aile algısını benimsemiş 
öğrencilerin yüksek düzeyde benlik algısına, 

içsel denetim odağına, etkili öğrenme ve çalışma 
stratejisi kullanımına, öz-düzenlemeye, motivas-
yona, öğrenmeye ilişkin amaç yönelimine ve 
düşük düzeyde başarısızlık beklentisine sahip 
oldukları belirtilmektedir (Aunola, Stattin ve 
Nurmi, 2000). Bunlara paralel olarak düzenlenen 
çalışmalarda, aile tutumları ile akademik başarı 
arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Maccoby 
ve Martin (1983) ise, demokratik ailelerde yetişen 
çocukların otoriter, ihmalkâr ve müsamahakâr ai-
lelerle kıyaslandığında yüksek düzeyde akademik 
başarıya, benlik algısına, öz-yeterlik algısına ve 
sosyal gelişime sahip olduklarını belirtmektedir. 
Bu nedenle yapılan tüm araştırmalarda,  aile 
tutumlarının öz-düzenleme gelişiminde oldukça 
etkili olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın 
amacı Hamilton, Matthews ve Crawford (2014) 
tarafından geliştirilen Ebeveyn Öz-düzenleme 
Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik 
ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. 

YÖNTEM

Çalışma Grubu 

Araştırma İstanbul’da görev yapan 205 ilkokul, 
ortaokul ve lise öğretmeni üzerinde gerçekleşti-
rilmiştir. 83’ü erkek, 122’si bayan öğretmenden 
oluşan bu grubun yaş ortalaması 38,8’dir. Ölçeğin 
orijinalinde özel bir yaş grubu belirlenmediğin-
den geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yararlı 
olabilmesi için kültür ve olgunluk düzeyi yüksek 
olduğu düşünülen öğretmenler tercih edilmiştir. 
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Çalışma grubunun belirlenmesinde uygun örnek-
leme yöntemi kullanılmıştır.

İşlem

Ölçeğin uyarlamasına başlamadan önce daha 
önce ölçeğin uyarlanıp uyarlanmadığı ve ben-
zer çalışmalar araştırılmıştır. Türkçe literatürde 
ebeveyn-öz düzenleme ile ilgili ölçekler incelenmiş 
ve ölçeğin Türkçeye uyarlanmadığı görülünce 
orijinal ölçeğin yazarları ile e-posta yoluyla 
iletişime geçilmiş ve ölçeğin uyarlanabileceğine 
ilişkin gerekli izin alınmıştır. Ölçeğin Türkçeye 
çevrilme süreci belli aşamalardan oluşmaktadır. 
Öncelikle ölçek üç öğretim elemanı tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir. Aynı kişiler elde ettikleri 
Türkçe formlar üzerinde tartışarak anlam ve 
gramer açısından gerekli düzeltmeleri yapmış 
ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Son 
aşamada bu form, psikolojik danışma ve rehberlik 
ve ölçme ve değerlendirme alanındaki iki öğretim 
üyesine inceletilerek görüşleri doğrultusunda bazı 
değişiklikler yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği 
için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulan-
mıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık yöntemiyle 
incelenmiştir. Madde analizi ise düzeltilmiş mad-
de-toplam puan korelasyonları ile incelenmiştir. 
Geçerlik ve güvenirlik analizleri için LISREL 
8.54 ve SPSS 20.0 programları kullanılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Ebeveyn Öz-düzenleme Ölçeği (Parenting Self-
regulation Scale): Ölçeğin orijinal formu Hamil-
ton, Matthews ve Crawford (2014)  tarafından 
geliştirilmiştir. Ölçek 1 Kesinlikle Katılmıyorum 
dan 5 Kesinlikle Katılıyorum olmak üzere 5’li 
Likert şeklinde puanlanmaktadır. Yüksek puanlar 
ebeveyn öz-düzenleme düzeyinin yükseldiğini 
göstermektedir. Ebeveyn Öz-düzenleme Ölçeği’nin 
orijinal formunun Cronbach alfa iç tutarlılık 
güvenirlik kat sayıları ölçeğin bütünü için .84, 
öz-yeterlik alt boyutu için .73, kişisel kontrol için 
.69, kendine yetme için .62 ve öz-yönetim için 
.69 olarak bulunmuştur. 

BULGULAR

Madde Analizi ve Güvenirlik

EÖÖ’nin maddelerinin ayırt etme gücünü be-
lirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır. 
Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş 
madde toplam korelasyon katsayılarının .31 ile 
.76 arasında sıralandığı görülmüştür. Ebeveyn Öz-
düzenleme Ölçeği’nin Cronbach alfa iç tutarlılık 
güvenirlik kat sayıları, ölçeğin bütünü için .88, 
öz-yeterlik alt boyutu için .85, kişisel kontrol 
için .72, kendine yetme için .74 ve öz-yönetim 
için .74 olarak bulunmuştur. Bulgular Tablo 1’de 
görülmektedir.
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Tablo 1. Ebeveyn Öz-düzenleme Ölçeği’nin Düzeltilmiş Madde Toplam 
Korelasyon Katsayıları

Ö
z-

ye
te

rli
k

Madde No rjx

K
en

di
ne

 y
et

m
e

Madde No rjx

1 .74 9 .49

2 .67 10 .56

3 .76 11 .48

4 .75 12 .61

K
iş

is
el

 
ko

nt
ro

l

5 .31
Ö

z-
yö

ne
tim

13 .54

6 .55 14 .49

7 .66 15 .66

8 .58 16 .48

Yapı Geçerliği

Doğrulayıcı Faktör analizi; Ölçeğin dört boyutlu 
yapısının elde edilen verilerle ne derece uyumlu 
olduğunu belirlemek üzere doğrulayıcı faktör 
analizi uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için 
uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 

ölçeğin orijinal formda olduğu gibi dört boyutta 
uyum verdiği görülmüştür (x2= 234.44, sd= 97, 
RMSEA= .083, CFI= .89, IFI= .89 ve SRMR= 
.060). Ancak 7. ile 8. maddeler arasında ikili hata 
kovaryansı tanımlanmıştır. Doğrulayıcı faktör 
analizi sonuçları Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. EÖÖ’nin Path Diagramı ve Faktör Yükleri

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu çalışmada Ebeveyn Öz-düzenleme Ölçeği’nin 
Türkçeye uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik 
ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Ölçeğin Türkçe formunun orijinal formunda 
olduğu gibi dört boyutlu yapıya sahip olduğu-

nun doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. 
Doğrulayıcı faktör analizinde sınanan modelin 
uyum yeterliğini belirlemek için pek çok uyum 
indeksi kullanılmaktadır. Söz konusu uyum in-
dekslerinden en sık kullanılanları Ki-Kare Uyum 
Testi (Chi-Square Goodness), İyilik Uyum İndeksi 
(Goodness of Fit Index, GFI), Düzeltilmiş İyilik 
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Uyum İndeksi (Adjusted Goodness of Fit Index, 
AGFI), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative 
Fit Index, CFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi 
(Normed Fit Index, NFI), Ortalama Hataların 
Karekökü (Root Mean Square Residuals, RMR 
veya RMS) ve Yaklaşık Hataların Ortalama 
Karekökü’dür (Root Mean Square Error of App-
roximation, RMSEA). GFI, CFI, NFI, RFI, IFI 
ve AGFI indeksleri için kabul edilebilir uyum 
değeri .90 ve mükemmel uyum değeri .95 olarak 
kabul edilmektedir (Marsh, Hau, Artelt, Baumert 
ve Peschar, 2006) . RMSEA için ise .08 kabul 
edilebilir uyum ve .05 mükemmel uyum değeri 
olarak kabul edilmiştir (Byrne ve Campbell, 1999). 
x²/sd değeri ise 2-3 arasının kabul edilebilir, 0-2 
arasının ise iyi uyum değeri olarak kabul edil-
mektedir (Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 
2003). Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına 
göre, uyum indekslerinin kabul edilebilir ve iyi 
uyum değerleri dikkate alındığında EÖÖ’nin dört 
boyutlu yapısının iyi uyum verdiği görülmüştür.

Ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının yüksek bulun-
ması iç tutarlılığının yeterli düzeyde olduğunu 
göstermektedir. Araştırmalarda kullanılabilecek 
ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düze-
yinin .70 olduğu (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 
2008) dikkate alınırsa, EÖÖ’nin güvenirliğinin 
sağlandığı söylenebilir. Düzeltilmiş madde toplam 
korelasyonları test maddelerinden alınan puanlar 
ile testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklar 
ve bu değerlerin pozitif ve yüksek olması bir 
ölçme aracındaki her bir maddenin benzer davra-

nışları örneklediğini gösterir. Düzeltilmiş Madde 
toplam korelasyonlarının .30 ve üzerinde olması 
yeterli kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2010). 
Madde analizi sonucunda ölçeğin madde-toplam 
korelasyon katsayılarının .30 ölçütünü karşıladığı 
görülmüştür. 

Sonuç olarak; geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından 
elde edilen bulgular incelediğinde EÖÖ’nin geçerli 
ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

ÖNERİLER

Bu araştırmada yapılan çalışmalara ek olarak, 
ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek amacıyla 
EÖÖ ile özsaygı, özgüven, anne-baba tutumları, 
sosyal ilişkiler ve aile ilişkileri gibi kavramlar 
arasındaki ilişkiler incelenebilir. Ayrıca bu ölçe-
ğin kullanılacağı araştırmaların yapılması, ölçme 
gücüne önemli katkılar sağlayacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

The Definition and Importance: As the rate of authoritarian behaviors increase in family, beha-
vioral problems of children will also increase. Furthermore, children with permissive parents are 
more likely to be hesitant, insatiable and they also do not know sharing.  The Aim: The aim of this 
study is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Parenting Self-regulation 
Scale (PSS; Hamilton, Matthews, & Crawford, 2014). Restrictions of the Study: The study was 
conducted only with a group of teachers who are also parents in Istanbul. Method: The sample of 
this study consists a total of 205 teachers from elementary, secondary and high schools in Istanbul. 
Participants included 83 male and 122 female teachers and the mean age was 38.8. The original form 
of Parenting Self-regulation Scale was developed by Hamilton, Matthews and Crawford (2014). The 
scale was a Likert type scale and high scores reflect high parenting self regulation. Cronbach alpha 
of Parenting Self-regulation Scale was .84 for all scale, .73 for self- efficacy subscale, .69 for perso-
nal control, .62 for self-sufficiency and .69 for self management. Item factor loadings were ranged 
between .45 and .64. The results showed that the scale was reliable and valid.  Findings: Results 
of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded 2 factors, as original form: x2= 
234.44, df= 97, RMSEA= .083, CFI= .89, IFI= .89 and SRMR= .060. The internal consistency coef-
ficient of the total scale was .88, self-efficacy was .85, personal agency was .72, self-sufficiency was 
.74 and self-management was .74. The corrected item-total correlations were ranged from .31 to .76. 
Discussion: Various fit indexes were used in confirmatory factor analyses. Chi-Square Goodness, 
Goodness of Fit Index (GFI),  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), Comparative Fit Index, CFI), 
Normed Fit Index, NFI), Root Mean Square Residuals (RMR or  RMS) and  Root Mean Square 
Error of Approximation ( RMSEA) are the most common used fit indexes. According to results of 
confirmatory factor analyses, fit indexes were acceptable and Parenting Self-regulation Scale with 
its four dimensions has good fit indexes. High internal consistency scores show that the scale has 
high internal consistency.  Item analyses show that total item correlation coefficients measure .30 of 
them. According to results, it can be concluded that Parenting Self-regulation Scale is a reliable and 
valid instrument. Suggestions: In order to determine convergent validity of the scale, the relationships 
between self esteem, self-confidence, parenting styles, social relationships, family relationships and 
Parenting Self-regulation Scale can be investigated. Moreover, planning new studies in which the 
scale will be used increase the power of measurement of the scale. 
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DAVRANIŞ DÜZENLEME BECERİLERİ ÖLÇME ARACI BAŞ-AYAK 
PARMAKLARI-DİZLER-OMUZLAR (BADO) GÖREVLERİ’NİN 

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI(1)

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF BEHAVIOR  REGULATION 
MEAUSURE HEAD-TOES-KNEES-SHOULDERS (HTKS) TASKS

Esin SEZGİN1, Serap DEMİRİZ2

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi, Tokat / Türkiye 
2 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi, Ankara / Türkiye 

Öz: Bu araştırma,  davranış düzenleme becerilerini değerlendirmek 
üzere geliştirilen, Baş-Ayak Parmakları-Dizler-Omuzlar(BADO) 
görevleri ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik analizlerinin 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu  
2013-2014 eğitim- öğretim yılında Ankara il merkez ilçelerinde 
bağımsız anaokulu ve anasınıflarına devam  eden   36-72 ay arası 
591 çocuk oluşturmuştur. Ölçeğin geçerliğine yönelik yapılan 
çalışmalarda kapsam ve yapı geçerliğini incelemek için uzman 
görüşü ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yöntemleri, ölçeğin ölçüm-
lerinin güvenirliğine yönelik yapılan çalışmalarda ise Cronbach 
Alfa iç tutarlık katsayısı, bağımsız değerlendiriciler arası tutarlık, 
madde toplam korelasyonu ve üst % 27 ve alt % 27’lik grupla-
rın madde puanları arasındaki farkın anlamlılığı incelenmiştir. 
Yapılan analizler sonucunda toplam 30 maddeden oluşan ölçme 
aracı tek faktörden oluşmuştur. Ölçme aracının tümüne ait alfa 
değeri 0,96 olarak bulunmuştur. İki farklı puanlayıcının ölçme 
aracına verdikleri puanlar arasındaki tutarlılık derecesi K=0,82 
(p=0.00<0.01) olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş madde toplam 
korelasyonu 0,40 ile 0,8 arasında değişmekte ve üst % 27 ve alt 
% 27’lik grupların madde ortalamaları arasındaki tüm farkların 
anlamlı olduğu görülmektedir.  Araştırmanın bulguları Baş-Ayak 
Parmakları-Dizler-Omuzlar(BADO)  görevleri ölçme aracının 
Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 
göstermektedir. 36-72 ay arası çocukların yaş ve cinsiyetleri ile  
Baş-Ayak Parmakları-Dizler-Omuzlar(BADO)  puanları arasındaki 
ilişkiyi belirlemek için yapılan analizler sonucunda, yaş grupları 
arasında  Baş-Ayak Parmakları-Dizler-Omuzlar(BADO)  görev-
leri puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık 
görülmektedir(p<0.05). Cinsiyet grupları ile Baş-Ayak Parmakları-
Dizler-Omuzlar(BADO)  görevleri puanı açısından ise istatistiksel 
olarak anlamlı derecede farklılık görülmemektedir(p>0.05).

Anahtar Kelimeler: Öz-düzenleme, Davranış Düzenleme, Geçerlik 
ve Güvenirlik

Abstract: The present study aimed to perform validity and reli-
ability analyses for Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) task 
measure, which was developed to assess behavioral regulation 
skills. Study group was comprised of 591 children aging between 
36 and 72 months, attending to independent  nursery classes and 
kindergartens in central districts of Ankara province, during the 
2013-12014 educational year. Validity study involved in expert 
opinion and Confirmatory Factor Analysis methods to assess the 
scope and construct validity, and reliability assessment involved in 
Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient, consistency of 
independent assessors, item-total correlation, and significance of 
difference between the item scores of upper 27% and lower %27 
of the groups. Analyses rendered a single factor measure with a 
total of 30 items. Cronbach’s Alpha coefficients of the measure 
were found to be 0.993, 0.957, and 0.94 for Section I, Section II, 
and Section III, respectively, with 0.96 for the measure as a whole. 
The degree of consistency of the scores by two different raters was 
found to be K=0,82 (p=0.00<0.01). Adjusted item-total correlation 
varied between 0.40 and 0.8 and that all differences between the 
average scores of the upper %27 and lower 27% of the groups were 
significant. Findings of the study suggested that Turkish version 
of the Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) task measure was a 
valid and reliable measure. Upon analyses as performed with an 
aim to determine the association between age and sex of children 
aging 36-72 months and Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) task 
scores, there found a statistically significant difference between the 
age groups as regards the Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) 
task scores (p<0.05). There was no statistically significant differ-
ence in Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) task scores by sex 
groups (p>0.05). 

Key Words: Self-Regulation, Behavioral Regulation, Validity 
and Reliability
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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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

Bireyin yaşamı boyunca iş ve okul hayatında, 
sosyal ilişkilerinde, yaşam niteliğinin yükselme-
sinde önemli yer tutan öz-düzenlemenin gelişimi 
doğumdan itibaren başlamaktadır. Öz-düzenleme, 
kontrol edebilme, duyguları yönetme, biliş düzeyi 
ve davranışları planlama gibi yetenekleri içeren 
geniş bir yapıyı içermesi (Bronson, 2000) nedeni ile 
yapısal ve işlevsel olarak çok boyutlu bir süreçtir. 
Öz-düzenlemenin alt  boyutlarına ilişkin pek çok 
farklı saptama bulunmaktadır. Smith-Donald, Ra-
ver, Hayes, Richardson (2007), öz-düzenlemeyi, 
duygusal, dikkat ve davranış düzenleme olarak 
üç alt boyuta ayırmıştır.  McClelland,  Cameron,  
Wanless ve Murray (2007), ise öz-düzenlemeyi 
sosyal beceri ve davranış düzenleme olarak ele 
almıştır. Öz-düzenlemenin tepkisel boyutunu oluş-
turan davranış düzenleme dikkat, çalışan hafıza 
ve önleyici kontrol mekanizması birleşimini içerir 
(Suchodoletz, Gestsdottir, Wanless, McClelland 
ve Birgisdottir, 2013) diğer bir ifadeyle davranış 
düzenleme öz-düzenlemenin bilişsel süreçleri 
bütünleştiren görünümüdür (Wanless,  Ponitz,  
McClelland, Son, Morrison,   Lan, 2011). Dav-
ranış düzenleme çocukların davranışlarını ger-
çekleştirmeden önce düşünmesi, davranışlarını 
planlaması, tepkilerini kontrol etmesi, sırasını 
bekleyebilmesi, sabır göstermesi ve iç güdüsel 
davranmaması gibi durumları kapsar (Smith-
Donald,  Raver,  Hayes ve Richardson, 2007). 
Özellikle okula uyum sürecinde önemlidir, güçlü 
davranış düzenlemeye sahip olan çocuk, sınıfın 

bir üyesi olabilir, sınıf kurallara uyma davranışı 
gösterebilir. Örneğin, sınıfta istediği zaman su 
içmek için baskın tepkiler vermek yerine sıranın 
kendisine gelmesini ya da izin verilmesini bek-
lemek gibi davranışları içerir(Wanless,  Ponitz,  
McClelland, Son, Morrison,   Lan, 2011).

McClelland, Cameron, Farris, Jewkes, Morrison, 
(2007), davranış düzenlemeyi, dikkat (attention), 
önleyici kontrol (inhibitory control), ve çalışan 
bellek (working memory) olarak üç alt boyutta 
ele almıştır. Dikkat, bireyin bir kaynağa odaklan-
ması ve kaynağın farkında olmasıdır. Bu sayede 
kaynaktan gelen bilginin alınması kolaylaşır (Fri-
edenberg ve Silverman, 2012). Dikkat, bir nesne 
ya da görevden başka bir göreve geçişte dikkat 
dağıtıcı unsurları görmezden gelmeyi ifade eder. 
Amaca yönelik eylemde bulunmak üzere hazır 
olma, görev boyunca kendini kontrol etme gibi 
süreç ve becerileri içerir (McClelland ve Tominey, 
2011). Çalışan bellek, bir görevi tamamlamak için 
bellekte bilgiyi yeterince uzun süre tutmak için 
çocuğun var olan yeteneğini ifade eder (McClel-
land ve Tominey, 2011). Bilginin depolandığı bir 
alandır ve çok bileşenli bir yapıya sahiptir (Blair 
ve Razza, 2007). Bu bileşenler çok basamaklı bir 
görevi tamamlamak, talimatları takip etmek ve 
(McClelland ve Tominey, 2011)  bir süre bilginin 
zihinde tutulması veya yenilenmesi çalışan bel-
leğin görevidir. Dikkati çeken bir uyaran çalışan 
bellekte kalırsa, bireyin daha sonraki davranışla-
rında etkili olur (Blair ve Razza 2007). Önleyici 
kontrol,  bireyin uygun davranışı göstermek üzere 
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uygun olmayan davranışı engellemesi, amaca 
uygun davranışın ortaya konulmasında bireyin 
istemli olarak uygun davranışa yönelmesi ve 
davranışı göstermesi için çaba gerektiren bir 
şekilde  kendisini kontrol edebilmesidir (oyun 
sırasında su içmeye kalkıp tekrar oyuna dönmek 
gibi) (McClelland ve Tominey, 2011; Eisenberg, 
Smith ve Spinrad, 2011). 

Yapılan araştırmalarda çocukların okul döneminde 
dikkati sağlama, hatırlama, hareketleri kontrol 
etme, hareketleri kontrol edilmiş tepkilere çevir-
me, görevleri bağımsız tamamlama ve görevler 
arasında geçiş sağlama gibi sorun yaşadıkları 
görülmektedir (McClelland, Cameron, Farris, 
Jewkes ve Morrison, 2007). Davranış düzenleme 
beceri gelişimleri yüksek olan çocukların özellikle 
okul ortamında, çocukların sınıf kurallarına daha 
iyi uyum sağladığı ve öğrenme fırsatı bulabildiği 
görülmektedir. Davranış düzenlemenin alt bile-
şenlerine yönelik yapılan araştırmalarda; Blair 
ve Razza (2007) dikkat toplama yeteneğinin 
çocukların akademik başarılarını engellediğini 
saptamıştır. Güçlü bir çalışan zihnin daha iyi oku-
ma, matematik becerileri ve çocukların akademik 
sonuçlarında önleyici kontroldeki bireysel farklı-
lıklarla ilişkili olduğu görülmüştür. Ancak, eğitim 
ortamında çocukların karşılaştığı birçok gereklilik 
çoklu zihinsel becerilerin birlikte çalışmasını ge-
rektirmektedir. Davranış düzenleme yeteneğinin 
müdahaleler programları ile  şekillendirilebileceği 
yapılan araştırmalarda öne sürülmektedir (Den-
ham, Warren-Khot, Bassett, Wyatt ve Perna 2012; 

Wanless, McClelland, Tominey ve Acock 2011). 
Davranış düzenleme becerilerinin desteklenmesi 
ile çocukların motivasyonları, dikkat yetenekleri, 
hatırlama, sınıf kurallarına uyma, öğretmen ta-
leplerini takip edebilme becerileri de gelişerek 
sınıfa uyumları kolaylaşır (vonSuchodoletz, 
Trommsdorff, Heikamp, Wieber ve Gollwitzer, 
2009). Yapılan çalışmalarda davranış düzenleme 
konusunda müdahale edilen çocukların kişisel 
davranış düzenleme becerisinde önemli başarılar 
elde ettiğini ve akademik başarılarının arttığını 
göstermektedir (Duckworth ve Seligman, 2005) 
Araştırmalar okul öncesinde öz-düzenlemenin, 
akademik sonuçların önemli bir yordayıcısı ol-
duğunu ve buna bağlı olarak davranış düzenleme 
becerilerini geliştirmeye yönelik müdahalelerde 
bulunmak için ideal zamanın okul öncesi oldu-
ğunu ortaya koymaktadır (Blair ve Razza,2007; 
McClelland, Cameron, Connor, 2007). Bu so-
nuçlar, okul öncesi dönemde ve okul yıllarında 
davranış düzenlemenin şekillendirilebilmesine ön 
kanıtlar sağlar ve  öğretme metotlarında başarılı 
uygulama fırsatı ve kişisel davranış düzenlemeyi 
destekleyen müdahale programları oluşturmanın 
önemini vurgulamaktadır (McClelland ve Tomi-
ney, 2011;Denham, Warren-Khot, Bassett, Wyatt 
ve Perna, 2012).

Davranış düzenleme becerilerini değerlendirme 
araçları genellikle öğretmen veya aile görüşlerinin 
alınması ile elde edilen likert tipi ölçeklerdir. Bu 
ölçekler öğretmen ve ailenin değerlendirmeleri ile 
sınırlıdır ve ön yargı içerebilmesi nedeniyle son 
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yıllarda yerini doğrudan gözlemlere bırakmıştır. Bu 
gözlemler ile gözlemcinin ön yargısı olmadan var 
olan durum doğrudan değerlendirilmektedir. Ancak 
bu araçların daha çok laboratuar veya kliniklerde 
kullanılmak üzere hazırlanmış olması, çocukla-
rın yapay ortamlarda gözlemlenmesi yönünden 
sınırlılıklar içermektedir (Pointz, McClelland, 
Matthews ve Morrison, 2009 ). Yurtdışında okul 
öncesi dönemdeki çocukların davranış düzenle-
melerine yönelik farklı değerlendirme araçları 
(Pointz, Mcclelland, Jewkes, Connor, Farris, 
Morrison, 2008)  olmasına karşın ülkemizde 
davranış düzenleme becerilerine yönelik yapılan 
araştırmalar sınırlıdır. Araştırmaların çoğunlukla 
ilkokul- ortaokul öğrencileri  (Üredi ve Üredi, 
2005; Sungur ve Güngören, 2009) ile üniversite 
öğrencilerinin (Sağırlı, Çiltaş, Azapağası ve Zehir, 
2010; Yüksel, 2013), öz-düzenlemelerine ilişkin 
olduğu görülmektedir.  Bu durumun, davranışsal 
düzenleme konusunda yeterli araştırma yapıl-
maması ve okul öncesi dönemine ait geçerli ve 
güvenilir bir ölçme aracının bulunmamasından 
kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Bu araştırma ile davranışsal düzenleme beceri-
lerini doğrudan değerlendirebilen, az malzeme 
gerektiren, kısa sürede sınıf ortamında kolayca 
uygulanabilen bir ölçme aracı olan Baş-Ayak 
Parmakları-Dizler-Omuzlar (BADO) görevlerinin 
geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması 
ve alana kazandırılması amaçlanmıştır. Bunun 
sonucunda alana kazandırılan ölçme aracının 
erken çocukluk dönemindeki çocukların davranış 

düzenleme becerisi yönünden değerlendirilerek 
okul öncesi dönemdeki çocukların desteklenme-
sine rehber olacağı düşünülmektedir.

2.YÖNTEM

Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış 
düzenleme becerilerini değerlendirmek üzere 
geliştirilmiş olan Baş- Ayak Parmakları- Dizler- 
Omuzlar (BADO) görevleri ölçme aracının geçer-
lik ve güvenirlik analizlerinin gerçekleştirilmesi 
amaçlanan bu araştırma tarama modeline örnek 
bir araştırmadır.

2.1.Çalışma grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim 
öğretim yılı bahar döneminde, Ankara merkez 
ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
anasınıfı ve bağımsız anaokullarına devam eden 
36-72 aylık 591 çocuk oluşturmuştur. Çalışma 
grubunun  %33,3(n=197) 36-48 aylık, %33,3( 
n=197) 49-60 aylık, %33,3 (n=197) 61-72 aylık 
ve %51,27’si (n=303) erkek, %48,73’ü (n=288) 
kız çocuklarından oluşmaktadır.  Çalışmadan elde 
edilecek veriler için alınan çocuk sayısı Tabakalı 
Basit Rastgele Örnekleme Yöntemi ile hesap-
lanmıştır. Elde edilen örneklem hacmi, Ankara 
ilinde bulunan dokuz merkez ilçesine ağırlıkları 
oranında kız-erkek oranları da dikkate alınarak 
dağıtılmıştır. Her ilçeden alınan okul sayılarının 
ortalamalarına göre basit tesadüfi örnekleme yoluyla 
okullar örnekleme dahil edilmiştir. Örnekleme 
alınan çocuklar tesadüfi yöntemle belirlenmiştir. 
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2.2.Veri Toplama Aracı

Baş- Ayak Parmakları- Dizler- Omuzlar 
(BADO) Görevleri Ölçme Aracı

Megan McClelland ve Pointz  (2011) tarafın-
dan 3-7 yaş çocuklarının davranış düzenleme 
becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla BADO 
görevleri ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçme 
aracı geliştirme çalışmaları Amerika Birleşik 
Devletleri Michigan (n=393) ve Oregon (n=96) 
eyaletlerinde Head Start okullarına devam eden 
36-78 ay arası çocuklar ile yapılmıştır. Ölçme 
aracının güvenirliğine ilişkin yapılan çalışmada 
toplam puan için Cronbach alfa değeri .98 olarak 
bulunmuştur. BADO’nun davranış düzenleme 
becerilerini ölçmede güvenilir ve geçerli bir 
ölçme aracı olduğu yapılan diğer çalışmalarla 
da kanıtlanmıştır (McClelland, Cameron, Con-
nor ve ark., 2007; Pointz, McClelland, Jewkes, 
Connor, Farris veMorrison 2008 ; İvrendi, 2011; 
McClelland ve Tominey, 2011; Schodoletz ve 
Gunzenhauzer 2013; McClelland, Cameron, 
Duncan, Bowles, Acock, Miao and Pratt  2014).

Çocukların davranış düzenleme becerilerini de-
ğerlendirmeye yönelik geliştirilmiş olan bu ölçme 
aracı üç bölümden oluşmaktadır. Ölçme aracı, 
her bölümde 10’ar görev olmak üzere toplam 
30 görev içermektedir. Bu görevler çocukların 
aynı anda dikkat, çalışma belleği, önleyici kont-
rol becerilerinin kullanımı ve sosyal etkileşim 
içinde davranış üretme yeteneğini ölçmektedir. 
Görevde çocuklara dört farklı sözlü komuta karşı 

davranışsal yanıt vermesi beklenir, bu yanıtlar 
gözlemlenerek kayıt altına alınır.  Baş- Ayak 
Parmakları-Dizler-Omuzlar (BADO) görevleri 
ölçme aracını uygulamak için kısa eğitim gerekir, 
özel malzeme gerektirmez, uygulama,  uygulayıcı 
ve çocuk arasındaki etkileşime dayanır. Ölçme 
aracının amacı a) çocukların görev ve talimatlara 
odaklanarak dikkat becerilerini geliştirmek b) bir-
den fazla görev talimatının her birini uygularken 
hatırlayarak çalışma belleğini kullanabilmesini 
sağlamak  (dizlerine dokun komutuna yanıt olarak 
başına dokunmayı hatırlamak gibi) c)çocukların 
baskın tepkilerini durdurarak inhibitör kontrolünü 
çalıştırmak (ayak parmaklarına dokunulması 
istenince ayak parmaklarına dokunmak) ve ku-
rallara uygun tepkiyi yanıtın yerine koymaktır 
(ayak parmaklarına dokun denildiğinde başına 
dokunmak). 

2.3.Veri Toplama Süreci 

Ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışma-
larının yürütülmesi için öncelikle ölçme aracını 
geliştiren Megan McClelland ve Claire Cameron 
Pointz ile e-mail yoluyla iletişim kurulmuş ve 
ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasına ilişkin gerekli 
izin alınmıştır. Ölçme aracına ait formlar ve uy-
gulama CD si posta yolu ile alınmıştır. Ölçme 
aracının uygulamasına yönelik video çekimleri 
incelenmiştir. İlk olarak ölçme aracı Türkçeye 
çevrilmiştir. Daha sonra MEB’den araştırmanın 
gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmesine 
ilişkin gerekli izin yazıları alınmıştır. Uygulama 
kapsamına alınan okulların yönetici ve öğretmen-
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leri ile görüşülerek yapılacak çalışmaya yönelik 
ön bilgiler verilmiştir. Uygulamada çocukların 
devam ettikleri okullarda yöneticilerin uygun 
gördüğü diğer çocuklardan ayrı ve sessiz bir 
ortam kullanılmıştır. Çalışmaya alınan çocuklara 
hiçbir zorlama yapılmamış, çalışmaya katılmak 
istemeyen çocuklarla uygulama yapılmamış, 
katılan çocuklarla araştırmacı bireysel olarak 
çalışmayı tamamlamıştır. Uygulama sırasında 
çocuğun verdiği yanıtlar her çocuk için ayrı ölçme 
aracının kodlama sayfasına araştırmacı tarafından 
kaydedilmiştir. Her bir çocukla yapılan uygulama 
yaklaşık on-on beş dakika sürmüş ve uygulama-
ların tümü araştırmacı tarafından yürütülmüştür.

2.4.Verilerin Analizi

Ölçme aracı 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ba-
har döneminde okul öncesi eğitim kurumlarına 
devam eden 36-72 aylık 591 çocuğa geçerlik 
ve güvenirlik çalışması için   uygulanmıştır. 
Baş-Ayak Parmakları- Dizler- Omuzlar (BADO) 
görevleri ölçme aracının geçerlik çalışması için 
kapsam ve yapı geçerliği incelenmiştir. Kapsam 
geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. 
Uzman görüşü, araştırmacı tarafından hazırlanan 
Uzman Değerlendirme Formu aracılığı ile üni-
versitelerin okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi 
bölümlerinde görev yapan 12 akademisyenden 
alınmıştır. Uzmanlardan Baş- Ayak Parmakları- 
Dizler- Omuzlar (BADO) ölçme aracında yer 
alan maddelerin ve yönergelerdeki ifadelerin 
anlaşılırlığı, açıklığı ve 36-72 aylık çocuklara 
uygunluğu açısından (1= uygun değil, 2= uygun 

ancak düzeltilmeli,  3=uygun) değerlendirmeleri 
istenmiştir. Uzmanların gerektiğinde açıklama/
düzeltme yapmalarına olanak sağlamak için ölçme 
aracında yer alan her görevin karşısına boşluk 
bırakılmış ve gerekli gördükleri durumlarda 
görevlerin değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkartıl-
ması ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. 
Ölçme aracının yapı geçerliliğini incelemek için 
Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Kültürle-
rarası ölçek uyarlama çalışmalarında, aracın hedef 
kültürdeki faktör deseni için doğrudan DFA ile 
başlanması önerilir. Bunun nedeni aracın orijinal 
kültürdeki faktör deseni pek çok nitel ve nicel 
çalışmalarla ortaya konmuş, aracın yapı geçer-
liliğine ilişkin deneysel kanıtlar belirlenmiştir. 
Bu durumda ölçme aracının faktör deseninde 
hedef kültürde korunup korunmadığı DFA ile test 
edilebilir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 
2010). Ölçme aracının güvenirliğini ölçmek için 
aracın tamamına ait cronbach alfa katsayıları ve 
bağımsız değerlendiriciler arası güvenirlik kat-
sayısına bakılmıştır. Ayrıca maddelerin toplam 
puanı yordama gücü ve ayırt ediciliğini belirlemek 
üzere madde analizi ve üst %27 ve alt %27’lik 
grupların (n=591) madde puanları arasındaki 
farkın anlamlılığını test etmek amacıyla t-testi 
kullanılmıştır. Ayrıca ölçme aracının çalışma 
grubuna alınan örneklemin cinsiyet ve yaşa göre 
betimsel analizleri yapılmıştır.

3.BULGULAR

3.1. BADO Ölçme Aracının Geçerlik Çalış-
masına İlişkin Bulgular
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 Orijinal dili İngilizce olan ölçme aracının Türkçeye 
uyarlanması sürecinde öncelikle anadili Türkçe 
olan iki dil uzmanı, okul öncesi eğitimi alanında 
görev yapan iki öğretim üyesi tarafından İngiliz-
ceden Türkçeye çevrilmiştir. Çeviriler üzerindeki 
tutarlılığa bakılarak çeviri üzerinde uzlaşma 
sağlanmıştır. Sonraki aşamada, ölçeğin Türkçe 
versiyonu, her iki dile hakim olan birbirinden 
bağımsız Türkiye de bir üniversitede yabancı 
diller yüksekokulunda görev yapan iki öğretim 
elemanı tarafından geri-çevir tekniği ile tekrar 
İngilizceye çevrilmiştir. Her iki çeviri Türkçe ve 
İngilizceye hakim, alan bilgisi olan iki uzman ta-
rafından bire bir karşılaştırılarak orijinal formdaki 
ifadelerle Türkçe anlam karşılığına bakılmış ve 
gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır. 

Baş- Ayak Parmakları- Dizler-Omuzlar (BADO) 
görevleri’nin hazırlanan Türkçe formunda yer 
alan görevlerin kapsam geçerliği için on iki öğ-
retim üyesinin görüşleri araştırmacı tarafından 
hazırlanan Uzman Değerlendirme Formu (UDF) 
kullanılarak alınmıştır. Toplam on iki uzmandan 
gelen görüşlerin değerlendirilmesinde, her bir 
maddeye ait kapsam geçerliği oranı (KGO) he-
saplanmıştır. Ardından, hesaplanan KGO’ların 
ortalaması alınarak kapsam geçerliği indeksi (KGİ) 
belirlenmiştir. Ölçme aracının 13. Maddesi için  
KGO=0,81, diğer maddeleri için KGO=1 ve tüm 
maddeler için KGİ=0,99 olarak hesaplanmıştır. 
Uzmanların görüşü üzerine hazırlanan ölçme 
aracı, araştırmacının yönlerinin görülmesi için 
küçük bir gruba       ( 36-48 ay: 20, 49-60 ay: 20 

ve 61-72ay: 20)  uygulanmıştır. Ölçme aracının 
araştırmacı tarafından çocuklara uygulanması 
sonucunda gerekli düzenlemeler yapılarak son 
şekli verilmiştir.

Ölçme aracının yapı geçerliğini test etmek için 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Orijinal 
ölçme aracında tek faktör ve 30 madde bulu-
nan ölçme aracının faktör yapısının doğrulanıp 
doğrulanmadığı birinci düzey doğrulayıcı fak-
tör analizi (DFA) ile incelenmiştir. Uygulanan 
DFA sonucunda Ki-Kare (𝜒2) Uyumu, İyilik 
Uyum İndeksi (Goodness Of Fit Index, GFI),  
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative 
Fit Index; CFI); Normlaştırılmış Uyum İndeksi 
(Normed Fit Index, NFI), Normlaştırılmamış 
Uyum İndeksi (Non-Normed Fit Index, NNFI) 
ve Artmalı Uyum İndeksi (IFI) değerleri incelen-
miştir.  Ölçme aracında hataları birbiriyle ilişkili 
olan 1. ile 2. madde, 3. ile 4. madde, 5. ile 6. 
Madde, 8. ile 9. madde ve 9. ve 10. maddeye ait 
hata değerlerinin kovaryansı serbest bırakılarak 
uyum indeksleri iyileştirilmiştir. Bu işlem sonunda 
elde edilen uyum indeksleri χ

2
=10849.44, X2/

sd= 4.97, CFI=0.91, NFI=0,90, NNFI=0,90 ve 
IFI=0.91 olarak bulunmuştur. GFI, AGFI, NNFI 
ve CFI, IFI indekslerinin 0.90’ın üzerinde olması 
iyi uyuma karşılık gelmektedir(Schermelleh, 
Moosbrugger ve Müller, 2003; Sümer, 2000). 
Bu ölçeğin faktöriyel yapısını gösteren modelin 
gözlenen değişkenleriyle faktörleri arasındaki 
ilişkiyi gösteren katsayılar incelendiğinde, tüm 
katsayıların yeterli düzeyde olduğu sonucuna 
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varılmıştır. DFA ile hesaplanan uyum istatistikleri 
dikkate alındığında, ölçeğin daha önce belirlenen 
yapısının toplanan verilerle genel olarak uyum 

sağladığına karar verilmiştir. Ölçme aracının Path 
diyagramı şekil 1 de verilmiştir.

Şekil 1.Ölçme aracına ait Path Diagramı

Baş-Ayak Parmakları- Dizler-Omuzlar (BADO) 
görevleri ölçme aracına ilişkin birinci düzey 
doğrulayıcı faktör analizi sonuçları doğrultu-

sunda regresyon değerlerinin 0,23 ile 0,83 ara-
sında, t değerlerinin ise 8,38 ile 26,56 arasında 
değiştiği görülmektedir. Bu bulgular ışığında 
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elde edilen regresyon katsayılarının ve t değer-
lerinin anlamlı olduğu ve modelin doğrulandığı 
belirlenmiştir(p<0.05). 

3.2. BADO Ölçme Aracının Güvenirlik Ça-
lışmasına İlişkin Bulgular

Baş- Ayak Parmakları- Dizler-Omuzlar (BADO) 
görevleri ölçme aracının güvenirliğini ölçmek için 
Cronbach Alfa kullanılmıştır. Ölçme aracının bölüm 
1 için 0,933, bölüm 2 için 0,957, bölüm 3 için 
0,94, tümüne ait alfa değeri 0,96 olarak bulunmuş-
tur. Bu sonuçlara göre araştırma için kullanılan. 
Baş-Ayak Parmakları-Dizler-Omuzlar(BADO) 
görevleri ölçme araçlarının güvenirliğinin yüksek 
düzeyde olduğu söylenebilmektedir. Baş-Ayak 
Parmakları- Dizler- Omuzlar (BADO) görevleri 
ölçme aracının “bağımsız değerlendiriciler arası 
tutarlık” ölçütünün test edilmesinin sağlanması 
için ek olarak sınıf öğretmeni ve araştırmacı 
tarafından bağımsız olarak 30 çocuğa uygulama 
yapılmıştır. Bu araştırmada puanlayıcıların yaptığı 
değerlendirmeler arasındaki uyuşmayı belirlemek 
için Cohen Kappa Katsayısı kullanılmıştır. Ölç-
me aracının iki farklı puanlayıcının (araştırmacı 
ve öğretmen) 30 maddeye verdikleri puanlar 
arasındaki tutarlılık derecesi Kappa katsayısı ile 

incelenmiş ve bu değer K=0,82 (p=0.00<0.01) 
olarak bulunmuştur. Landis ve Koch(2007) 
uyumun derecesini elde edilen kappa katsayısı  
0.81-1.00 aralığında ise “Çok iyi düzeyde uyum” 
olarak tanımlamışlardır (Akt. Gözükara Bağ, 
Karabulut, Alpar 2010).

Baş- Ayak Parmakları- Dizler- Omuzlar (BADO) 
ölçme aracı görevlerinin toplam puanı yordama 
gücünü ve ayırt ediciliğini belirlemek üzere madde 
analizi ve %27’lik alt-üst grup karşılaştırmaları 
yapılmıştır. Madde toplam korelasyonu test 
maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam 
puanı arasındaki ilişkiyi açıklar. Madde toplam 
korelasyonunun yorumlanmasında  .30 ve daha 
yüksek olan maddelerin, ölme aracını temsil gü-
cünün yeterli olduğu kabul edilir(Büyüköztürk, 
2004).  Baş- Ayak Parmakları- Dizler-Omuzlar 
(BADO) görevleri ölçme aracının madde-toplam 
korelasyonu 0,43 ile 0.79 arasında değişmektedir. 
Maddelerin ayırt ediciliğini belirlemek amacı 
ile yapılan. %27’lik alt üst grup karşılaştırma-
ları sonucunda t değerleri 8,8 ile 57,6 arasında 
bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçme aracında 
bulunan tüm maddelerin anlamlı olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de 
sunulmuştur.
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Tablo 2. BADO Görevlerinin Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelasyonları ve t-Testi Sonuçları

Madde 

 No

Düzeltilmiş 
Madde 
Toplam  

Korelasyonu

t  

(üst%27-
alt%27)*

 Madde 

 No

Düzeltilmiş    
Madde Toplam  

Korelasyonu

t 

(üst%27-alt%27)*

0,431 8,86 16. 0,789 57,61

0,488 10,47 17. 0,759 40,32

0,521 15,21 18. 0,792 49,08

0,562 16,57 19. 0,772 42,10

0,623 21,37 20. 0,783 45,06

0,634 24,91 21. 0,633 21,25

0,638 29,27 22. 0,640 20,52

0,697 35,37 23. 0,603 16,77

0,728 40,97 24. 0,594 15,44

0,706 39,54 25. 0,602 15,57

0,673 25,99 26. 0,600 15,08

0,771 46,48 27. 0,543 12,43

0,712 35,71 28. 0,541 12,13

0,747 37,07 29. 0,552 12,86

0,773 44,77 30. 0,550 12,67

*P<005

Ölçme aracında yer alan 30 görevden elde edilen 
toplam puan üzerinden normallik testi yapılmıştır. 
Kolmogrov-Smirnov testi sonucunda dağılımın 
normal olmadığı saptanmıştır p<0.05. Ayrıca 
basıklık (skewness) değeri ,141 ve çarpıklık 
(kurtosis) değeri -1,179 olarak bulunmuş ve  
dağılımın normal değerler arasında olmadığı 
görülmüştür. Araştırma verilerinin normal dağılım 

göstermemesinden dolayı Baş-Ayak Parmakla-
rı-Dizler-Omuzlar (BADO) puanının yaşa göre 
karşılaştırılmasında non-parametrik testlerden 
olan Kruskal Wallis ve cinsiyete göre karşılaştı-
rılmasında Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. 
Çocukların ölçme aracından aldıkları puan ile 
yaş ve cinsiyetlerinin ilişkisine yönelik yapılan 
analizler Tablo 3 ve 4 de verilmiştir.
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Tablo 3. BADO Görevleri Puanları ile Yaş Grubu Arasındaki İlişki

Kruskal Wallis H Testi İkili 
Karşılaştırma                          Yaş n Mean Median Min Max SS Sıra Ort. H p

BADO 
Toplam 
Puanı

36-48ay 197 15,88 12 0 55 14,60 199,93

95,415 0,000

1-2 
1-3

49-60 ay 197 28,93 29 0 60 15,35 332,68

61-72ay 197 3,.52 36 0 60 17,20 355,39

Toplam 591 25,44 24 0 60 17,15  

Yaş grupları arasında Baş-Ayak Parmakları- Diz-
ler- Omuzlar (BADO) görevleri puanı açısından 
istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık 
görülmektedir (p<0.05). Baş- Ayak Parmakla-
rı- Dizler- Omuzlar (BADO) görevleri puanı 
36-48  aylık grubunda 49-60  ve 61-72  aylık 
grubu bireylerine göre anlamlı derecede daha 

düşüktür. Çalışmaya katılan 591 çocuğun ölçme 
aracından aldıkları puan ortalamasının 25.44 
olduğu görülmektedir. 36-48 aylık çocukların 
aldıkları puan ortalamaları 15.88, 49-60 aylık 
çocukların puan ortalamaları 28.93, 61-72 aylık 
çocukların aldıkları puan ortalamaları ise 31.52 
olduğu görülmektedir.

Tablo 4. BADO Görevleri Puanları ile Çocukların Cinsiyeti Arasındaki İlişki

Mann Whitney U Testi

                   Cinsiyet n Mean Median Min Max SS Sıra Ort. U p

BADO 
Toplam 
Puanı

Kız 288 26,47 26,5 0 60 16,68 306,48

40615 0,146Erkek 303 24,47 23 0 59 17,56 286,04

Toplam 591 25,44 24 0 60 17,15  

Cinsiyet grupları arasında Baş-Ayak Parmakla-
rı- Dizler- Omuzlar  (BADO)  görevleri puanı 
açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede 
farklılık görülmemektedir (p>0.05). Çalışmaya 
katılan kız çocukların aldıkları puan ortalamaları 
26.47, erkek çocukların aldıkları puan ortalamaları 
24.47’ olarak belirlenmiştir. Buna göre kız ve 
erkek çocukların davranış düzenleme becerileri 
benzer özelliktedir.

4.TARTIŞMA ve SONUÇ

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çocukların 
anaokulunda ve ilkokula başlarken farklı davranış 
düzenleme düzeylerinde olduklarını ve bu bece-
rinin çocukların erken akademik başarısının en 
önemli yordayıcısı olduğunu ortaya koymuştur 
( Eisenberg, Smith, Sadovsky, ve Spinrad, 2011; 
McClelland, Cameron, Wanless ve Murray, 2007). 
Bilhassa davranışsal davranış düzenleme açısından 
sorun yaşayan çocuklar, sınıf öğrenme ortamından 
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faydalanmalarını sağlayacak becerilerden yoksun 
olabilmektedir (Howse, Calkins, Anastopoulos, 
Keane, ve Shelton, 2003; McClelland, Morrison, 
ve Holmes, 2000).). Bu araştırmada McCelland 
ve  Pointz (2011) tarafından davranış düzenleme 
becerisini ölçmek üzere geliştirilmiş olan Baş-Ayak 
Parmakları- Dizler- Omuzlar (BADO)  görevleri 
36-72 ay arası Türk çocuklarından oluşan bir 
örneklemle geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. 
Ölçeğin geçerliğini incelemek üzere kapsam ve 
yapı geçerliliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliği 
için uzman görüşüne başvurulmuştur. Toplam 12 
uzmandan gelen görüşlerin değerlendirilmesin-
de, her bir maddeye ait kapsam geçerliği oranı 
(KGO) hesaplanmıştır. Ardından, hesaplanan 
KGO’ların ortalaması alınarak kapsam geçerliği 
indeksi (KGİ) belirlenmiş ve tüm maddeler için 
KGİ=0,99 olarak hesaplanmıştır. Sonrasında 
ölçme aracı araştırma grubuna benzer bir gruba 
uygulanmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Özgün ölçeğin faktör yapısının araştırmaya alınan 
örneklemde doğrulanıp doğrulanmayacağını be-
lirlemek üzere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 
yapılmıştır. Sümer’e (2000) göre DFA kuramsal 
bir temelden destek alarak pek çok değişkenden 
oluşturulan faktörlerin gerçek verilerle ne dere-
ce uyum gösterdiğini değerlendirmeye yönelik 
bir analizdir. Bir başka anlatımla daha önceden 
tanımlanmış ve sınırlandırılmış bir yapının, bir 
model olarak doğrulanıp doğrulanmadığının test 
edildiği bir analizdir (Çokluk, Şekercioğlu ve 
Büyüköztürk, 2012)

Ölçme aracında hataları birbiriyle ilişkili olan 1. 
ile 2. madde, 3. ile 4. madde, 5. ile 6. Madde, 
8. ile 9. madde ve 9. ve 10. maddeye ait hata 
değerlerinin kovaryansı serbest bırakılarak uyum 
indeksleri iyileştirilmiştir. Bu işlem sonunda elde 
edilen uyum indeksleri χ

2
=10849.44, X2/sd= 4.97, 

CFI=0.91, NFI=0,90, NNFI=0,90 ve IFI=0.91 
olarak bulunmuştur. GFI, AGFI, NNFI ve CFI, 
IFI indekslerinin 0.90’ın üzerinde olması, olması 
iyi uyuma karşılık gelmektedir(Sümer,2000). Bi-
rinci düzey DFA analizi sonucunda 30 maddelik 
ölçme aracının özgün yapı ile tutarlı ve verilerle 
uyumlu olduğu görülmüştür.

Ölçeğin güvenirliğine yönelik yapılan çalışmalarda, 
Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ölçme 
aracının bölüm 1 için 0,933, bölüm 2 için 0,957, 
bölüm 3 için 0,94, tümüne ait alfa değeri ise 0,96 
olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre araştırma 
için kullanılan. Baş-Ayak Parmakları- Dizler- 
Omuzlar (BADO)  görevleri ölçme araçlarının 
güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu söylene-
bilmektedir.  Elde edilen cronbach alfa katsayısı, 
orijinal Baş-Ayak Parmakları-Dizler-Omuzlar 
(BADO) görevlerinin geliştirilmesinde ve ölçme 
aracının kullanıldığı diğer araştırmalarla uyumlu 
olduğu görülmüştür (Pointz, McClelland, Connor, 
Farris ve Morrison, 2008; Pointz, McClelland,  
Matthews ve Morrison,2009;vonSuchodoletz, 
Tommsdorf Heikamp, Wieber ve Gollwitzer 2009; 
Wanless, Ponitz,  McClelland, Son, Morrison, Lan 
2011; McClelland, Cameron, Duncan, Bowles, 
Acock, Miao ve Pratt 2014).
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 Baş- Ayak Parmakları- Dizler-Omuzlar (BADO) 
görevleri ölçme aracının “bağımsız değerlendi-
riciler arası tutarlık” ölçütünün test edilmesinin 
sağlanması için ek olarak sınıf öğretmeni ve 
çocuk gelişim uzmanı bağımsız olarak 30 ço-
cuğa uygulama yapmışlardır. Bu araştırmada 
puanlayıcıların yaptığı değerlendirmeler arasın-
daki uyuşmayı belirlemek için Cohen’in Kappa 
Katsayısı kullanılmıştır. Ölçme aracının iki farklı 
puanlayıcının (uzman ve öğretmen) 30 maddeye 
verdikleri puanlar arasındaki tutarlılık derecesi 
Kappa katsayısı ile incelenmiş ve bu değer 0,82 
(p=0.00<0.01) olarak bulunmuştur. Amerika da 
yapılan çalışmada Kappa .90 olarak bulunmuş, 
Tayvan da ise araştırma kapsamına alınmayan 
15 çocuk ile yapılan ölçme sonucunda bağımsız 
değerlendiriciler arasındaki  tutarlık derecesi .85( 
p<.001). Amerika yapılan bir diğer çalışmada 
kappa=.92 olarak bulunmuştur. Ayrıca Baş-Ayak 
Parmakları- Dizler-Omuzlar (BADO) görevlerinin 
madde ayırt ediciliğini ve maddelerin toplam 
puanı yordama derecesini ortaya koymak üzere 
madde analizi yapılmıştır. Madde analizi sonucu 
ölçek maddelerinin düzeltilmiş madde toplam 
korelasyonu 0,43 ile 0.79 arasında değişmektedir. 
Madde toplam korelasyonunun yorumlanmasın-
da değeri .30 ve üzerinde olan tüm maddelerin 
ölçülecek özelliği temsili açısından yeterli kabul 
edildiği belirtilmektedir(Büyüköztürk, 2004). 
Buna göre ölçme aracının madde toplam kore-
lasyon değerlerinin yeterli olduğu söylenebilir. 
Maddelerin ayırt ediciliğini belirlemek amacı 
ile yapılan. %27’lik alt üst grup karşılaştırma-

ları sonucunda t değerleri 8,8 ile 57,6 arasında 
bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçme aracında 
bulunan tüm maddelerin anlamlı çıktığı ve her 
bir maddenin ayırt ediciliğinin yeterli olduğu 
sonucuna varılmıştır. Son yıllarda yapılan araş-
tırmalar Baş-Ayak Parmakları- Dizler- Omuzlar 
(BADO) görevleri ölçme aracının geçerli ve gü-
venilir olduğunu göstermekte (Mathews,  Pointz 
ve Morrison 2009;  McClelland  ve Tominey 
2011; McClelland ve Wanless 2012; Wanless, 
Ponitz,  McClelland, Son, Morrison, Lan 2011; 
McClelland, Cameron, Duncan, Bowles, Acock, 
Miao ve Pratt 2014)  ve bu araştırma bulgularını 
desteklemektedir.

Ölçme aracından çocukların aldıkları puanlar 
ile yaş ve cinsiyetleri ile ilişkisi incelendiğinde; 
çalışmaya katılan 591 çocuğun ölçme aracın-
dan aldıkları puan ortalamasının  25.44 olduğu 
görülmektedir. Yaş grupları arasında Baş-Ayak 
Parmakları-Dizler-Omuzlar (BADO) görevle-
rinden alınan puan açısından istatistiksel olarak 
anlamlı derecede farklılık görülmektedir (p<0.05). 
Baş-Ayak Parmakları-Dizler-Omuzlar (BADO) 
görevlerinden alınan puana göre,  36-48 aylık 
çocuklarda 49-60 ve 61-72 aylık çocuklara göre 
anlamlı derecede daha düşüktür.  Çalışmaya 
katılan çocukların aldıkları puan ortalamalarının 
yaşa göre arttığı görülmektedir Cinsiyet grupları 
arasında Baş-Ayak Parmakları-Dizler-Omuzlar 
(BADO) görevleri puanı açısından istatistiksel 
olarak anlamlı derecede farklılık görülmemek-
tedir (p>0.05). Çalışmaya katılan kız çocukların 
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aldıkları puan ortalamaları 26.47, erkek çocukların 
aldıkları puan ortalamaları 24.47 dır. Buna göre 
kız ve erkek çocukların davranış düzenleme be-
cerileri benzer özelliktedir. Yapılan araştırmalar 
bu bulguyu desteklemektedir (Mathews, Pointz, 
Morrison, 2012; vonSuchodoletz,  Gestsdottir, 
Wanless, McClelland,   Birgisdottir, Gunzenhauser, 
2013; Wanless, McClelland, Lan, Son, Cameron, 
Morrison, 2013). 

Sonuç olarak,   McCelland ve  Pointz (2011)   
tarafından geliştirilmiş olan Baş-Ayak Parmakları- 
Dizler-Omuzlar (BADO) görevlerinin geçerlik ve 
güvenirliği test edilerek kullanılmasını amaçlayan 
bu çalışma ile davranış düzenleme becerilerini 
ölçen, 30 maddeden oluşan, uygulaması, değer-
lendirmesi kolay, hızlı ve pratik bir ölçme aracına 
ulaşılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
ölçeğin yapı geçerliği açısından özgün araç ile 
paralel olduğu bulunmuştur. Güvenirlik çalış-
maları sonucu elde edilen verilere göre ölçme 
aracının çok yüksek düzeyde güvenirliğe sahip 
olduğu görülmektedir. Araştırma bulguları göz 
önünde bulundurulduğunda Baş-Ayak Parmakları- 
Dizler- Omuzlar (BADO) görevlerinin davranış 
düzenleme becerilerinin değerlendirilmesinde Türk 
kültüründe kullanılabilecek geçerli ve güvenilir 
ve araştırmacılara, eğitimcilere uygulaması ve 
puanlaması kolay bir ölçme aracı sunulmuştur.

Baş- Ayak Parmakları- Dizler-Omuzlar (BADO) 
görevleri ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarından elde edilen bulgular çerçevesinde 
bazı önerilerde bulunulabilir. Ölçme aracının 

geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yürütüldüğü 
araştırma grubu Ankara il merkez ilçelerinde 
okul öncesi kurumlara devam eden 36-72 aylık 
çocuklardan oluşmaktadır. Ölçme aracının daha 
geniş örneklemde yapılması ölçeğin geçerlik ve 
güvenirliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

The Definition and Importance: Development of self-regulation that plays an important role in an 
individual’s business and academic life, social relations, and improvement of life quality starts with 
birth. Self-regulation has a wide coverage including such skills as controllability, emotion management, 
cognitive level, and behavioral planning (Bronson, 2000). Self-regulation skills as acquired during 
the preschool period have been reported to positively affect such processes as developing positive 
social behaviors, school readiness, academic success, and emphatizing (Pointz, McClelland, Jewkes, 
Connor, Farris and Morrison, 2008; McClelland and Tominey, 2011; Raver, Jones, Li-Grining, Zhai, 
Bub and Pressler, 2011) and that these skills have been associated with academic and social skills 
such as mathematical and vocabulary. Behavioral regulation, in other words the reactive dimension 
of self-regulation, involves in a combination of attention, working memory, and preventive control 
mechanism (Suchodoletz, Gestsdottir, Wanless, McClelland and Birgisdottir (2012). Furthermore, 
behavioral regulation is an aspect of self-regulation that integrates the cognitive processes, such as 
attention, working memory, and preventive control (Wanless, Ponitz, McClelland, Son, Morrison, 
Lan 2011). Behavioral regulation covers such acts as thinking before behaving, planning behaviors, 
controlling reactions, waiting for one’s turn, showing patience, and avoiding instinctive behavior 
(Smith-Donald, Raver, Hayes and Richardson 2007). Method: The present study aimed to perform 
validity and reliability analyses for Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) task measure, which was 
developed to assess behavioral regulation skills. Study group was comprised of 591 children aging 
between 36 and 72 months, attending to independent nursery classes and kindergartens in central 
districts of Ankara province, during the 2013-12014 educational year: 33.3% (n=197) 36-48 months, 
33.3% (n=197) 49-60 months, 33.3% (n=197), 61-72 months, and 51.27% (n=303) male and 48.73% 
(n=288) female.  Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) Tasks: The original measure was developed 
by McClelland and Cameron (2011) to assess behavioral regulation skills of 3-7 years old children 
as composed of three sections. The measure includes a total of 30 tasks in three parts with 10 tasks 
each. These tasks were designed to assess children’s simultaneous use of attention, working memory, 
and preventive control skills and ability to develop behaviors in social interaction. Children are ex-
pected to provide behavioral responses to four different vernal instructions, which are recorded by 
observation. Scoring: a child scoring 4 and above is qualified for the next part. Children will scored as 
follows: following the instruction, 2 points; following the right instruction after acting for the wrong 
answer; 1 point; failure to follow the instruction; 0 point.   Data Analysis and Process: Confirmatory 
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Factor Analysis was performed to assess the construct validity of the measure. Reliability assessment 
of the measure involved in Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient for the measure as a 
whole and coefficient of consistency between independent assessors. Item analysis was performed 
to assess the predictive power of items for the total score -total correlation and t-test was used to 
determine the significance of difference between the item scores of upper 27% and lower %27 of 
the groups. Furthermore descriptive analyses by sex and age were performed on the sample included 
in the measure study group.  Findings: Confirmatory Factory Analysis (CFA) was performed to see 
whether the factor construct of the original measure could be confirmed with the sample included 
in the study. According to the data obtained as a result of the study, the covariance of the items 1-2, 
3-4, 5-6, 8-9, and 9-10 with associated errors in the measure, was released in order to improve the fit 
indices. The resultant fit indices were χ

2
=10849.44, X2/sd=4.97, CFI=0.91, NFI=0,90, NNFI=0.90, 

and IFI=0.91. GFI, AGFI, NNFI, And CFI, IFI indices above 0.90 indicated goodness of fit (Sümer, 
2000). It was found as a result of first-level CFA analysis that 30-item measure was consistent with 
the original construct and compatible with the data. It was found as a result of first-level CFA analysis 
on Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) task measure that regression values varied between 0.23 
and 0.83 and t values between 8.38 and 26.56. In the light of the foregoing findings it was suggested 
that regression coefficients and t values were significant and that the model was confirmed (p<0.05). 
Cronbach’s Alpha was performed to assess the reliability of Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) task 
measure. Cronbach’s Alpha coefficients of the measure were found to be 0.993, 0.957, and 0.94 for 
Section I, Section II, and Section III, respectively, with 0.96 for the measure as a whole. The degree 
of consistency of the scores by two different raters (specialist and teacher) over 30 items as asses-
sed by Kappa coefficient was found to be K=0.82 (p=0.00<0.01). Landis and Koch (2007) defined 
goodness of fit within 0.81-1.00 as almost perfect agreement (As cited in Gözükara Bağ, Karabulut, 
Alpar 2010). Item analysis provided that adjusted item-total correlation of measure items varied 
between 0.43 and 0.79. In interpretation of item-total correlation, items with correlation values of .30 
and above have been considered sufficient for representation of the characteristics to be measured 
(Büyüköztürk, 2004). As a result of upper and lower 27% of groups aimed to determine the distinc-
tiveness of items, t values varied between 8.8 and 57.6. Taking into consideration the above results 
it was concluded that all items included in the measure were significant. Furthermore, the average 
score of 591 children enrolled in the study was 25.44, where children aging 36-48 months had an 
average score of 15.88, 49-60 months of 28.93, and 61-72 months of 31.52. The average score of 
girls and boys enrolled in the study were 26.47, and 24.47, respectively, suggesting similar behavioral 
regulation skills in girls and boys.  Results: The present study, which aimed to test the validity and 
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reliability of and utilize the Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) task as developed by McCelland 
and Pointz (2011), arrived to a 30-item measure that assesses behavioral regulation skills. As a result 
of Confirmatory Factor Analysis, the resultant measure was parallel to the original measure in terms 
of construct validity. Data collected upon reliability studies confirmed that the measure was highly 
reliable. Suggestions: The findings of the study suggested that Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) 
task was valid and reliable for use in Turkish culture and provided researchers and educators with 
an easy-to-apply and score measurement tool. 
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Öz: Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müşteri kurum olduğu, 
Gazi Üniversitesi’nin yürütücülüğünde TÜBİTAK destekli  “Okul 
Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi-OSBEP” kapsamında, okul 
öncesi 36 ay-60 ay ve üzeri yaş grubu çocuklar için oluşturulan 
taslak sosyal beceri eğitim programının çocukların sosyal becerileri 
üzerindeki etkilerini test etmek amaçlanmıştır. Çalışmada ön-test 
son-test kontrol denkleştirilmemiş gruplu deneysel yöntem kul-
lanılmıştır. Deney grubu, OSBEP eğiticilerin eğitimi programına 
katılan okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında bulunan 36 ay-66 
ay ve üzeri çocuklardan (n=444) oluşmuştur. Kontrol grubu ise 
sınıflarında sosyal becerilerin geliştirilmesine yönelik bir program 
uygulanmayan ve deney grubunda yer alan öğretmenlerin görev 
yaptıkları okullara yakın okullarda görev yapan okul öncesi öğret-
menlerinin sınıflarındaki çocuklarından (n=104) oluşturulmuştur. 
Araştırma sonucunda sosyal beceri eğitim programına dahil edilen 
çocukların sosyal becerilerinde, böyle bir programa katılmayan 
çocuklara göre uygulama öncesinden uygulama sonrasına daha 
fazla bir artış olduğu saptanmıştır. Okul öncesi dönemden itibaren, 
çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik sosyal beceri 
temelli eğitim programları hazırlanması ve bu programlardan tüm 
çocukların faydalanmasını sağlayacak uygulamaların yürütülmesi 
gerektiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Sosyal Beceri Gelişimi, 
Sosyal Beceri Eğitim Programı

Abstract: this study, it was aimed to test the effects of social skills 
education programme draft, which is designed for 36-60 month 
old or above age groups, on children’s social skills, as a part of 
“the Preschool Social Skills Support Project (OSBED)” which is 
carried out by Gazi University, supported by TUBITAK, and in 
which Ministry of National Education has the client position. The 
pre-test post-test control unbalanced grouped experimental method 
was utilized in the study. The test group consisted of the 36-66 
months old and above children (n=444) whose teachers participated 
in the training for OSBED educators. The control group consisted 
of students (n=104) whose teachers worked in schools, where no 
such study was conducted before, near the schools with the teach-
ers in the test group. Starting before the study and after the study, 
there was a higher increase in the social skills of the children who 
participated in the study compared to the children who did not. It 
is seen that education programs based on social skills and aimed 
at developing the social skills of children should be prepared from 
the beginning of preschool period, and such applications should 
be conducted in so all children may benefit from these programs.

Key Words: Preschool Period, Social Skills Development, Social 
Skills Education Program
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GİRİŞ

Eğitimin önemli amaçlarından biri, bireylerin içinde 
bulundukları topluma uyum sağlamasına yardımcı 
olmaktır. Başka bir deyişle, bireylerin toplumun 
etkin bir üyesi olabilmesi için sosyal gelişimini 
sağlıklı bir biçimde tamamlaması gerekir. Bireyin 
içinde yaşadığı toplumun kendisinden beklediği ve 
yapmasını istediği davranışları gösterecek biçimde 
yetişmesi onun sosyal gelişimi ile ilgilidir. Çünkü 
çocuğun ilk yıllardaki sosyal gelişimi, onun daha 
sonraki sosyal davranışlarının temelini oluşturur 
(Çubukçu ve Gültekin, 2000). Sosyal ve duygusal 
gelişim, bireylerin sosyal ve duygusal yeterlik 
kazanmaları için geliştirdikleri yetenek, yaklaşım 
ve değerleri öğrenme sürecidir. Özellikle eğitimde, 
çocukların sosyal çözüm üretme yeteneklerini art-
tırıcı programları daha da vurgulayacak biçimde 
aktif öğrenme yöntemlerini uygulamaya konmuştur. 
Ayrıca bu sosyal ve kültürel eğitim, çocukların 
kendilerine ait yaklaşımlar ile fiziksel, duygusal ve 
sosyal anlamda tutarlı bir kişilik yapısı geliştirmesine 
yardımcı olmayı hedeflemiştir. Araştırmacılar ve 
eğitimcilerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan 
bir tanesi ise, kişisel ve sosyal becerileri destek-
leyici eğitim programlarının yetersizliğidir (Elias 
ve diğ., 1997). 

Sosyal beceri kazandırma sürecinde, çocuğun bi-
reysel özelliklerine saygı gösterip onun için yararlı 
ortamları hazırlamak ve duygularının anlaşıldığını, 
ona destek olunduğunu hissettirmek çok önemlidir. 
Sosyal beceri, belli bir sosyal bağlamda toplumsal 
olarak kabul görecek ve hem kişinin kendisi hem 

de karşısındaki için yararlı olacak şekilde davra-
nabilme yeteneğidir (Bacanlı, 1999; Çetin, Bilbay 
ve Kaymak, 2003; Deniz, 2003). Akfırat-Önelan 
(2006) sosyal becerileri, bireyin içinde bulunduğu 
sosyal ortama uygun davranma yeteneği olarak ta-
nımlamaktadır. Swindells ve Stagnitti (2006), sosyal 
becerileri sosyal düşüncelerin, sosyal durumlarla 
ilişkili beceriler, sosyal işlevlerin başarılı bir şekilde 
düşünme süreçleri ya da davranışlar olarak yansıması 
şeklinde ele almıştır. Gresham ve Elliott (1990) ise 
okul öncesi dönemdeki sosyal becerilerin işbirliği, 
sorumluluk, kendini kontrol ve atılganlık becerileri 
olduğunu belirtmişlerdir. Bireyin başkaları ile iyi 
ilişkiler kurmasında, toplumsal kurallara uyma-
sında, sorumluluk yüklenebilmesinde, başkalarına 
yardım etmesinde ve haklarını kullanabilmesinde 
sosyal becerilerin önemi büyüktür (Çubukçu ve 
Gültekin, 2000). 

Öğretmen, sosyal becerilerinin kazandırılmasında 
çocuğun yaşamındaki önemli kişilerden biridir. 
Öğretmenler çocuklara akranlarıyla ilişki kurma 
ve sürdürme, kendini kontrol etme, çevreye 
uyum sağlama, grupla bir işi yürütme, saldırgan 
davranışlarla ve stres durumuyla başa çıkma, plan 
yapma ve problem çözmeye yönelik becerileri 
kazandırmak amacıyla çeşitli stratejiler kullana-
bilirler. Olumlu rehberlik tekniklerini kullanan 
ve model olan öğretmenler, çocukların kuralları 
içselleştirmesinde daha çok başarı sağlamak-
tadır (Wortham, 1998). Dünyadaki değişen ve 
gelişen sürecin ortaya çıkardığı yeni mesleki rol 
ve sorumlulukları üstlenen öğretmenler öğreten 
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değil, aynı zamanda değerler geliştiren, araştı-
ran, güçlükleri yenen, disiplinler arası ilişkiler 
kuran, sorgulayan, üreten, iletişime önem veren, 
danışmanlık yapan kişilerdir. Fakat eğitimcilerin 
çocuklara sosyal becerileri kazandırabilmesi için, 
öncelikle kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir 
(Çivitçi ve Çivitçi, 2009).  

Öğretmen çocuklarda kazandırmayı düşündüğü 
sosyal beceriler ile ilgili amaçları belirlerken 
öğrenme gruplarını kontrol eder, birlikte çalışan 
çocukların problem çözmeleri için gereken özel 
becerilerini teşhis eder, grup çalışmasını geliştire-
bilmek için çocukların fikirlerini alır, her bir grupta 
öğretilecek sosyal becerileri listeler, belirlenen 
konuda istenilen sosyal becerilerin ne olduğunu 
analiz eder, çocukların sosyal becerilerini gözlemler 
ve kaydeder. Öğretmen davranışları, çocukların 
arkadaşlarına gösterecekleri davranış örneklerinin 
temelini oluşturmaktadır. Öğretmenler çocukların 
konuşma becerilerini, başkalarının haklarına saygı 
duyma, sıra bekleme davranışını, çatışma çözümü, 
sosyal problem çözme ve empati kurma becerilerini 
kazanmaları için de deneyim fırsatı sağlar (Beaty, 
2006; Akt. Kamaraj, 2008; Şimşek ve diğ., 2008).    

Sanders ve Rivers (1996)’e göre öğretmen nite-
likleri mesleki yeterlilik, öğrenim durumu, alan 
bilgisi ve öğretmenlik deneyimleri ve sosyal yeter-
lilikleri içermektedir. Son yıllarda öğretmenlerde 
bulunması gereken organizasyon-plânlama ve 
öğretim yaklaşımları, meslekî profesyonellik ve 
sosyal beceriler konuları ön plana çıkmıştır (Akt. 
Seven ve Yoldaş, 2007). Öğretmenin, çocuğun 

kişisel problemleri ve endişeleriyle ilgilenirken 
duyuşsal ve sosyal yönden duyarlı olması bek-
lenmektedir. Gelişmeye açık etkin bir öğretmen 
çocukların duygularına değer verir, onların olumlu 
benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olur.  
Öğrencilerin sözel ve sözel olmayan tepkilerine 
değer verir ve dinler. Öğretmenlerin dinleyici ve 
ilk iletişimi kuran kişi olarak adlandırılan rolü 
de duyuşsal ve sosyal yönden duyarlı olmasını 
gerektirir (Yüksel, 2001).

Okul öncesi eğitimde, sosyal becerilere yönelik 
eğitimin çocukların sosyal becerileri üzerinde 
olumlu etkileri olduğunu saptayan araştırmala-
rın sayısı oldukça fazladır. Sosyal beceri eğitim 
programlarında davranış stratejilerinden model 
alma, rehberlik, davranış tekrarları, rol alma, geri-
bildirim ve pekiştirme becerilerinin kullanımının 
özel sosyal beceri tepkilerini geliştirdiği ortaya 
konmuştur (Gresham, 1981, 1985; Verduyn ve 
diğ., 1990; McIntosh ve diğ., 1991). Avcıoğlu 
(2003), tarafından geliştirilen sosyal beceri eğitim 
programının çocukların dinleme becerileri, sözel 
açıklama becerileri ve kişilerarası becerilerinin 
geliştirilmesiyle ilgili sosyal becerileri öğrenme-
lerinde etkili olduğu bulunmuştur. Özbek (2003) 
ise, okul öncesi eğitim alan çocukların “ilişkiyi 
başlatma”, “grupla iş yapma becerileri”, “duy-
gulara yönelik beceriler”, “stres durumuyla başa 
çıkma becerileri”, “plan yapma ve problem çözme 
becerileri”, “özdenetimini koruma becerileri” 
nin okul öncesi eğitim almayan çocuklara göre 
daha fazla gelişmiş olduğunu saptamıştır. Yukay 
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(2006) da kişilerarası ilişki kurma becerilerini 
geliştirmeye yönelik etkinliklerin, çocukların 
akran ilişkilerini geliştirmede etkili olduğunu 
gözlemiştir. Eğitimde sosyal becerilere yer veril-
mesinin, çocukların topluma uyum davranışlarını 
kolaylaştırdığı söylenebilir. 

Sosyal yeterlikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar 
ile sosyal beceriler ve ilişkilerdeki sosyal yeter-
liklerin kalitesi artırılabilmektedir. Bu aşamada 
özellikle sosyal becerilerin değerlendirilmesi önem 
taşımaktadır. Sosyal becerilerin değerlendirmesinde 
doğrudan davranış gözlemi, dereceleme ölçekleri, 
kendi kendini değerlendirme ve sosyometri gibi 
pek çok yöntem kullanılmaktadır (Kapıkıran ve 
diğ., 2006). Değerlendirme sonrasında, çocuk-
larda sosyal beceri yetersizliğinin giderilerek 
geliştirilmesi konusunda farklı çözüm yollarının 
denenmesi mümkündür. Çocukların sosyal be-
cerilerini geliştirmenin en etkili yollarından biri 
anne-baba, öğretmen ve arkadaşlarından oluşan 
tüm çevresinin dahil edildiği sosyal beceri eğitimi 
programlarıdır. Bu eğitim programlarındaki temel 
varsayım, bireylerin öğrenmediği sosyal beceri 
davranışını gösterememesidir (Çetin ve diğ., 
2003). Çocukların ailelerinden ya da çevrelerinden 
kaynaklanabilecek sosyal beceri yetersizlikleri, 
eğitim programları aracılığı ile giderilebilmektedir.

Kişiliğin ve sosyal davranışların oluştuğu kritik yıllar 
olan okul öncesi yılların sosyal beceri kazanımı ile 
ilgili en verimli yıllar olduğu, sosyal becerilerin 
kolaylıkla ve doğal olarak bu yaşlardaki çocuk-
lara kazandırılabileceği bir gerçektir. Bu nedenle 

sorumluluk taşıyan eğitimciler ve araştırmacılar, 
ihtiyaç duydukları verileri elde edebilecekleri, bu 
sayede çocukların sosyal becerilerini desteklemeye 
yönelik çalışmalarına yön verebilecekleri ölçme 
araçlarına ve bu doğrultuda geliştirilecek eğitim 
programlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalış-
mada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müşteri kurum 
olduğu, Gazi Üniversitesi’nin yürütücülüğünde 
TÜBİTAK destekli  “Okul Öncesi Sosyal Beceri 
Destek Projesi-OSBEP” kapsamında, okul öncesi 
36 ay-60 ay ve üzeri yaş grubu çocuklar için oluş-
turulan taslak sosyal beceri eğitim programının 
çocukların sosyal becerileri üzerindeki etkilerini 
test etmek amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Desen ve Örneklem

Okul öncesi 36 ay-60 ay ve üzeri çocuklar için 
oluşturulan taslak sosyal beceri eğitim progra-
mının çocukların sosyal becerileri üzerindeki 
etkilerini test etmek amacıyla ön-test son-test 
kontrol denkleştirilmemiş gruplu deneysel bir 
çalışma yapılmıştır. Deney grubu, 20-24 Şubat 
2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen OSBEP 
eğiticilerin eğitimi programına katılan öğretmen-
lerin (n=38) sınıflarında bulunan çocuklardan 
oluşturulmuştur. Kontrol grubu ise sınıflarında 
sosyal becerilerin geliştirilmesine yönelik bu tür 
bir program uygulamayan ve çalışmaya gönüllü 
olarak katılan, deney grubunda yer alan öğret-
menlerin görev yaptıkları okul çevrelerinde görev 
yapan öğretmenlerden (n=40) oluşturulmuştur. 
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Deneysel çalışmada bağımlı değişken sosyal 
beceriler, etkisi test edilen bağımsız değişken 
sosyal beceri eğitim programıdır. Deney grubun-
daki öğretmenler, toplam 444 çocuk için form 
doldururken kontrol grubunda 104 çocuk için 
form doldurulmuştur. Deney grubundaki anne 
babalar toplam 100 çocuk için form doldururken 
kontrol grubundaki anne babalar toplam 96 çocuk 
için form doldurmuştur. Taslak olarak geliştirilen 
Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Programı’nın 
etkililiğinin belirlenebilmesi amacıyla, üç ay sü-
reyle uygulanan eğitim programı çerçevesinde, 
çalışma grubunu oluşturan çocuklara Okul Öncesi 
Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBED) 
okul öncesi öğretmeni tarafından ön-test ve son-
test olarak uygulanmıştır. Ölçeğin anne-baba 
formu için ise sadece son-test yapılmıştır. Anne 
babaların uygulama öncesinde başlangıçta gö-
nüllü olmamaları nedeniyle OSBED anne baba 
formları uygulama öncesinde doldurulamamıştır. 
Daha sonra okul yönetimleriyle yapılan işbirliği 
sonucunda formların uygulama sonrasında dol-
durulması sağlanmıştır. OSBED’den elde edilen 
verilerin analizinde grupların OSBED puanları 
arasındaki farklar kovaryans analizi ve t-testi 
kullanılarak test edilmiştir. 

Deneysel çalışma, okul öncesi taslak sosyal beceri 
destek programının etkisini görmek, sürece ve 
sonuca ilişkin programı geliştirmeye yönelik etkili 
geri bildirim almak amacıyla gerçekleştirilmiştir.  
Deneysel işlemler, daha önce vurgulandığı üzere, 
bu konuda eğitim gören 38 okul öncesi eğitimi 

öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiştir. Projede 
görevli öğretim elemanları tarafından, programın 
etkisine ilişkin planlanan deneysel çalışma için 
okullara ve sınıflara çalışma ziyaretleri yapılmıştır. 
Ayrıca, programın uygulandığı sınıflarda proje 
ekibi tarafından seçilen 12 etkinlik için, bağımsız 
gözlemciler öğretmen ve çocuk davranışlarını 
gözlemişlerdir. Etkinliklerde uygulama güvenirliği 
hakkında bilgi edinmek, etkinliklerdeki çocuk-
ların davranışlarını gözlemek amacıyla gözlem 
formları kullanılmıştır.

Çalışmada, hem program geliştirme, hem de  
izleme-değerlendirme faaliyetleri birer sistem 
olarak kabul edilmiştir (Bhola, 2006). İç içe 
geçmiş olan bu iki sistem tümleşik bir yapıda 
(Bhola, 2006; Stufflebeam, 1999) işe koşularak 
program geliştirme, izleme ve değerlendirme 
süreçleri eş zamanlı yürütülmüştür (Tyler, 1969). 
Bu süreçlerin yönetilmesinde programa ilişkin 
her kararı gözden geçirme fırsatı yaratabilmek 
amacıyla yönetim odaklı CIPP [bağlam (Context), 
girdi (Input), süreç (Process), ürün (Product)] 
modelinden yararlanılmıştır (Stufflebeam ve 
Shinkfield, 1985). Dönüt kanallarını sürekli açık 
tutarak programın kendini güncellemesine olanak 
tanınması hedeflenmiştir. Böylece, bağlam, girdi, 
süreç ve ürün olmak üzere dört parametreli bir 
yapı olan program geliştirme/değerlendirme 
süreçlerinde, her türlü verinin elde edildiği 
anda kullanılması sağlanarak program sistemli 
bir şekilde yeniden gözden geçirilmiştir. CIPP 
modeline göre aşamalar Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. CIPP Modeli

BAĞLAM İhtiyaç analizi Alan çalışması, ölçme araçlarının geliştirilmesi, 
ihtiyaçların analizi, amaçların ve kazanımların be-
lirlenmesi, projenin tanıtımı

GİRDİ Eğitici eğitimi programının tasarlanması, 
pilot uygulama 

Belge tarama (insan, araç–gereç kaynaklarının dökü-
mü); taslak formun geliştirilmesi, pilot uygulama; 
izleme/değerlendirme; eğitici kitapçıkları; araç ve 
gereçler 

SÜREÇ Çocuklar için sosyal beceri eğitim 
programın uygulanması

Asıl uygulama /izleme /değerlendirme /düzeltme

ÜRÜN Programın değerine ilişkin yargıya varma Programın tüm unsurları arasındaki ilişki gözetilerek 
değerine ilişkin yargıya varma

Tablo 1’de özetlenen CIPP modeline göre bu 
aşamada GİRDİ basamadığının gerektirdiği faa-
liyetler gerçekleştirilmiştir.   “Girdi” aşamasında 
izleme ve değerlendirme daha fazla önem taşı-
maktadır. Bu nedenle, CIPP program geliştirme/
değerlendirme modeli “Sonuç Odaklı İzleme ve 
Değerlendirme Sistemi” (SOİDS) (Kusek ve Rits, 
2004) ve karar ve hesap verme odaklı (decision/
accountability-oriented) değerlendirme yaklaşımı 
(Stufflebeam, 1999) ile desteklenmiştir. Program 
geliştirme/izleme/değerlendirme süreçlerinin 
yönetilmesinde bu iki yaklaşımın seçilmesinin 
temel nedenleri; CIPP modelinin öngördüğü 
çevrimsel izleme/değerlendirme faaliyetlerine 
rehberlik eden temel soruları yöneltmeleri, 
yönetim odaklı olmaları, özellikle karar/hesap 
verme odaklı yaklaşımın Birleşik Komite Prog-
ram Değerlendirme Standartları’na uygunluğu 
konusunda güçlü kanıtların olması (Stufflebeam, 
1999) ve projede benimsenen program yaklaşı-
mıyla uyumlu olmasıdır.  

Sonuç olarak; program geliştirme, izleme ve 
değerlendirme faaliyetlerine birbirini tamamlayıcı 
roller yüklenmiştir (UNICEF, 2011). Kaynakları 
etkili kullanabilmek ve tecrübelerden ders çıkara-
bilmek için tüm paydaşların dahil olduğu işbirliği 
çerçevesinde faaliyetler yürütülmüştür (Patton, 
1978).  Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi süreçlerine 
yön vermek amacıyla, SOİDS ve karar/hesap 
verme odaklı yaklaşımdan yararlanılarak sorular 
geliştirilmiştir (Kusek ve Rits, 2004; Stufflebeam, 
1999). Faaliyetler, ilgili soruların cevaplanması 
suretiyle açıklanmıştır. Öğretmenler için taslak 
sosyal beceri temelli eğitici eğitim programının 
geliştirilmesi faaliyeti kapsamında, programın 
amaçları belirlenmiş, taslak sosyal beceri eğitim 
programına ilişkin materyaller hazırlanmış,  ön 
uygulama için örneklem grubu seçilmiş, ön uy-
gulama yapılarak değerlendirilmiştir.  

Programın Amacı

Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin 
hizmet içi eğitimlere katılma sıklıklarındaki 
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artış, edindikleri bilgileri eğitim ortamların-
da daha sık kullanmalarına neden olmaktadır. 
Sosyal beceri eğitimi günlük hayatta kullanılan 
beceriler olduğu için öğretmenin önce kendinin 
bu becerileri kazanmış olması ve daha sonra 
çocuğa kazandırması gerekmektedir. Bu amaçla 
öğretmenlere yönelik sosyal beceri eğitici eğitimi 
programlarından geçirilmesi önem taşımaktadır. 
Eğitici eğitimi programında sosyal beceri eğiti-
minin önemi, eğitimcinin kendinde bu becerilerin 
farkına varması, geliştirmesi ve ayrıca çocuklara 
sosyal becerileri nasıl kazandırılacağının, hangi 
stratejilerin izleneceğinin bulunması gereklidir. 
Türkiye’de okul öncesi eğitimin niteliğini artırmak 
üzere planlanan 36 ay-60 ay ve üzeri çocuklara 
yönelik Sosyal Beceri Eğitim Programı’nın 
başarılı bir şekilde uygulanabilmesinin, ancak 
bu programa yönelik eğitim alan öğretmenlerle 
mümkün olabileceğinden hareketle, hizmet içi 
eğitim programı önemli görülmüştür. 

Okul öncesi eğitimi öğretmenleri için eğitici eğitimi 
programının temel amacı; okul ortamında tanık 
olunan, çocuğun çeşitli durumlardaki davranışlarını 
değerlendirebilmek ve olumlu sosyal davranış 
alternatifleri kazandırmaları için öğretmenlerin 
sosyal beceri eğitimi konusunda donanımlarını 
artırmaktır. Programın içeriği; çocuklar için ha-
zırlanan sosyal beceri eğitimi ile ilgili kuramsal 
bilgi, çocuklara sosyal beceri kazandırmaya 
yönelik etkinliklerin nasıl uygulanacağına ilişkin 
bilgi ve becerilerden oluşmaktadır. Programda; 
doğrudan öğretim yöntemi, beyin fırtınası tek-

niği, tartışma yöntemleri, soru sorma tekniği, 
örnek olay inceleme, işbirliğine dayalı eğitim, 
sorgulama ve keşfetme yöntemi tercih edilmiştir. 
Bu aşamada, eğitici eğitim prorogramı içeriği, 
öğretim süreci, değerlendirme süreci ele alınmış 
ve eğitim yöntem ve materyalleri belirlenmiştir. 
Eğitici Eğitimi Programı, çocukların sosyal bece-
rileri geliştirmek konusunda eğitimcilerin ihtiyaç 
duydukları kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi 
ve becerileri kazandırmak üzere oluşturulmuştur. 
Eğiticilerin eğitimi program içeriği gözden ge-
çirildikten sonra, eğitimde kullanılacak yöntem 
ve teknikler belirlenmiştir. Beş gün süren eğitim 
programı, sosyal becerilerle ilgili kuramsal bilgi, 
eğitim programının uygulanması ve değerlen-
dirilmesine yönelik çalışmaların yer aldığı bir 
içerikten oluşmuştur. İçeriğin sunumuyla ilgili 
olarak proje ekibi arasında iş bölümü yapılarak 
işbirliğine dayalı bir şekilde beş günlük eğitim 
faaliyetinin yürütülmesi planlanmıştır. Eğitici 
eğitim programı öncesi ve sonrası eğiticilere uy-
gulanacak değerlendirme araçları hazırlanmıştır. 
Eğiticilerin sosyal beceriler konusundaki bilgi 
düzeylerinin belirlenmesi amaçlı bilgi testi, eğitim 
programının uygulanması ve etkililiğine ilişkin 
görüşlerinin belirlenmesi amaçlı değerlendirme 
formları oluşturulmuştur.

Materyal Hazırlığı

OSBEP çocuklar için eğitim programı çerçeve-
sinde 36-48 ay, 48-60 ay, 60 ay ve üzeri çocuklar 
için geliştirilmiş olan üç etkinlik kitabı ve ma-
teryalleri, öğretmenler için program hakkında 
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bilgi içeriğine sahip kılavuz kitap ve etkinlikleri 
desteklemek amacıyla kullanılması öngörülen 
okuma yazmaya hazırlık çalışma sayfalarının yer 
aldığı kitap eğiticilerin eğitiminde kullanılmıştır. 
Materyallerde kullanılan resimleme ve dizgi 
işlemlerinde profesyonel destek alınmıştır. Tüm 
materyaller amaca uygunluk, anlaşılırlık ve gör-
sel açıdan değerlendirildikten sonra, eğiticilerin 
eğitimi için hazır hale getirilmiştir. 

Ön Uygulama için Örneklem Seçimi

Sosyal Beceri Temelli Eğitici Eğitim Programı 
ön uygulamaya hazır hale geldikten sonra, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine girilerek, eğitim 
programına katılacak öğretmenlerin belirlenmesi 
sağlanmıştır. Rastlantısal olarak Ankara ilinden 
seçilen 50 okul öncesi öğretmeni beş günlük 
hizmet içi eğitime çağrılmıştır. Öğretmenlerin 
haberdar edilmesi ve izinleri ile ilgili çalışmalar 
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmüştür. Eği-
tici eğitimi programının pilot uygulaması için 
belirlenen 50 öğretmen, sosyal beceri destek 
programı eğiticilerin eğitimine çağrılmıştır. Sosyal 
Beceri Eğitim Programı’nı sınıfındaki çocuklarla 
uygulayacak kişiler öğretmenler olduğu için, bu 
eğitim programına katılan eğitimcilerden ikisi okul 
yöneticisi, biri okul rehber öğretmeni olduğundan 
yalnızca eğitim programını izlemişler ve pilot 
uygulamada yer almamışlardır. Yedi öğretmen ise 
geç haberdar edildikleri için eğitim programına 
katılamamışlardır. Eğitim programına, beş gün 
süre ile 40 okul öncesi öğretmeni devam etmiştir. 

Ön Uygulama

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 
40 öğretmen, beş günlük hizmet içi eğitim 
programına devam edilmiştir.  Beş günlük (40 
saat) bir süreyi kapsayan eğitici eğitim progra-
mında küçük-büyük grup toplantıları, sunumlar, 
demonstrasyonlar, rol oynama, beyin fırtınası, 
soru-cevap, problem çözme, tartışma gibi aktif 
katılıma dayanan öğretim yöntemleri kullanıl-
mıştır. Ayrıca öğretmen yeterlikleri konusunda 
yargıya varmak amacıyla mikro öğretim gözlem 
formları, yansıtma, sosyal beceri bilgi testi gibi 
ölçme araçlarından yararlanılmıştır. Uygulamalar 
esnasında fotoğraf çekimleri yapılarak kamera 
kayıtları alınmıştır. Beş günlük, eğitici eğitim 
programı planlandığı gibi gerçekleştirilmiştir. 
Eğitim programı sonrası iki öğretmenin görev 
değişikliği nedeniyle, 38 öğretmenin yer aldığı 
çocuklar için sosyal beceri eğitim programı pilot 
uygulama çalışması başlatılmıştır.  

Taslak Eğitici Eğitim Programı ve Materyal-
lerinin Değerlendirilmesi

Eğitim programının uygulanması sonunda, 
hizmet içi eğitime katılan öğretmenlerin prog-
ramın etkililiği ile ilgili değerlendirme formunu 
doldurmaları istenmiştir. Programın etkililiğine 
ilişkin, öğretmen görüşleri analiz edilerek rapor-
laştırılmıştır. Bu değerlendirmeden elde edilen 
bilgiler ışığında, projenin Türkiye norm çalışması 
kapsamında uygulanacak eğitici eğitimi programı 
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ve materyallerinde gerekli düzeltme ve değişik-
likler yapılmıştır.

Eğitici eğitim programına katılan öğretmenler, okul-
larına döndükten sonra sınıflarındaki çocuklar için 
Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBED)’ni 
doldurmuşlardır. Ardından eğitim programını 
uygulamışlar ve program sonrası OSBED’i son-
test olarak yeniden uygulamışlardır. Aynı şekilde 
anne babalardan da çocukları için OSBED anne 
baba formunu doldurmaları istenmiştir. Böylece, 
uygulanan eğitim programının çocukların sosyal 
becerilerinin gelişiminde etkisini değerlendirmek 
amaçlanmıştır. Bu çalışmada, sosyal beceri eğitim 
programına dahil edilen çocukların sosyal beceri 

gelişimlerinin değerlendirilmesine yönelik bulgular 
ve tartışmaya yer verilmiştir.

BULGULAR

Okul öncesi sosyal beceri destek eğitim programı-
nın işleyişini görmek, çocukların sosyal becerileri 
üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla yü-
rütülen çalışmada, programın uygulandığı sınıf-
larda (deney grubu) ve uygulanmadığı sınıflarda 
(kontrol grubu) çocuklar için doldurulan OSBED 
puanlarına ait betimsel istatistikler Tablo 2’de 
verilmiştir. Öğretmen formlarından elde edilen 
verilere göre çocuğun uygulama öncesinden son-
rasına olan değişimlerini gösteren çizgi grafikleri 
ise Şekil 1’de verilmiştir. 

Tablo 2. OSBED Betimsel İstatistikleri

Faktörler Grup Öğretmen Formu Anne-Baba 
Formu

Ön test Son test Son test

S S S

Başlangıç 
Becerileri

Deney 45.51 10.02 53.22 6.97 50.18 6.78

Kontrol 47.89 9.09 49.17 8.92 47.97 7.58

Akademik 
Destek 

Becerileri

Deney 46.08 9.26 52.78 7.16 48.00 6.96

Kontrol 47.55 9.10 48.43 8.51 46.47 7.50

Arkadaşlık 
Becerileri

Deney 50.31 10.05 57.59 8.11 53.33 7.30

Kontrol 50.55 10.48 52.06 9.78 51.50 7.94

Duygularını 
Yönetme 
Becerileri

Deney 43.62 10.20 50.55 8.53 41.70 8.81

Kontrol 42.68 10.62 44.20 10.61 40.51 8.58

Toplam Deney 196.90 39.58 227.90 30.87 205.91 28.18

Kontrol 200.48 38.40 206.26 37.34 198.51 30.20
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Şekil 1. OSBED Öğretmen Formu Toplam Puanlarındaki Değişim

Tablo 2 ve Şekil 1’de görüldüğü gibi, eğitim 
programının uygulandığı sınıflardaki çocukların 
uygulama başındaki sosyal becerilerinin uygulama 
sonrasında, bu programa katılmayan çocuklara 
göre daha fazla bir artış gösterdiği ifade edilebilir. 
OSBED öğretmen formu toplam puanları için ön 
test puanları kontrol edildiğinde grupların son 

test puanları ortalamaları arasındaki fark manidar 
bulunmuştur, F(1, 545)=75,84, p<.01, η2=.03. 

Çocukların OSBED öğretmen formu alt boyutları 
olan başlangıç, akademik, arkadaşlık ve duyguları 
yönetme beceri puanlarında gözlenen değişim 
Şekil 2-4’te verilmiştir. 

Şekil 2. OSBED Başlangıç Becerilerindeki Değişim
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Şekil 2-4 incelendiğinde, eğitim programına 
katılan çocukların sosyal becerilerinde, sosyal 
becerilerin alt boyutlarında da böyle bir programa 
katılmayan çocuklara göre uygulama öncesinden 
uygulama sonrasına daha fazla bir artış olduğunu 
ifade etmektedir. Öte yandan programın etkisine 
ilişkin yapılan kovaryans analizi sonuçları özetle 
şöyledir: OSBED öğretmen formu için başlangıç 
becerilerine ait ön test puanları kontrol altına 
alındığında, deney ve kontrol grubunun son test 
puanları arasındaki fark manidar bulunmuştur [F(1, 
545)=63,32, p<.01, η2=.02]. Akademik beceriler 
için ön test puanları kontrol altına alındığında ise 
deney ve kontrol gruplarının son test puanları 
arasındaki fark manidardır [F(1, 545)=70,72, 
p<.01, η2=.02]. Arkadaşlık becerilerinde ön test 
puanları kontrol altına alındığında grupların son 
test puanları arasındaki fark manidardır [F(1, 
545)=67,53, p<.01, η2=.02]. Duygularını yönetme 
becerilerinde ön test puanlarının kontrol altına 
alındığında grupların son test puanları arasın-
daki fark manidardır [F(1, 545)=59,70, p<.01, 
η2=.02]. Bulunan tüm manidar farklılıklar deney 
grubunun lehinedir.

Öğretmen formundan elde edilen verilerin analiz 
sonuçları, okul öncesi sosyal beceri destek eği-
tim programının çocukların sosyal becerilerinin 
geliştirilmesinde etkili olduğunu göstermektedir. 
Analiz sonuçları şüphesiz, programın öğrenme 
çıktıları (kazanımları) üzerine odaklıdır. Programın 
öğretim yılının ikinci yarıyılı Mart-Mayıs 2012 
döneminde gerçekleştirilen uygulamalardan elde 

edilen verilere dayalı olarak gözden geçirilen okul 
öncesi sosyal beceri destek programı, 2012-2013 
eğitim yılında 12 ilde yaygın bir şekilde uygu-
lanacaktır. Program bu süre içinde, programın 
geliştirilmesinde de temel alınan, Stufflebeam 
ve Shinkfield (1985) tarafından önerilen bağlam, 
girdi, süreç, çıktı (CIPP) ögeleri dikkate alınarak 
bütünsel bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
Bu çalışmalardan elde edilecek verilere dayalı 
olarak programa son şekli verilerek Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın tüm Türkiye’deki okul öncesi 
eğitim kurumlarında uygulamaya hazır duruma 
getirilecektir.  

Çocukların OSBED anne baba formundan elde 
edilen ölçek puanları arasındaki farkların mani-
darlığı için yapılan analizler, grupların OSBED 
başlangıç becerileri puanları arasında eğitim 
programına katılan çocuklar lehine manidar 
fark olduğunu göstermiştir [t(194)=2.15, p<.05, 
η2=.01]. Grupların akademik becerileri, arkadaşlık 
becerileri, duygularını yönetme becerileri arasın-
daki ve grupların OSBED toplam puanlarına ait 
ortalamalar arasındaki fark da manidar değildir ( 
p>.05). Sonuç olarak, OSBED ölçeğine ait yalnızca 
başlangıç becerilerinde manidar fark bulunmuştur. 
Anne baba formundan elde edilen verilerin analiz 
sonuçlarına göre programın çocukların sosyal 
becerilerini geliştirmede manidar bir etkisinin 
olmadığı sonucuna varılabilir. Sonuçlar arasındaki 
farkın temel nedeninin anne baba formlarının 
yönergeye bağlı yeterince objektif olmamaları 
düşünülmektedir. Bu nedenle, eğitim programının 
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12 ilde yapılacak uygulamalarında görev alacak 
öğretmenlerin Eylül 2012’de planlanan bu konu 
üzerinde durulacak ve öğretmenlerin aynı çocuk 
için anne babadan gelecek verilerle kendi gözlem 
sonuçlarını karşılaştırmalarını, durum hakkında 
anne babalarla gerektiğinde görüşme yapmaları 
önerilecektir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırma sonucunda, eğitim programına katılan 
çocukların sosyal becerilerinde, böyle bir programa 
katılmayan çocuklara göre uygulama öncesinden 
uygulama sonrasına daha fazla bir artış olduğu 
belirlenmiştir. Sosyal beceriler, çocuğun yakın 
çevresi olan aile içerisinde ya da akranları arasında 
farkında olmadan kazanılmaktadır. Bu süreçte 
çocuklar ev ve okul ortamında kendisine yakın 
bireylerin model olmasıyla, gözlemleri sonucunda 
sosyal becerileri öğrenirler. Sosyal becerilerin 
kazanılması ve kalıcılığı ailede, okulda ve diğer 
yaşam alanlarında bu becerilerin tekrarlanmasıyla 
gerçekleşebilir. Aile, okul ve çevrenin yanında, 
sosyal becerilerin öğrenilmesi zaman içinde kalıcı 
olmaktadır (Kapıkıran, İvrendi ve Adak, 2006).

Sosyal etkileşim için gerekli olan sosyal bece-
rilere erken müdahale etmek gerektiğini, eğer 
erken müdahale edilmezse, sosyal beceriye sahip 
olmayan çocukların, sosyal gelişimlerinde ve 
akademik  performanslarında akranlarının çok 
gerisine düşebilecekleri belirtilmektedir (Avcıoğ-
lu, 2003). Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda, okul öncesi dönem çocuklarına 

yönelik sosyal beceri temelli eğitim programla-
rının hazırlanabileceği, konuyla igili eğiticilerin 
eğitimi sonrasında bu eğitim programlarının 
uygulanabileceği öngörülmüştür. Programın 
etkililiğine yönelik verilerin olumlu etkisi elde 
edildikten sonra ise programın tüm çocukların 
faydalanabileceği bir uygulama ile yaygınlaştı-
rılması düşünülebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

It is an inevitable truth that preschool years are the critical period for developing personality and 
social behaviours, they are the most efficient years to acquire social skills, and social skills can be 
taught to children naturally and easily at these ages. Therefore responsible educators and researchers 
need measurement tools and to gather the needed data in order to direct their studies for supporting 
children’s social skills, and they also need the appropriately developed educational programs for the 
same purpose. In this study, an experimental research was carried out to test the effects of social skill 
education programme draft, which is designed for 36-60 month old or above age groups, on children’s 
social skills, as a part of “the Preschool Social Skills Support Project (OSBED)” which is carried 
out by Gazi University, supported by TUBITAK, and in which Ministry of National Education has 
the client position. An experimental study was conducted as a pre-test post-test unmatched control 
grouped experiment in order to test the effect of social skills education program draft on the 36-72 
months old children. The test group consisted of the children whose teachers (n=38) participated in 
the training for OSBED educators in Ankara between February 20th and 24th, 2012. The control 
group consisted of teachers (n=40) who worked voluntarily in nearby schools with the teachers in 
the test group, where no such study was conducted before. Variant-dependent social skills in the 
experimental study are variant-independent social skill education program whose effects are being 
tested. The teachers in the test group filled forms for a total of 444 children while the teachers in 
the control group filled forms for a total of 104 children. The parents in the test group filled forms 
for a total of 100 children while parents in the control group filled forms for a total of 96 children. 
In order to determine the effectiveness of the Preschool Social Skills Support Program which was 
carried out for 3 months, the Preschool Social Skills Evaluation Scale (OSBED) was applied as pre-
test and post-test. While the teacher form of the scale was applied as both pre-test and post-test, the 
parent form was applied only as post-test. It was unable to apply the OSBED parents form because 
the parents were not willing to participate at the beginning of the study. After the cooperation with 
the school administrations, the forms were filled as a post-test at the end of the study. In the analysis 
of the data from the OSBED, covariance analysis and t-test were utilized to test the differences of 
OSBED scores between the groups. The experimental study was conducted to determine the effect 
of preschool social skill support program draft and to get valuable feedback on the process and 
result of the program. As mentioned before, the experimental procedure was carried through by 
38 preschool education teachers who were trained in the subject. The academic staff of the project 
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made study visits to the schools and classes for the experimental study on the effect of the program. 
Additionally, for 12 activities chosen by the project team, independent observers observed the teacher 
and student’s behaviours. Observation forms were filled in to gather information on the application 
reliability of the activities and to observe student’s behaviours during the activities. As a result of the 
study, in view of the OSBED teacher form total scores, there was a significant difference between 
the post-test average scores of the groups when compared with the pre-test scores: F(1, 545)=75,84, 
p<.01, η2=.03. When the change (Figure 2-4) observed in beginner, academic, friendship and emotion 
management skills scores gathered from OSBED teacher forms of the children, it can be stated that 
there is a bigger change from the beginning of the study towards the end of the study in the social 
skills as well as sub-dimensions of the social skills of the children who participated in the program 
compared to the children who did not. When the pre-test scores for beginner skills in the OSBED 
teacher form are analysed, the difference in post-test scores between test group and the experiment 
group are found to be significant: F(1, 545)=63,32, p<.01, η2=.02.  When pre-test scores for academic 
skills are checked, the difference in post-test scores between test group and the experiment group are 
found to be significant: F(1, 545)=70,72, p<.01, η2=.02. When pre-test scores for friendship skills are 
checked, the difference in post-test scores between test group and the experiment group are found to 
be significant: F(1, 545)=67,53, p<.01, η2=.02. When pre-test scores for emotion management skills 
are checked, the difference in post-test scores between test group and the experiment group are found 
to be significant: F(1, 545)=59,70, p<.01, η2=.02. All the significant differences are in favour of the 
test group. The analysis on the significance of the differences between the scale scores of OSBED 
parent forms of the children revealed a significant difference between the OSBED beginner skill 
scores of the groups in favour of the children who participated in the education program: t(194)=2.15, 
p<.05, η2=.01. There were significant differences in academic skills [t(194)=1.47, p>.05], friend-
ship skills [t(194)=1.68, p>.05], emotion management skills [t(194)=.96, p>.05] of the groups. The 
difference between the mean total OSBED scores of the groups was not significant: t(194)=1.77, 
p>.05. Consequently, only beginner skills had significant difference in OSBED scale. The analysis 
results of the data from teacher forms show that preschool social skill support program is effective 
in developing the social skills of the children. The analysis of the data from parent forms may be 
used to state that the program does not have any significant effects on the development of social 
skills for children. The difference between the results is thought to be due to the parents not being 
objective enough as stated in the instructions. Therefore, the education scheduled on September 12th 
for teachers who will take part in the application of the program in 12 provinces will centre on this 
issue, and the teacher will be instructed to compare their surveys on a child with his parents’ data 
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and they will be advised to interview parents if deemed necessary.   In view of the findings of the 
study, ıt is seen that education programs based on social skills and aimed at developing the social 
skills of children should be prepared from the beginning of preschool period, and such applications 
should be conducted in so all children may benefit from these programs.
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Öz: Başarının alınan eğitim ya da yönetilenin doğru yönetilmesi ile paralellik gösterdiği bilinen 
gerçekler arasındadır. Bu nedenle görev algı düzeyinin etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu araştırma 
çalışmasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu, ilköğretim ve lise seviyesindeki eğitim 
kurumlarında görev yapan ve matematik branş öğretmenlerinin meslek “görev” algı düzeyleri 
ile hizmet içi eğitim bilgilerinin uygulamalı olarak karşılaştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
“Bass Avolio Dönüşümcü Liderlik (MLQ)” ve “Allen Meyer Örgütsel Bağlılık” ölçeklerinin 
araştırmaya uyarlanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Anket formunun ilk kısmında katılımcıların 
demografik özellikleri ikinci kısımda Bass’ın 5’li likert ölçeğindeki sorular, üçüncü kısımda ise 
Allen’in geliştirdiği 5’li likert ölçkeli anket formu kullanılmıştır. Araştırmada örneklem olarak 
Sivas, İstanbul, Karabük, Elazığ, Ankara, Gümüşhane, İzmir, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun 
illeri yer almaktadır. Toplam  (N=930) katılımcı üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. 426 
sı kadın ve 504 ise erkektir. Araştırma yaklaşık olarak 9 ay sürmüştür. Katılımcıların tamamı 
basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. Hiçbir katılımcılın kurum ve kendini tanıtan resmi kimlik 
bilgileri formlarda kullanılmamıştır. Anket formlarından elde edilen veriler SPSS 18 istatistik 
programı ile analiz edilmiş ve analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, 
Faktör Analizi, Kolmogorov Smirnov, Man Whitney U, Kruskal Wallis ve Jonckheere-Terpstra 
Testa analizlerinden yararlanılmıştır.  Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi 
dikkate alınmıştır. Araştırma sonunda mesleki eğitim ve meslek içi eğitime yönelik gelişmişlik 
düzeyinin meslek başarısı üzerinde etkili, öğrenciler açısından da verimlilik sağladığı saptanmıştır. 
Özellikle matematik alanında alınan yüksek lisans ve doktora eğitimin, ilgili branş konusunda 
katılımcılara daha fazla beceri ve eğitim kalitesi sağladığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek, Matematik, Öğretmen, Öğrenci, Tutum, Algı, Düzey, Başarı

Abstract: It is among the known facts that success shows parallelism with the training received 
or managing an individual in a right way. Therefore, task perception level needs to be managed 
efficiently. In this research study, the practical comparison of in-service training knowledge and 
occupational “task” perception levels of mathematics branch teachers who work in educational 
institutions in the level of pre-school, primary school and high school under the Ministry of 
National Education (MNE) was made. In the study, “Bass Avolio Multifactor Leadership (MLQ)” 
and “Allen Meyer Organizational Commitment” scales were adapted to the study. Demographic 
features of the participants were used in the first part of questionnaire form; questions taking 
place in 5 point likert scale of Bass were used in the second part, and questionnaire form of 
5 point likert scale developed by Allen was used in the third part. The sample of the study is 
composed of Sivas, İstanbul, Karabük, Elazığ, Ankara, Gümüşhane, İzmir, Diyarbakır, Erzurum 
and Samsun provinces. The study was carried out on total (N=930) participants. 426 of the 
participants are female while 504 of them are male. The research study lasted approximately 
for 9 months. All of the participants were determined with simple random method. None of 
the participants’ institution and official identity card information was used in the forms. Data 
acquired from questionnaire form was analyzed with SPSS 18 statistics program and it was 
benefitted from descriptive statistics, reliability analysis, Factor Analysis, Kolmogorov Smirnov, 
Man Whitney U, Kruskal Wallis and Jonckheere-Terpstra Testa analyses within the scope of 
the analysis. 0.05 of significance level was considered in the relations and differences among 
the variables. At the end of the study, it was determined that development level of occupational 
training and in-service training affected occupational success and it also enabled efficiency 
in terms of students. It was found that the training received especially in post-graduate and 
doctorate in the field of mathematics provided the participants with more skill and training 
quality in the related branch.

Key Words: Occupation, Mathematics, Teacher, Student, Attitude, Perception, Level, Success
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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 

INTRODUCTION

The importance of training is pretty high in the 
field of professional competence and branching 
with regard to occupational success and personal 
development. Thus, it is important for an individual 
to improve himself/herself, receive training about 
the related occupation and branch as well as to 
work practically on the field on which this train-
ing is given. Especially success-oriented attitude 
in educational institutions shows parallelism with 
professional competence. It is also important to use 
technological products with technological equip-
ment in the field of education in technology age. 
It is stated in developed societies that the quality 
of education and advanced training opportunities 
and chances are only possible with the efficient 
use of technology. Problems showing up depend-
ing on professional inadequacy and professional 
deformation contribute to occupational failures and 
wearing of the relationships among individuals as 
well as ending up with harmful dimension. The 
conducted studies also support this situation. In 
Turkish law system, “Professional Competence 
Board, 5544 numbered and 21.09.2006 dated law” 
came into force after being issued in official ga-
zette because of the fact that the attitude of public 
institutions and organizations about professional 
competence and proficiency is in serious levels. 
Professional competence is important particularly 
in education, customs, health and management 
fields. The practices of the state government 

about this issue also contribute to the increase 
of individual and institutional success.

THEORETICAL FRAMEWORK AND LIT-
ERATURE REVIEW

In today’s educational system, it is compulsory 
to increase competence and knowledge levels of 
teachers in order to present education in a more 
efficient and productive way (Gül, 2000: 1-10). 
Personal skill can only be gained with professional 
competence (Can, et al., 2005: 1-19). In-service 
training increases an individual’s occupational 
success while affecting his/her knowledge level 
positively (Kuran, 2002: 1-26). Teachers who ac-
tively work in education area should permanently 
adapt and renew themselves (Balcı, 2004: 1-32). 
Professional success can only be accomplished 
by increasing occupational training quality (Azar 
and Çepni, 1999: 162). If one wants to reach 
the intended success in education, the quality of 
education for teachers should be increased with 
in-service training. And this can only be acquired 
by providing professional competence (Budak, 
1998: 140). Professional competence which is 
the basic factor of education should be provided 
in order to reach the desired success in educa-
tional institutions (Erişen, 1998: 140). During 
the in-service training programs of educational 
institutions, professional competence trainings 
should be provided for individuals with personal 
success planning in order to realize the intended 
success. Success can be achieved only by this 
way (Seferoğlu, 2001: 149). Sustainability in 
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education and professional education programs 
affect task perceptions of teachers in a positive 
way. Emerging problems or the problems that 
may emerge in the future can be prevented in 
this way (Bağcı, 2004: 1-19 and Tekin, 2005: 
165). Achievements of branch teachers work-
ing especially in primary education levels of 
private and public schools under the Ministry 
of National Education can only be realized with 
professional competence (Bilir, 2004: 308). The 
education given in primary school age determines 
the success of student that he/she will acquire in 
the future (Uçar and İpek, 2006: 1-11). The basic 
reasons of failures in Turkish educational system 
are not providing continuity principles, generally 
using traditional education methods, not applying 
extracurricular methods and teaching and using 
the same educational system for every student 
(Çakmak, 2004). On the other hand, when we 
observe other developed world countries, it is 
seen that it is concentrated on the importance 
of professional training especially in European 
countries. France also necessitates teachers to 
renew themselves permanently and to adapt into 
up-to-date conditions. Regarding this issue, the 
state government meets the needs of all teach-
ers and provides professional training (Aytaç, 
1980: 103). Similarly, Germany also necessitates 
teachers to receive professional training and it 
meets all kinds of needs and demands (MNE, 
1995: 38-43). Professional competence is a must 
in the educational system of England, as well. 
Furthermore, the opportunity for the teachers to 

increase their positions or get promoted is only 
possible with fulfilling the necessities of the level 
they are working and completing the professional 
competences for a higher level (Tanyel, 1999: 
1-28). In a study carried by Demirkol in 2004, 
it was determined that there were lots of primary 
schools who were far from presenting qualified 
education and had unsuccessful student profile 
due to the fact that professional competence was 
not enabled in Turkey. Again in a different study 
carried out by Kop in 2003, it was indicated that 
professional inadequacies of teachers actively 
working in primary schools under the Ministry 
of National Education especially in the field of 
physical sciences was the main reason of the 
failures of student profiles who are studying in 
universities. Since, inadequate and lack of edu-
cation towards the needs in the level of primary 
school which forms basement of education causes 
failure of student in university period and makes 
it difficult to adapt the environment. In another 
study conducted by Üstüner et al. that focused 
on science, physics and mathematics teachers, it 
was indicated that the relationship between teacher 
and student was so weak and even problematic 
because of professional inadequacy.

Aim, Scope and Method

The aim of this study is to determine the expecta-
tions of mathematics branch teachers working in 
schools under the Ministry of National Education 
regarding in-service training. For this purpose, 
a questionnaire was applied to 930 participants. 
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Statistical tests were performed on the collected 
data. Validity and reliability of the measuring 
tool used in the study was ensured beforehand. 
Turkish adaptation of this measuring tool was 
developed by “KORKMAZ, M., YÜCEL, A.S., 
CESİM, D.T., GÜMÜŞDAĞ, H., KILIÇ, B., 
(2014). “In-Service Training Needs Of Teachers 
Working In Primary Schools About Mathematics: 
An Example In Istanbul”, AENSI, Australian 
Journal Of Basic And Applied Sciences, 8(7), 
May. pp.441-448” and published in the related 
magazine. The sample of the study is composed 
of Sivas, İstanbul, Karabük, Elazığ, Ankara, 
Gümüşhane, İzmir, Diyarbakır, Erzurum and 
Samsun provinces.  The research study lasted 
approximately for 9 months. Questionnaire forms 
were delivered to the participants by hand, e-mail 
and mail. Questionnaire forms were sent to 5000 
participants in total and 3272 of the participants 
gave response in total. The number of question-
naire forms which were suitable for analysis was 
930. There are 44 questions in the original form 
of the questionnaire in total. Before the actual 
research study, a preliminary test was applied to 
150 participants in total in Sivas province in order 
to provide questionnaire reliability and the value 
of 0.721 was acquired as Cronbach’s Alpha coef-
ficient. However, 13 questions which decreased 
burden and reliability were cancelled and 31 
questions were included into the questionnaire 
form. “5 point Likert” question with 31-scale was 
collected under 4 sub-dimension factor. Before 
conducting this research study, official consent 

was taken for the application from the Faculty 
of Science Deanship of Cumhuriyet University.

Data Analysis

It was benefitted from descriptive statistics, reli-
ability analysis, Factor Analysis, Kolmogorov 
Smirnov, Man Whitney U, Kruskal Wallis and 
Jonckheere-Terpstra Testa analyses within the 
scope of the analysis. PASW 18.0 packet program 
was used in the analysis of data acquired from the 
study. 0.05 of significance level was considered in 
the relations and differences among the variables.

Hypotheses of the Study

H1: Factors regarding in-service training vary 
by gender.

H2: Factors regarding in-service training vary 
by age.

H3: Factors regarding in-service training vary 
by educational status.

H4: Factors regarding in-service training vary 
by school of employment.

H5: Factors regarding in-service training vary 
by disorder period.

H6: Factors regarding in-service training vary 
by school competence.

Implementation and Analyses:
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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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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 

Reliability analysis:

Table1. Reliability Analysis
Cronbach’s Alpha Number of Items

,985 31

When reliability analysis results were ob-
served, it was found that the 31 items included 

into the analysis were in very high reliability 
level.

Demographic Statistics

Demographic statistics of the participants are 
presented below;

Table 2. Demographic Statistics

Frequency Column N %

Gender Female 426 46

Male 504 54

Marital status Married 561 60

Single 369 40

Age 18-25 102 11

26-33 201 22

34-41 627 67

Educational status College 135 15

Bachelor’s degree 279 30

Post-graduate 363 39

Doctorate 30 3

Other 123 13

School of employment Public 435 47

Private-Foundation 495 53

Disorder period Less than 1 year 126 14

1-5 years 180 19

6-10 years 357 38

11-15 years 249 27

16-20 years 18 2

School competence Yes 495 53

No 435 47
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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 
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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 

FACTOR ANALYSIS

Factor analysis was applied by assessing the 
answers given by the participants. The following 
factors were acquired at the end of the analysis.

After total 31-item factor analysis composed of the 
answers given by personnel working in institutions 
of the Ministry of National Education, remaining 
4 factorials were added to sub-dimension.

1. Developing training strategies for students

2. Developing positive attitude creation skills in 
mathematics teaching

3. Implementing new mathematics teaching 
program

4. Developing skills of using mathematics in 
daily life

Table 3. Factor Analysis

 
Component

1 2 3 4

Developing training strategies for students ,617    

Developing training strategies for students ,585    

Developing training strategies for students ,517    

Developing training strategies for students ,498    

Developing training strategies for students ,491    

Developing training strategies for students ,460    

Developing training strategies for students ,451    

Developing training strategies for students ,439    

Developing training strategies for students ,426    

Developing training strategies for students ,395    

Developing training strategies for students ,391    

Developing training strategies for students ,387    

Developing training strategies for students ,382    

Developing positive attitude creation skills in mathematics teaching  ,830   

Developing positive attitude creation skills in mathematics teaching  ,830   

Developing positive attitude creation skills in mathematics teaching  ,563   

Developing positive attitude creation skills in mathematics teaching  ,563   

Developing positive attitude creation skills in mathematics teaching  ,409   
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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 

Developing positive attitude creation skills in mathematics teaching  ,354   

Developing positive attitude creation skills in mathematics teaching  -,350   

Developing positive attitude creation skills in mathematics teaching  ,270   

Developing positive attitude creation skills in mathematics teaching  ,190   

Implementing new mathematics teaching program   ,689  

Implementing new mathematics teaching program   ,612  

Implementing new mathematics teaching program   ,544  

Implementing new mathematics teaching program   ,513  

Implementing new mathematics teaching program   ,512  

Implementing new mathematics teaching program   ,458  

Developing skills of using mathematics in daily life    ,897

Developing skills of using mathematics in daily life    ,877

Developing skills of using mathematics in daily life    ,877

H1: Factors regarding in-service training 
vary by gender.

When the factors regarding in-service training 
by gender are observed, it is seen that all Sig. 
values are lower than 0.05 which is the threshold 
value. Accordingly, 

•	 The item of developing training strategies for 
students varies by gender. The highest average 
belongs to female.

•	 The item of developing positive attitude cre-
ation skills in mathematics teaching varies by 
gender. The highest average belongs to female.

•	 The item of implementing new mathematics 
teaching program does not vary by gender.

•	 The item of developing skills of using math-
ematics in daily life does not vary by gender.
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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 

Table 4. Test Statisticsa by Gender

Developing 
training 

strategies for 
students

Developing 
positive 
attitude 

creation skills 
in mathematics 

teaching

Implementing 
new 

mathematics 
teaching 
program

Developing 
skills of using 
mathematics in 

daily life

Mann-Whitney U 94698,000 104067,000 105300,000 103266,000

Wilcoxon W 185649,000 231327,000 232560,000 230526,000

Z -3,100 -,805 -,503 -1,001

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,615 ,317

a. Grouping Variable: Gender

H2: Factors regarding in-service training 
vary by age.

When the factors regarding in-service training by 
age are observed, it is seen that all Sig. values 
are lower than 0.05 which is the threshold value. 
Accordingly, 

•	 The item of developing training strategies for 
students varies by age. The highest average 
belongs to 18-25 age group.

•	 The item of developing positive attitude 
creation skills in mathematics teaching var-
ies by age. The highest average belongs to 
18-25 age group.

•	 The item of implementing new mathematics 
teaching program does not vary by age.

•	 Developing skills of using mathematics in 
daily life varies by age. The highest average 
belongs to 18-25 age group.
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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 

Table 5. Test Statisticsa,b by Age

Developing 
training 

strategies for 
students

Developing 
positive 
attitude 

creation skills 
in mathematics 

teaching

Implementing 
new 

mathematics 
teaching 
program

Developing 
skills of using 
mathematics in 

daily life

Chi-square 6,231 ,933 5,554 11,751

df 2 2 2 2

Asymp. Sig. ,044 ,027 ,062 ,003

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Age

H3: Factors regarding in-service training 
vary by educational status.

When the factors regarding in-service training 
by education are observed, it is seen that all Sig. 
values are lower than 0.05 which is the threshold 
value. Accordingly, 

•	 The item of developing training strategies 
for students varies by education. The highest 
average belongs to doctorate group.

•	 The item of developing positive attitude cre-
ation skills in mathematics teaching varies 
by education. The highest average belongs 
to doctorate group.

•	 The item of implementing new mathematics 
teaching program varies by education. The 
highest average belongs to doctorate group.

•	 The item of developing skills of using math-
ematics in daily life does not vary by education.
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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 

Table 6. Test Statisticsa,b by Educational Status

Developing 
training 

strategies for 
students

Developing 
positive 
attitude 

creation skills 
in mathematics 

teaching

Implementing 
new 

mathematics 
teaching 
program

Developing 
skills of using 
mathematics in 

daily life

Chi-square 29,528 20,582 34,665 6,857

df 4 4 4 4

Asymp. Sig. ,000 ,000 ,000 ,144

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Educational status

H4: Factors regarding in-service training 
vary by school of employment.

When the factors regarding in-service training 
by school of employment are observed, it is seen 
that all Sig. values are lower than 0.05 which is 
the threshold value. Accordingly, 

•	 The item of developing training strategies for 
students varies by school of employment. The 
highest average belongs to Private school group.

•	 The item of developing positive attitude cre-
ation skills in mathematics teaching varies by 

school of employment. The highest average 
belongs to Private school group.

•	 The item of implementing new mathematics 
teaching program varies by school of employ-
ment. The highest average belongs to Private 
school group.

•	 The item of developing skills of using math-
ematics in daily life varies by school of 
employment. The highest average belongs to 
Private school group.
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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 

Table 7. Test Statisticsa by School of Employment

Developing 
training strate-

gies for stu-
dents

Developing 
positive at-

titude creation 
skills in math-
ematics teach-

ing

Implementing 
new math-

ematics teach-
ing program

Developing 
skills of using 
mathematics in 

daily life

Most Extreme Differ-
ences

Absolute ,159 ,157 ,144 ,126

Positive ,052 ,015 ,042 ,126

Negative -,159 -,157 -,144 -,068

Kolmogorov-Smirnov Z 2,417 2,388 2,188 1,918

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001

a. Grouping Variable: School of employment

H5: Factors regarding in-service training 
vary by disorder period.

When the factors regarding in-service training 
by disorder period are observed, it is seen that 
all Sig. values are lower than 0.05 which is the 
threshold value. Accordingly, 

•	 The item of developing training strategies for 
students varies by disorder period. The highest 
average belongs to 1-5 years group.

•	 The item of developing positive attitude cre-
ation skills in mathematics teaching does not 
vary by disorder period.

•	 The item of implementing new mathematics 
teaching program varies by disorder period. 
The highest average belongs to 11-15 years 
group.

•	 The item of developing skills of using math-
ematics in daily life does not vary by disorder 
period.
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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 

Table 8. Jonckheere-Terpstra Testa by Disorder Period
Developing 

training strate-
gies for stu-

dents

Developing positive 
attitude creation 

skills in mathemat-
ics teaching

Implementing 
new math-

ematics teach-
ing program

Developing 
skills of using 
mathematics in 

daily life

Number of Levels in Disorder 
period

5 5 5 5

N 930 930 930 930

Observed J-T Statistic 209259,000 163710,000 176598,000 157707,000

Mean J-T Statistic 156712,500 156712,500 156712,500 156712,500

Std. Deviation of J-T Statistic 4523,119 4523,119 4523,119 4523,119

Std. J-T Statistic 11,617 1,547 4,396 ,220

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,122 ,000 ,826

a. Grouping Variable: Disorder period

H6: Factors regarding in-service training 
vary by school competence.

When the factors regarding in-service training by 
school competence are observed, it is seen that 
all Sig. values are lower than 0.05 which is the 
threshold value. Accordingly, 

•	 The item of developing training strategies for 
students varies by school competence. The 
highest average belongs to Yes group.

•	 The item of developing positive attitude cre-
ation skills in mathematics teaching varies 
by school competence. The highest average 
belongs to Yes group.

•	 The item of implementing new mathematics 
teaching program varies by school competence. 
The highest average belongs to Yes group.

•	 The item of developing skills of using math-
ematics in daily life does not vary by school 
competence.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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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 

Table 9. Test Statisticsa by School Competence
Developing 

training strate-
gies for stu-

dents

Developing positive 
attitude creation 

skills in mathemat-
ics teaching

Implementing 
new math-

ematics teach-
ing program

Developing 
skills of using 
mathematics in 

daily life

Mann-Whitney U 82440,000 91980,000 95238,000 106209,000

Wilcoxon W 177270,000 214740,000 190068,000 228969,000

Z -6,171 -3,837 -3,040 -,356

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,722

a. Grouping Variable: School Competence

CONCLUSION and ASSESSMENT

•	 After total 31-item factor analysis composed 
of the answers given by personnel working 
in institutions of the Ministry of National 
Education, remaining 4 factorials were added 
to sub-dimension.

1. Developing training strategies for students

2. Developing positive attitude creation skills 
in mathematics teaching

3. Implementing new mathematics teaching 
program

4. Developing skills of using mathematics 
in daily life

•	 The item of developing training strategies 
for students varies by gender. The highest 
average belongs to female. The item of de-
veloping positive attitude creation skills in 
mathematics teaching varies by gender. The 
highest average belongs to female. The item 

of implementing new mathematics teaching 
program does not vary by gender. The item 
of developing skills of using mathematics in 
daily life does not vary by gender. 

•	 The item of developing training strategies 
for students varies by age. The highest aver-
age belongs to 18-25 age group. The item of 
developing positive attitude creation skills 
in mathematics teaching varies by age. The 
highest average belongs to 18-25 age group. 
The item of implementing new mathemat-
ics teaching program does not vary by age. 
Developing skills of using mathematics in 
daily life varies by age. The highest average 
belongs to 18-25 age group.

•	 The item of developing training strategies 
for students varies by education. The high-
est average belongs to doctorate group. The 
item of developing positive attitude creation 
skills in mathematics teaching varies by 
education. The highest average belongs to 
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ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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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 

doctorate group. The item of implementing 
new mathematics teaching program varies 
by education. The highest average belongs 
to doctorate group. The item of developing 
skills of using mathematics in daily life does 
not vary by education. 

•	 The item of developing training strategies 
for students varies by school of employment. 
The highest average belongs to Private school 
group. The item of developing positive attitude 
creation skills in mathematics teaching varies 
by school of employment. The highest aver-
age belongs to Private school group. The item 
of implementing new mathematics teaching 
program varies by school of employment. 
The highest average belongs to Private school 
group. The item of developing skills of using 
mathematics in daily life varies by school of 
employment. The highest average belongs to 
Private school group.

•	 The item of developing training strategies for 
students varies by disorder period. The high-
est average belongs to 1-5 years group. The 
item of developing positive attitude creation 
skills in mathematics teaching does not vary 
by disorder period. The item of implementing 
new mathematics teaching program varies by 
disorder period. The highest average belongs 
to 11-15 years group. The item of developing 
skills of using mathematics in daily life does 
not vary by disorder period. 

•	 The item of developing training strategies for 
students varies by school competence. The 
highest average belongs to Yes group. The 
item of developing positive attitude creation 
skills in mathematics teaching varies by school 
competence. The highest average belongs to 
Yes group. The item of implementing new 
mathematics teaching program varies by school 
competence. The highest average belongs to 
Yes group. The item of developing skills of 
using mathematics in daily life does not vary 
by school competence.
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
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PROJE YAKLAŞIMINA DAYALI EĞİTİMİN 3-4 YAŞ ÇOCUKLARIN 
KAVRAM OLUŞTURMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ(1)

THE EFFECT OF THE EDUCATION BASED ON PROJECT APPROACH 
ON THE LEVELS OF 3-4 YEARS OLD CHILDREN’S CONCEPT 

CONSTRUCTION

Şermin METİN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Gaziantep / Türkiye

A C E D ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ 

International Journal of Family, Child and Education 

Öz: Bu araştırma, anaokuluna devam eden 3-4 yaş çocukla-
rının kavram oluşturma düzeylerine proje yaklaşımına dayalı 
hazırlanan “Çiçek Projesi”nin etkisini incelemek amacıyla 
yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır.  Araştırma 2013-2014 
eğitim-öğretim yılında Aydın ili Kuyucak ilçesi Horsunlu 
Anaokuluna devem eden 3-4 yaş grubu çocuklara yönelik 
yürütülmüştür. Çalışmaya katılan çocuklara okul öncesi 
eğitim programlarına ek olarak on hafta süreyle her gün bir 
saat proje yaklaşımına dayalı “Çiçek Projesi” uygulanmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu” 
ve çocukların proje öncesi ve proje sonrası çizdikleri çizim-
ler kullanılmıştır. Uygulanan projenin sonunda elde edilen 
sonuçlara göre proje yaklaşımına dayalı hazırlanan çiçek 
projesinin çocukların kavram oluşturma düzeylerine etki 
ettiği görülmüştür. Çocukların kavram oluşturma düzeylerine 
katkı sağlayacak araştırma inceleme ve gözlem fırsatı sunan 
ve çocuklara yaparak yaşayarak öğrenme deneyimleri sağ-
layan proje yaklaşımı gibi yöntemlerin okul öncesi yıllarda 
kullanılmasının önemli olabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitim, 
Kavram Oluşturma, Çiçek Projesi.

Abstract: This research is a descriptive study carried out 
in order to investigate the effect of “The Flower Project” 
based on project approach on the levels of 3-4 years old 
preschool children’s concept construction.  The research 
was carried out on 3-4 years old children in Horsunlu 
Preschool in 2013-2014 school year in Aydın Province, 
Kuyucak District.  In addition to the preschool education 
programs, “The Flower Project” based on project approach 
was applied to the children in the study everyday for an 
hour during a period of ten weeks. “General Information 
Sheet” and the drawings made by the children prior to and 
after the project have been used as a data collection tool in 
the study.  According to the results obtained at the end of 
the education program applied, it has been observed that 
the flower project based on project approach had an effect 
on the levels of children’s concept construction. It has been 
identified that the use of methods such as project approach, 
which would contribute to the levels of children’s concept 
construction and provides children with opportunities 
for research, investigation and observation, and learning 
experiences gained by making and living, in preschool 
years may be essential.

Key Words: Education Based On Project Approach, Concept 
Construction, The Flower Project

Doi: 10.17359/ACED.2015714076



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 118  K: 99
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

106

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 
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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 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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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 

Giriş 

Amacı gerçeklerin öğrenilmesinden çok kavram 
ve ilkelerin kavranması olan proje yaklaşımına 
dayalı eğitim çocuğu öğretme-öğrenme sürecinin 
merkezine alan çocuk merkezli bir yaklaşım-
dır.  Gerçek yaşam konularına yer veren proje 
yaklaşımı gerçek yaşam koşullarında veya ona 
yakın koşullarda gerçekleştirdiği uygulamaları ile 
zihinsel ve fiziksel bir öğrenme yaklaşımıdır. Proje 
yaklaşımına dayalı eğitimde önemli olan doğru 
cevapları bulmak değil, birinci elden deneyerek 
bir konu hakkında çok fazla şeyi keşfetmek ve 
öğrenmektir (Capraro ve Slough, 2009; Demirel, 
2003; Katz ve Chard, 2000; Metin, 2014; Newell, 
2003; Thode 1997). Çocukların sadece akademik 
başarıları üzerine odaklanmayan proje yaklaşımına 
dayalı eğitim aynı zamanda çocukların gelecek 
başarılar için kritik öneme sahip temel kavram 
ve becerileri elde etmelerini ve olumlu yetenek-
lerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır (Beneke 
ve Ostrosky, 2009; Katz ve Chard, 1998; Jacobs, 
2012). Bununla birlikte yapılan birçok çalışma 
proje yaklaşımının çocukların sosyal gelişimine 
ve akademik başarılarına olumlu katkı sağladı-
ğını (Beneke ve Ostrosky, 2009; Cohen ve Uhry, 
2007;Dickinson ve Tabors, 2001; Donegan ve 
ark., 2005;Hertzog 2007), çocukların kavram 
gelişimini desteklediğini (Angın, 2013; Güven 
ve ark., 2003; Kurt, 2007; Oğuz, 2012), çocuk-
ların görsel algı düzeylerine etki ettiğini (Metin, 
2014; Şallı ve ark,. 2013) ortaya koymuştur. 
Yıldız Bıçakçı (2009) ise proje çalışmalarının 

okul öncesi çocukların tüm gelişim alanlarında 
değişime neden olduğunu belirtmiştir. Çocukların 
çevrelerindeki somut algılanabilir olay, nesne 
ve durumların tamamın fark etmeleri ve bunları 
derinlemesine anlamaları için tasarlanmış olan 
proje yaklaşımının (Capraro ve Slough, 2009) 
çocukların bilgiyi yapılandırmalarında önemli 
bir yere sahip olan kavram oluşturma sürecinde 
de etkili olduğu düşünülmektedir. 

Kavram insan zihninde anlamlanan, farklı obje 
ve olguların değişebilen ortak özelliklerini temsil 
eden bir sözcükle ifade edilen bilgi formu yapısıdır 
(Ülgen,2004). Cüceloğlu (1998) kavramı aralarında 
belirli özellikleri paylaşan bir grup nesne veya 
olaya verilen sembol olarak tanımlamakta, Arı 
(2005) pek çok açıdan farklı olabilen nesnelerin 
ortak özelliği olduğunu belirtmektedir.  Gupta 
(2009) ise zihinsel bir yapı olan kavramı nesne, 
yer, insan, hayvan ya da özelliklerin zihinsel 
resmi ve bu şeylerle bağlantılı bir grup anlam 
olduğunu belirtmiştir. Charlesworth (2011)’a göre 
bilgiyi gruplama ve organize etmeye yardım eden, 
bilginin temel yapı taşı olan kavramlar bebeklik 
döneminde gelişmeye başlamaktadır.  Çocuk okul 
öncesi eğitim döneminde yeni durumları keşfetme-
ye sürdürürken bir sorunun cevabını bulmak için 
bilgiyi toplamak ve organize etmede daha önce 
edindiği temel kavramları uygulamaya başlayarak 
kavram oluşturmaktadır (Charlesworth, 2011). 

Karmaşık bir süreç olan kavram oluşturma okul 
öncesi dönemin bitiminde meydana gelmemekte-
dir. Ancak okul öncesi yıllarda fiziksel, doğal ve 
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sosyal çevre ile ilişkilerle basit kavramlar uygun 
etkinlikler yoluyla gelişebilmektedir. Çevreyi 
anlamak için kritik öneme sahip olan kavram 
oluşumu çocukta kavramların zihinsel düzeyde 
belirginleşmesiyle başlamakta daha sonra çocuk 
farklı çevresel nesneleri tanıma, gözlemleme, ayırt 
etme, sınıflandırma ve gruplandırma ile devam 
etmektedir (Gupta, 2009). Çocuklar onlara sunu-
lan doğal, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış 
olarak nitelendirilebilen öğrenme deneyimleri 
içinde kavram oluşumunu gerçekleştirmektedir 
(Angın, 2013). Okul öncesi yıllarda çocuklara 
keşfetme, birinci elden deneyimleme ve özgür 
soru sorma fırsatı sağlayan proje yaklaşımına 
dayalı eğitim yaşantıları çocukların kavram 
oluşumunu desteleyecek etkili bir yöntem olarak 
görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada 3-4 
yaş çocuklarının kavram oluşturma düzeylerine 
proje yaklaşıma dayalı “Çiçek Projesi” nin katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışmada, anaokuluna devam eden 3-4 yaş 
çocuklarının kavram oluşturma düzeylerine proje 
yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan “Çiçek 
Projesi” nin etkisinin olup olmadığını saptamak 
amaçlanmıştır.

Araştırmanın Modeli

Araştırma nitel ve nicel veri toplama yöntem-
lerinin bir arada kullanıldığı tek gruplu ön test-
son test modelinde bir çalışmadır. Bu desende 
deneysel işlemin etkisi tek bir grup üzerinde 
yapılan çalışmayla test edilir. Deneklerin bağımlı 
değişkene ilişkin ölçümleri uygulama öncesinde 
ön test, sonrasında son test olarak aynı denekler 
ve aynı ölçme araçları kullanılarak elde edilir 
(Büyüköztürk, 2014).

Araştırma Grubu

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Aydın ili Ku-
yucak ilçesi Horsunlu Anaokuluna devem eden 
normal gelişim gösteren orta sosyo-ekonomik 
düzeyden gelen 3-4 yaş grubu çocuklar bu ça-
lışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmaya 
üç yaş beş çocuk (3 kız, 2 erkek) ve dört yaş 12 
çocuk (7 kız, 5 erkek) olmak üzere toplam 17 
çocuk katılmıştır. Üç yaş grubundaki çocuklar 
farklı bir sınıfta eğitime devam etmişler ancak 
proje çalışmalarında iki grup birleştirilmiştir. Ço-
cuklara ve anne babalara ait demografik bilgiler 
Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Çocuklara ve Anne-Babalarına Ait Demografik Özellikler

Sosyo- demografik özellikler n %

Yaş
3 yaş
4 yaş 

5
12

29,4
70,6

Cinsiyet
Kız 
Erkek 

10
7

58,8
41,2

Kardeş sayısı
Tek çocuk
İki çocuk
Üç çocuk 

4
10
3

23,5
58,9
17,6

Anne yaşı 
21-30 yaş
31-40 yaş

11
6

64,7
35,3

Baba yaşı 
21-30 yaş
31-40 yaş

5
12

29,4
70,6

Annenin öğrenim durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Fakülte / Yüksekokul

1
4
7
5

5,9
23,5
41,2
29,4

Annenin çalışma durumu
Çalışan
Çalışmayan

6
11

35,3
64,7

Babanın öğrenim durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Fakülte/ Yüksekokul

1
3
10
3

5,9
17,6
58,9
17,6

Babanın çalışma durumu
Çalışan
Çalışmayan

17
0

100,0
0,0

Okul öncesi eğitim alma durumu
Almış
Almamış

2
15

11,7
88,3

Toplam 17 100
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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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 1 incelendiğinde çalışmaya katılan çocuk-
ların % 29,4’ü üç yaş, %70,6’sı dört yaş, % 58,8 
kız, % 41,2’i erkek çocuktur. Çocukların kardeş 
sayılarına bakıldığında ise % 58,9’unun iki kar-
deşi olduğu belirlenmiştir. Çocukların annelerin 
çoğunluğunun (% 64,7)  21-30 yaş, babalarının 
(% 70,6) 31-40 yaş arasında, annelerinin (% 41,1) 
ve babalarının (% 58,8)genellikle lise mezunu, 
annelerin % 64,7’sinin çalışmadığı, babaların ise 
tamamının çalıştığı, çocukların % 88,3’ünün daha 
önce okul öncesi eğitim almadığı belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları

Çalışmada çocuklar ve aileleri hakkında bazı 
bilgileri elde etmek için araştırmacı tarafından 
hazırlanan “Genel Bilgi Formu”, çocukların çi-
çek kavramına ilişkin bilgi düzeyini belirlemek 
için ise çocukların çizimlerinden yararlanılmıştır. 
Çocukların çizdikleri resimler araştırmada veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Genel Bilgi 
Formu’nda, araştırmaya dâhil edilen çocukların 
yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, anne baba yaşı, anne 
baba öğrenim düzeyi, anne baba çalışma durumu 
ve çocuğun daha önce okul öncesi eğitim alma 
durumuna ilişkin toplam altı soru yer almaktadır. 
Çocukların çizimleri çiçeklerin genel özelliklerini 
kapsayan beş alt özelliğe göre değerlendirilmiştir. 
Bu beş alt özellik; çiçeklerin bölümleri (kök, 
gövde, taç yaprak, çanak yaprak, dişi organ, 
erkek organ), çiçeklerin özellikleri (biçim, renk, 
koku), çiçeklerin yetiştirilmesi (tohum, toprak, 
ekim, tozlaşma), çiçeklerin bakımı (sulama, 
gübreleme, ışık, toprak değişimi, saksı değişimi) 

ve çiçeklerin yetiştiği yer (saksı, bahçe, doğa) 
olarak belirlenmiştir.

Çiçek Projesi:  Çiçek projesi ile okul öncesi 
dönemde 3-4 yaş grubundaki çocukların gelişim 
alanlarının yanında kavram oluşturma düzeylerinin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çiçek projesi 
hazırlanırken “Milli Eğitim Bakanlığı 36-72 Aylık 
Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” ndan 
yararlanılmıştır. Öğrenme süreçleri oluşturulurken 
proje çalışmalarının aşamaları ile amaç ve kaza-
nımlar dikkate alınmıştır. Projede çalışmasında; 
projeye başlama, araştırma ve açıklama ve projeyi 
sonlandırma ve değerlendirme aşamalarına yer 
verilmiştir. Hazırlanan proje bir çocuk gelişimi 
uzmanı ve iki okul öncesi eğitim öğretmenin 
görüşlerine sunulmuş, önerileri doğrultusunda 
proje uygulanmaya hazır hale getirilmiştir. Çiçek 
Projesi aşamaları;

1. Aşama: Projeye Başlama aşaması bir hafta (beş 
gün) sürmüştür. Baharın gelmesiyle çocukların 
dikkati kırlarda açan çiçeklere çekilmiş, çocukların 
ilgisi üzerine çiçekler ile ilgili proje yapmaya karar 
verilmiştir. Çocukların çiçeklerle ilgili bilgi düzeyini 
belirlemek amacıyla geçmiş deneyimlerini çizim, 
sanat, sohbet, hikâye etkinliği gibi etkinliklerle 
aktarmaları sağlanmıştır. Çocuklarla çiçekler 
hakkında neler öğrenebilecekleri, neleri merak 
ettikleri, neleri araştırmak istedikleri hakkında 
konuşularak konu ağı oluşturulmuş, araştırma 
soruları ortaya konmuş ve bu soruların cevap-
larına ulaşmak için yapılabilecek gezi, gözlem, 
inceleme, araştırma etkinlikleri planlanmıştır. 
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2. Aşama: Araştırma ve açıklama aşaması 
yedi hafta (35 gün) sürmüş ve bu aşamada alan 
gezileri ve uzman ziyaretlerine yer verilmiştir. 
Alan gezisi olarak; günlük olarak kırlarda açan 
çiçeklerin değişimi takip edilmiş, bahçeye ekilen 
çiçeklerin günlük incelemesi ve bakımı yapılmış, 
bir çiçekçi ve evinde faklı çiçekleri olan bir aile 
ziyaret edilmiştir. Uzman olarak çiçekçi ve ziraat 
mühendisi çocuklara sınıfta ve bahçede çiçek 
ekimi, bakımı hakkında bilgi vermiştir. Bu aşa-
mada çocuklar belirledikleri soruların cevaplarını 
bulmak ve çiçekler hakkında daha fazla bilgi elde 
etmek için araştırma ve incelemeler yapmışlar 
ve deneyimlerini sanat, Türkçe, fen matematik, 
öğrenme merkezleri, müzik etkinliklerine aktar-
mışlardır. Konu ağı geliştirilmiş, çiçeklerle ilgili 
çiçek albümü ve kurutulan çiçeklerden koleksiyon 
yapılmıştır. 

3. Aşama: Projeyi sonlandırma ve değerlendirme 
aşaması iki hafta (on gün) sürmüştür. Bu aşamada 
çocuklar öğrendikleri bilgileri konu ağına aktararak 
konu ağını tamamlamışlardır. Çocuklar küçük 
gruplar halinde elde ettikleri bilgiyi kullanarak 
farklı materyallerle kendi çiçek bahçelerini oluş-
turmuştur. Öğrenilen bilgilerin okulda bulunan 
diğer çocuklara ve ailelere aktarılması için bitirme 
etkinliği yapılmıştır. Çocuklar konuklara proje 
çalışmaları ve çiçekler hakkında bilgi vermişlerdir.

Veri Toplama Yöntemi

Aydın İli Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 
gerekli izinler alındıktan sonra çocukların kişisel 

bilgileri doldurulmuştur. Proje çalışmalarında 
aile katılımının önemi nedeniyle araştırmaya 
katılan çocukların ailelerine proje yaklaşımına 
dayalı eğitimin amacı, önemi, uygulama süreci 
ve aile katılımı ile ilgili araştırmacı tarafından 
iki saatlik bir seminer sunulmuştur. 17 Şubat 
2014-25 Nisan 2014 tarihleri arasında Çiçek 
Projesi uygulanmıştır. Çiçek Projesi on hafta ve 
haftada beş gün (50 gün), günde yaklaşık bir saat 
olmak üzere toplam 50 saat uygulanmıştır. Proje 
çalışmasına başlamadan önce ve bittikten sonra 
çocuklara “çiçek deyince aklınıza ne geliyor, 
çizin” yönergesi verilerek çiçek ile ilgili çizmek 
istedikleri her şeyi çizebilecekleri söylenmiştir. 
Çocukların çizimleri bittikten sonra araştırmacı 
çocukların çizimleri hakkında onlarla konuşmuş ve 
ayrıca çiçeklerin genel özellikleri ile ilgili sorulan 
sorulara çocuklara verdiği cevapları not etmiştir. 

Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi

Genel Bilgi Formu” ndan elde edilen sosyo-de-
mografik özellikler yüzdeler halinde verilmiş, 
çocukların çizimleri araştırmacı ve çalışmaya 
katılan sınıf öğretmeni tarafından değerlendiri-
lerek sunulmuştur.

Bulgular ve Yorum

Anaokuluna devem eden 3-4 yaş çocuklarının 
kavram oluşturma düzeylerine proje yaklaşımı-
na dayalı olarak hazırlanan “Çiçek Projesi” nin 
etkisini belirlemek için yapılan çalışmada elde 
edilen bulgular yorumlanarak tartışılmıştır. 
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Çiçek Projesi Önce Çizilen Resimlerin De-
ğerlendirilmesi

Çocukların proje öncesi çizdiği çizimler ve çi-
zimlerine ilişkin görüşmeden elde edilen veriler 
doğrultusunda çiçek çizimleri; çiçeklerin bölümleri, 
çiçeklerin özellikleri, çiçeklerin yetiştirilmesi, 
çiçeklerin bakımı ve çiçeklerin yetiştiği yer ola-
rak belirlenen alt boyutlarda değerlendirilmiştir.

Çocukların çizimlerinde çiçeklerin bölümlerini 
aktarma düzeyi değerlendirildiğinde hiç bir ço-
cuğun kök çizmediği, 12 çocuğun taç yaprak, 
dört çocuğun çanak yaprak çizdiği görülmüştür. 
Çiçeklerin özelliklerine bakıldığında ise iki çocuk 
farklı renkte çiçek çizmiştir. Çocuklara “çiçeklerin 
başka hangi özellikleri vardır” sorusu sorulduğunda 
hiçbir çocuk koku özelliğinden bahsetmemiştir. 
Çiçeklerin yetiştirildiği yere göre yapılan değer-

lendirmede çocukların tamamı çiçekleri doğada 
çizerek göstermiştir. Araştırmacının ”başka ne-
rede çiçek yetişir” sorusuna on çocuk saksıda, 
dört çocuk bahçede yetişebileceğini söylemiş-
tir. Çiçeklerin yetiştirilmesi ile ilgili özellikler 
açısından bakıldığında ise 14 çocuk çiçeklerin 
toprakta yetiştiğini belirtmiş, araştırmacının “ bu 
çiçekler nasıl çıkmış olabilir” sorusuna 13 çocuk 
“ekmişler” diye yanıt vermiştir. “bu çizdiğin çi-
çeklerin büyümesi için neler yapmalısın” sorusuna 
ise çocukların tamamı su vermeliyiz, üç çocuk 
ise “güneşe koymalıyız” demiştir. Proje öncesi 
çocukların çiçeği gövde ve taç yapraktan oluşan 
toprakta yetişen bir bitki olarak gördükleri ve 
çiçeğe dair kavram düzeylerinin oldukça sınırlı 
olduğu söylenebilir.
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Resim 1 (Çiçek Projesi öncesi ilk çizim)

Resim 2 (Çiçek Projesi öncesi ilk çizim)

Abell ve arkadaşları (2001) zekâ ile çizim arasında 
ilişkiye vurgu yapmışlar, çizim özelliklerinin zekâ 
özelliğini yansıttığını, Golomb (1985) ise yaptığı 
çalışmada bilişsel gelişime bağlı olarak nesneler 

hakkında bilgi düzeyinin arttığını bununda çizim-
lerde görülebildiğini ortaya koymuştur.  Klaue 
(1992) ve Martlew ve Connolly (1996) çocukların 
deneyimleri arttıkça nesneleri daha gerçekçi ve 
ayrıntılı yansıttıklarını, çizimlerindeki anlatımında 
bu deneyimi ortaya koyduğunu belirtmişlerdir. Bu 
görüşlerin bu çalışmanın bulgularını desteklediği 
söylenebilir. 

Çiçek Projesi Sonrası Çizilen Resimlerin 
Değerlendirilmesi

Öğrenme yeni kazanılan bilgileri kullanarak yeni 
durumlara uyum sağlama becerisidir. Çocuklar 
yeni öğrendiği şeyler hakkında çizim yaparak 
bilgiyi yeni bir duruma uygulamakta ve kendi 
amaçları için kullanmaktadırlar (Silver, 2000). 
Basit bir kas hareketinden daha karmaşık bilişsel 
süreç olan çizim çocuğun bilişsel gelişiminde ve 
özellikle bilgiyi yapılandırmasında bir araç olduğu 
gibi bilişsel gelişiminde göstergesidir. 

Çiçekler projesi sonrası çocukların çizimleri de-
ğerlendirildiğinde proje ile elde edilen yaşantıların 
çocukların çizimlerine yansıdığı görülmüştür. 
Çiçeklerin bölümleri ile ilgili çizimlerde dokuz 
çocuk kök, çocukların tamamı taç yaprak, sekiz 
çocuk ise çanak yaprağın yer aldığı çiçekler 
çizmişlerdir. Sekiz çocuk çiziminde dişi organa, 
yedi çocuk ise erkek organa yer vermiştir. 
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Çizim 3 A’nın Çiçek Projesi öncesi çizimi

Çizim 4 A’nın Çiçek Projesi sonrası çizimi

Çiçeklerin özelliklerine ilişkin bulgularda 11 
çocuk farklı biçimde, 13 çocuk farklı renkte 
çiçek çizmiştir. Araştırmacının “çiçeklerle ilgili 
başka ne söyleyebilirsiniz?” sorusuna sekiz çocuk 
kokularının farklı olduğu belirtmiştir. Çiçeklerin 
yetiştirilmesine dair değerlendirmede çocukların 
tamamı çiçeğin ekildiğini, 14 çocuk tohum ekerek 
çiçeklerin çıktığını, dokuz çocuk ise çiçeklerin 

arılar ve kelebekler aracılığı ile tozlaşarak çoğal-
dığını aktarmıştır.  

Çizim 5 (Çiçek Projesi öncesi çizim)

Çizim 6 (Çiçek Projesi sonrası çizim)

Çiçeklerin bakımlarına ilişkin olarak üç çocuğun 
çiçeklerin sulanmasına ilişkin çizimler yaptığı 
görülmüştür. Araştırmacının “bu çiçeklerin bü-
yümesi için başka neler yapmalısın” sorusuna 
çocukların tamamı su verilmeli, 10 çocuk gübre 
verilmeli, altı çocuk toprağı değiştirilmeli, 14 
çocuk ise güneş almaları gerektiğini belirtmiştir.
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Çizim 7 B’nin Çiçek Projesi öncesi çizimi

Çizim 8 B’nin Çiçek Projesi sonrası çizimi

Çiçeklerin yetiştiği yere ilişkin çizimlerde çocuk-
ların tamamı çiçekleri doğada resmetmişlerdir. 
Araştırmacının ”başka nerede çiçek yetiştirilir” 
sorusuna 14 çocuk saksıda, 11 çocuk ise bahçede 
yetiştirileceğini söylemiştir. 

Çocukların çiçeklerle ilgili ilk çizimlerinde gö-
rülmeyen birçok özelliğe ikinci çizimlerinde yer 
verdikleri ve çiçeklere ilişkin kavram oluşturma 

düzeylerinin geliştiği söylenebilir (Çizim 2-4-6-
8). Metin ve Aral (2014), Schussler ve Winslow 
(2007) ve Stokrocki ve Samoraj (2002)’ da proje 
yaklaşımını uyguladıkları sınıflarda çocukların 
eğitim öncesi çizimleri ile eğitim sonrası çizimleri 
arasında anlatım açısında önemli farklılıkların 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca çocukla-
rın çizimleri ile neyi, ne kadar öğrendiklerini ve 
bilginin nasıl ve ne kadarının belleklerinde yer 
aldığını gösterdiklerini belirtmişlerdir. Vlach ve 
Carve (2008)’de gözlemin çizim ve çizim ile an-
latım becerilerine olumlu etki yaptığını, çocuklara 
gözlem yapma fırsatı verildiğinde dış dünyaya 
dair daha fazla bilgi elde ettiklerini belirtmiştir. 

Çiçek Projesi ile çocuklara sunulan sayısız gözlem 
ve araştırıma fırsatları onların çiçeklere ilişkin 
bilgi düzeyini olumlu etkilemiştir. Angın (2013) 
kavram oluşturmanın gözlenen olguları seçerek 
anlamlı bir şekilde sınıflandırma süreci olduğunu 
ve birey gözlemlerini kullanarak kavram olarak 
adlandırılan sınıflar oluşturduğunu belirtmiştir 
(Angın, 2013). Piaget ve Vygotsky gibi gelişim 
psikologları kavram oluşumunda çocuğun etkin 
katılımının ve çevre ile girilen etkileşimin öne-
mini vurgularlar ve çocukların kendi bilgilerini 
oluşturmada aktif bir rol oynadıkları konusunda 
aynı düşünceyi paylaşırlar (Charlesworth, 2011; 
Çiftçi, 2006; Trepanier Street, 2000). Harden ve 
Verdeyen (2007), Elizondo ve Valencia (2006)’da 
yaptıkları proje çalışmasında çocukların kavram 
oluşturma düzeylerinin proje sonunda geliştiğini 
bu gelişimin çocukların proje öncesi ve proje 
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sonrası yaptıkları çizimlerde görülebildiğini 
belirtmişlerdir. Aktif deneyimlerin önemli bir 
belirleyici olduğu proje çalışmalarının etkisini 
belirlemeye çalışan birçok araştırmacı proje ça-
lışmalarının çocukların kavram gelişimine katkı 
sağladığını (Carol ve ark., 2005; Chard, 1999; 
Dixson, 2001;Gallick, 2000; Güven ve ark., 
2003; Helm ve Grounland, 2000;Obalı, 2009; 
Rosberg, 1995;Sanchez, 2007;Şallı ve ark., 2013; 
Wilson, 2001) ve  çocukların birçok kavramı 
kazandıklarını ortaya koymuşlardır. Kogan ve Pin 
(1999) üç yaş çocukları ile yaptıkları proje çalış-
masında çocukların daha çok şey öğrendiklerini, 
Brayson (1994) ise daha çok bilgi elde ettiklerini 
belirtmiştir. Bu çalışmalarda da görüldüğü üzere 
çocuklara yaşayarak öğrenme için sayısız fırsat 
sunan proje yaklaşımına dayalı çiçek projesinin 
çocukların kavram oluşturma düzeylerine önemli 
katkı sağladığı ve bu katkının çocukların çizim-
lerinde açıkça belirdiği görülmüştür

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma anaokuluna devem eden 3-4 yaş 
çocuklarının kavram oluşturma düzeylerine proje 
yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan “Çiçek 
Projesi” nin etkisini belirlemek amacıyla yapıl-
mıştır. Araştırma sonucunda çocukların proje 
öncesi çizimleri ile proje sonrası çizimlerinde 
çiçek kavramına ilişkin belirgin bir farklılığın 
olduğu görülmüştür.

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 
eğitimciler çocuğun tüm gelişimine ve kavram 

oluşturma düzeyine önemli katkısı olan proje 
yaklaşımını okul öncesi eğitim programı ile bü-
tünleştirebilir, proje yaklaşımı ile ilgili seminer, 
konferans, atölye çalışmalarına katılabilirler. Ço-
cukların kavram oluşum düzeylerini desteklemek 
için yaşantıya dayalı farklı yöntem ve tekniklere 
eğitim programında yer verebilirler ve küçük yaş 
gruplarında ve karma gruplarda proje yaklaşımını 
uygulayabilirler. 

KAYNAKLAR

ABELL, S.C., & WOOD, W. AND LİEBMAN, 
S.J. (2001). Children’s Human Figure Dra-
wings As Measures Of İntelligence: The 
Comparative Validity Of Three Scoring 
Systems. Journal Of Psycho Educational 
Assessment, 19 (3), 204-215

ANGIN, D. E., (2013). Proje Temel Eğitim 
Programının 60-71 Aylık Çocukların Kavram 
Gelişimine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Konya.

ARI, R., (2010). Eğitim Psikolojisi. (5. Basım). 
Nobel Yayın Dağıtım,Ankara

BENEKE, S., & OSTROSKY, M.M., (2009). 
Teacher Wievs Of The Efficacy Of Incorpo-
rating The Project Approach İnto Clasroom 
Practice With Diverse Learning. Early Child-
hood Research And Practice, 11(1). Http://
Ecrp.Uiuc.Edu/V11n1/Ostrosky.Html.,Erişim 
Tarihi: 16.10.2010



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 118  K: 99
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

116

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 

BRYSON, E., (1994). Will A Project Approach 
To Learning Provide Children Opportunities 
To Do Purposeful Reading And Writing, As 
Well As Provide Opportunities For Authentic 
Learning İn Other Curriculum Areas? Early 
Childhood Education. ERIC Digest ED 
392513. Erişim Tarihi:24.12.2011

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., (2014). Deneysel Desenler. 
Pegem Yayıncılık, Ankara

CAPRARO, R.M., & SLOUGH, S.W., (2009).
Project-Based Learning: An İntegrated Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics 
(STEM) Approach. Sense Publısher, Rotterdam

CAROL, A., & SCHELLHAAS, A., & WAY-
NE, A.,  & BURTS BUCHANAN, T.K., 
& BENEDİCT, J., (2005). Project Katrina. 
Early Childhood Research And Practice,7(2), 
ISSN 1524-5039

CHARLESWORTH, B., (2011).Experiences 
İn Math For Young Children. (16.Edition), 
Wodsworth Cengage Learning, Boston

CHARD, S.C., (1999).From Themes To Project. 
Early Research Abd Practice, Vol 1(1), 
[Erişim: Http://Ecrp.Uiuc.Edu./V1n1/Chard.
Htlm. 12.10.2011]

ÇİFTÇİ, S., (2006).Sosyal Bilgiler Öğretiminde 
Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin 
Akademik Risk Alma Düzeylerine, Problem 
Çözme Becerilerine, Erişilerine Kalıcılığa Ve 

Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, Selçuk Üniversitesi,  Konya

COHEN, L., & UHRY, J., (2007).Young Children’s 
Discourse Strategies During Block Play: A 
Bakhtinian Approach. Journal Of Research 
in Childhood Education, 21, 302‐315

CÜCELOĞLU, D., (1998).İnsan ve Davranışı 
Psikolojinin Temel Kavramları. Remzi Ki-
tabevi, İstanbul

DEMİREL, Ö., (2003).Kuramdan Uygulamaya 
Eğitimde Program Geliştirme. Pegem Ya-
yıncılık, Ankara

DİCKİNSON, D. K., & TABORS, P. O., (2001).
Beginning Literacy With Language: Young 
Children Learning At Home and School. 
Brookes Publishing Company, Baltimore

DİXON, B., (2001).Purposeful Learning: A 
Study of Water. Early Childhood Research 
and Practice, 3(2). [Erişim: ecrp.uiuc.edu/
v3n2/dixon.html,25.02.2011]

DONEGAN, M., & HONG, S. B., & TREPA-
NİER‐STREET, M., & FİNKELSTEİN, 
C., (2005).Exploring How Project Work 
Enhances Student Teachers’ Understanding 
Of Children With Special Needs. Journal Of 
Early Childhood Teacher Education, 26, 37‐46

ELİZONDO, L., & VALENCİA, L., (2006).
The Birds And Their Nests Project. Early 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 118  K: 99
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

117

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 

Childhood Research And Practice,  8(1), 
ISSN 1524-5039

GALLİCK, B., (2000).The Hairy Head Project. 
[Erişim: Http://Ecrp.Uiuc.Edu/V2n2/Gallick.
Html.  03.11.2010]

GOLOMB, C., (1985).Compositoinal Development 
İn Children’s Drawings. [Erişim: Http://Www.
Eric.Ed.Gov/Erıcwebportal/Search/Detailmini.
Jsp?_Nfpb=True&_&Erıcextsearch_Searchv
alue_0=ED260795&Erıcextsearch_Searchty
pe_0=No&Accno=ED260795.22.09.2009.]

GUPTA, M.S., (2009).Early Childhood Care 
And Education. Pearning Private Limited, 
New Delhi

GÜVEN, Y., & ZEMBAT, R., ŞAHİN, F., (2003).
Proje Temelli Eğitimle Kavram Kazanımı. 
Omep Dünya Konsey Toplantısı Ve Konfe-
ransı. Bildiri Kitabı 2, 483-493, Kuşadası 

HARDEN, D.L., & VERDEYEN, T.B., (2007).
The Baby Project. Early Childhood Research 
and Practice,  9(1). [Erişim: ecrp.illinois.edu/
v9n2/Harden.htm, 14. 03. 2014]

HELM, J.H., & GRONLUND, G., (1996).
Linking Standarts And Engaged Learning İn 
The Early Years.Early Childhood Research 
And Practice, 2(1).[Erişim: ecrp.uiuc.edu/
v2n1/helm.html. 14.03.2014]

HERTZOG, N. B., (2007).Transporting Pedagogy: 
Implementing The Project Approach. Journal 
Of Advanced Academics, 18, 530‐564

JACOBS, G., (2012).Using The Project Approach 
İn Early Childhood Teacher Preparation. [Eri-
şim: eric.ed.gov/?id=ED470906 02.04.2014.]

KATZ, L., CHARD, S.C., (1998).Issues İn Se-
lecting Topics For Projects. (Erişim: Http://
Eric.Ed.Gov/ERIC., 10.02.2011)

KATZ, L., & CHARD, S. C., (2000).Engaging 
Children’s Mind: The Project Approach. 
2. Basım,.Ablex Publishing Corporation, 
Connecticut

KLAUE, K., (1992). The Development Of Depth 
Representation In Children’s Drawings. Bri-
tish Journal Of Developmental Psychology, 
10,71-83

KOGAN, Y., & PİN, J., (1999).Beginning The 
Journey: The Project Approach With Todd-
lers. Early Childhood Research And Practice 
11(1). [Erişim: ecrp.uiuc.edu/v11n1/kogan.
html, 16.04.2014]

KURT, F., (2007).Okul Öncesi Eğitim Kurumla-
rına Devam Eden Beş-Altı Yas Çocuklarının 
Sosyal Uyum Ve Becerilerine Proje Yaklaşımlı 
Eğitim Programlarının Etkisinin İncelenmesi. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi 
Üniversitesi, Ankara



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 118  K: 99
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

118

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 

MARTLEW, M., & CONNOLLY, J.K.. (1996).
Human Figüre Drawings By Schooled And 
Unschooled Children İn Papua New  Guinea. 
Child Development, (67), 2743-2762

METİN, Ş., (2014).Proje Yaklaşımına Dayalı 
Eğitimin Beş Yaş (60-72 Ay) Çocuklarının 
Çizim Becerilerine Ve Görsel Algılarına 
Etkisinin İncelenmesi. YayınlanmamışDok-
toraTezi, Ankara Üniversitesi, Ankara

METİN, Ş., & ARAL, N., (2014).Proje Yakla-
şımına Dayalı Eğitimin Beş Yaş (60-72 Ay) 
ÇocuklarınınÇizim Becerilerine Etkisinin 
İncelenmesi. Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları 
Dergisi (Journal Of Research İn Education 
And Teaching),Cilt: 3 Sayı: 4 Makale No: 
17 ISSN: 2146-9199

NEWELL, R. J., (2003). Passion For Learning 
“How Project Based Learning Meetsthe 
Needs Of 21. St. Century Students”, Inno-
vations İn Education Series, (3),Scarecrow 
Press, New York

OBALI, H., (2009).Okul Öncesi Eğitimi Almakta 
Olan Altı Yaş Grubu Çocuklarına Verilen Proje 
Yaklaşımıyla Beslenme Eğitiminin Beslenme 
Bilgi Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Yük-
sek Lisan Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Konya

OĞUZ, V., (2012).Proje Yaklaşımın Anasınıfına 
Devam Eden Çocukların Problem Çözme 
Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Basıl-

mamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi 
Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara

ROSBERG, M., (1995).İntegrated Approaches To 
Learning. (Erişim: eric.ed.gov/?id=ED389684. 
13.10.2014)

SÁNCHEZ, X., (2007).The Hospital Project. 
Early Childhood Research And Practice,  
9(1). [Erişim: ecrp.uiuc.edu/v9n1/sanchez.
html, 04.11.2014]

SCHUSSLER, E., & WINSLOW, J., (2007).
Drawing On Student’s Knowledge. Science 
And Children, 44(5), 40-44

SİLVER, R. A., (2000).Developing Cognitive 
And Creative Skills Through Art: Programs 
For Children With Communication Disorders 
Or Learning Disabilities. American Journal 
Of Art Therapy, 300s.,USA

STOKROCKİ, M., & SAMORAJ, M., (2002).
An Ethnographic Exploration Of Children’s 
Drawings Of Their First Communion İn 
Poland. International Journal Of Education 
And The Arts, 3(6).[Erişim: Www.İjea.Org/
V3n6/İndex.Html. 24.10.2014]

ŞALLI, D., & DAĞAL, A.B., & KÜÇÜKOĞLU, 
E.K., & NİRAN, Ş.S., & TEZCAN, G., (2013).
Okul Öncesinde Geri Dönüşüm Kavramı: 
Aile Katılımlı Proje Tabanlı Bir Program 
Orneği.  Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları 
Dergisi Journal Of Research İn Education 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 118  K: 99
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

119

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 

And Teaching, Cilt:2 Sayı:2 Makale No:27 
ISSN: 2146-9199

THODE, T., (1997).The Power Of Project Based 
Learning. (Erişim:Www.Glef.Org., 17.03.2014)

TREPANİER STREET, M., (2000).Multiple 
Forms Of Representation İn Long-Term 
Projects. Early Childhood Research And 
Practice, 3(1), [Erişim: Http://Ecrp.Uiuc.
Edu, 02.06.2014].

ÜLGEN, G. (1995).Eğitim Psikolojisi. Bilim 
Yayınları, Ankara

VLACH, H.A., & CARVER, S.M., (2008).The 
Effect Of Observation Coaching On Children’s 

Graphic Represenatain. Early Childhood Re-
search And Practice, 10 (1). [Erişim: Http://
Ecrp.Uiuc.Edu/V3n1/Wilson17.03.2011]

WİLSON, R., (2001).The Combine Project: An 
Experience İn A Dual-Language Clasroom. 
Early Childhood Research And Practice, 
3(1). [Erişim: ecrp.uiuc.edu/v3n1/wilson.
html, 20.10.2013]

YILDIZ BIÇAKÇI, M., (2009).Proje Yaklaşımına 
Dayalı Eğitimin Altı Yaş Çocuklarının Gelişi-
mine Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış 
Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Ankara



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 118  K: 99
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

120

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 

EXTENDED SUMMARY

Meaning and Significance: The education based on project approach, the objective of which is to 
comprehend concepts and principles rather than learn the truths, is a child-centered approach that 
places the child in the center of teaching-learning process.   The project approach providing children 
with an opportunity to learn by experience not only contributes significantly to the mental, physical, 
social, emotional and all kinds of development of children but also, earns them basic skills required 
for a lifelong.  Therefore, the education based on project approach is thought to have a significant 
effect also on the process of concept construction that plays an important role in the cognitive de-
velopment of children and their structuring information.  Concept construction made sense of in 
the human mind, representing the common changeable aspects of different objects and phenomena, 
expressed by one word, having information sheet structure begins in babyhood and progresses as 
preschool experiences increase.  Educational activities based on experiences for preschool children 
contribute significantly to this development.  Therefore, “The Flower Project” based on project 
approach is thought to contribute to the levels of 3-4 years old children’s concept construction in 
this study. Purpose: The aim of this study is to investigate whether “The Flower Project” based on 
project approach has an effect on the levels of 3-4 years old preschool children’s concept construc-
tion.  Scope: This study is a study in which pretest-posttest design with one group, and qualitative 
and quantitative data collection have been used together. Method: The group of this study was 
composed of 17 children in total, five of which were 3 years old (3 females, 2 males) and twelve of 
which were 4 years old (7 females, 5 males). These 3-4 years olds were children who came from 
middle-class families in terms of socio-economic levels, showed normal mental development, and 
continued their education in Horsunlu Preschool in Aydın Province, Kuyucak District in 2013-2014 
school years. In the study, “General Information Sheet” prepared by the researcher in order to obtain 
some information concerning the children and their families, and the drawings made by the children 
in order to identify the knowledge levels of children towards the concept of flower were used.  The 
drawings made by the children were evaluated according to five sub-features involving the general 
features of flowers. These five sub-features were identified to be the parts of flowers (root, stem, 
petal, epicalyx, pistil, stamen), the features of flowers (shape, colour, odour), growing flowers (seed, 
soil, planting, pollination), nursing flowers (watering, fertilizing, light, changing their soil, changing 
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their pots) and the place where flowers are grown (pots, gardens, in nature). The Flower Project was 
carried out between 17 February 2014 and 25 April 2014.  The Flower Project was applied five days 
a week for a period of ten weeks (50 days in total), and approximately one hour for each day (50 
hours in total). Having given the instruction of “Draw what comes to your mind when your hear the 
word “flower”, children were told to draw anything related to flowers prior to the project and after the 
project. After children finished their drawings, they talked about their drawings. The answers given 
by the children to the questions regarding the general features of flowers, and the things children 
told about their drawings were noted by the researcher. The drawings made by the children were 
evaluated by the researcher and the classroom teacher involved in this study. Findings: When the 
drawings made by the children prior to the Flower Project were examined, it was observed that the 
things expressed in the drawings were simple and limited, and children had not given much place 
to the general features of flowers.  However, it was observed in the drawings made by the children 
after the Flower Project that children had given many details and information regarding the general 
features of flowers, and there were a significant difference regarding the concept of flower between 
the drawings made by the children prior to and after the Flower Project.  Conclusion: Education 
based on project approach which provides children with an opportunity to learn by experience, and 
contributes significantly to their structuring information is currently considered as one of the most 
effective methods among the child-centered educational approaches. Therefore, educators can integ-
rate project approach, which has an important contribution to all kinds of development of children 
and their levels of concept construction, with preschool education program, and can attend seminars, 
conferences, workshops related to the project approach.  They can include different methods and 
techniques based on experiences in the education program in order to promote the levels of children’s 
concept construction, and apply the project approach on small aged groups and mixed groups. 
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Öz: Bu araştırmada, 2014 yılının eylül-ekim aylarında 
Denizli’de gerçekleştirilmiş Tipitop ve Arkadaşları ile 
Toprağı Tanıyoruz 5 isimli projenin etkililiğinin ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Proje deneysel yöntem (ön test-
son test kontrol gruplu deneysel yöntem) doğrultusunda 
bir araştırmaya dönüştürülmüştür. 2014 yılında desteklenen 
ve Eylül ayında uygulanmaya başlayan 5. projede Denizli 
il merkezinde okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş 
grubundan 65 çocuk, anne-babaları ve öğretmenleri yer 
almıştır. Bu bağlamda proje uygulanan iki grup deney 
grubu, projenin uygulanmadığı iki grup ise kontrol grubu 
olarak adlandırılmıştır. Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı 
Tanıyoruz 5 isimli toprak eğitimi projesinin 2014 yılına ait 
sonuçları, 5-6 yaş çocuklarının toprakla ilgili bilgilerindeki 
artışı ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Toprak Eğitimi, Okul Öncesi Dönem, 
Çevre Eğitimi

Abstract: The purpose of this study was to reveal the 
project titled We Are Learning About the Soil with Tipitop 
and His Friends 5. The project was transformed to a study 
in line with experimental method (pre-test and post-test 
experimental method with control group). Within the scope 
of the 5th project which was supported in the year of 2014 
and started to be put into practice in September; 65 children 
in the age group of 5-6 years, who attended preschool 
education in the city centre of Denizli, their parents, and 
teachers participated. In this context, two groups on which 
the project was conducted were called as the experimental 
group; whereas the two groups on which the project was 
not conducted were called as the control group. Results of 
the soil education project titled We Are Learning About the 
Soil with Tipitop and His Friends 5 revealed the increase in 
the knowledge of 5-6 year old children regarding the soil.

Key Words: Soil Education, Preschool Period, Environ-
mental Education
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1.Giriş

Plansız şehirleşme, nüfus artışı, tarım arazilerinin 
yanlış kullanımı, turizm, plansız sanayileşme gibi 
özellikle son yüzyıl içinde Dünya genelindeki ge-
lişmeler, çevre kirliliğini de arttırmıştır (Karabıçak 
ve Armağan, 2004; Sencar, 2007). Çevre kirliliği 
ile ilgili yapılması gereken en önemli adım, çevre 
eğitimi politikalarıdır. Çevre eğitimi kavramı da 
çevre kirliliğine paralel olarak gün geçtikçe daha 
çok vurgulanmaktadır. Tarihsel açıdan çevre 
eğitimi kavramı, uluslararası düzeyde ilk kez 
Paris’te 1948’de Uluslararası Doğa ve Doğal 
Kaynakların Korunması Birliği (International 
Union for the Conservation of Nature-IUCN) 
tarafından düzenlenen toplantıda kullanılmıştır 
(IUCN, 2014). Çevre eğitiminin gelişimindeki 
diğer önemli dönüm noktaları arasında, 1972’de 
Stockholm’deki İnsan-Çevre Konferansı’nda (Hu-
man Environment Conference), UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization-Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü) ve UNEP’in (UN Environmental 
Programme-BM Çevre Programı) çevre eğitim 
programlarını desteklemesi gelmektedir. 1977’de 
İlk Devletlerarası Çevre Eğitimi Kongresi (First 
Intergovernmental Conference on Environmental 
Education) Tiflis’te düzenlenmiş ve çevre eğitiminin 
hedefleri ve amaçları oluşturulmuştur. 2005-2014 
yılları arasında Birleşmiş Milletler’in Sürdürüle-
bilir Kalkınma İçin Eğitim On Yılı’na (Decade of 
Education for Sustainable Development - DESD) 
destek verilmesi kararı alınmıştır (Gülay Ogelman, 

Güngör, Erten Sarıkaya ve Körükçü, 2014, s. 
60). Görüldüğü gibi özellikle 1970’lerden itiba-
ren çevre eğitiminin yaygınlaştırılması yönünde 
uluslararası düzeyde önemli adımlar atılmıştır. 
Türkiye’deki çevre sorunları incelendiğinde, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2014 yılına ait Türkiye 
Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme 
Raporu’na göre 2012’de Türkiye’deki öncelikli 
çevre sorunları hava kirliliği, su kirliliği, toprak 
kirliliği, atıklar, gürültü kirliliği, erozyon ve doğal 
çevrenin tahribatıdır (Türkiye Çevre Sorunları 
ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu, 2014). 
Bu çevre sorunları içerisinde toprak kirliliği ve 
erozyon da diğer çevre sorunları gibi Türkiye’de 
uzun yıllardır görülmektedir. 1970 yıllardan iti-
baren sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme ile 
birlikte verimli tarım arazileri hızla yok olmuş, 
son 25-30 yılda binlerce hektar verimli tarım top-
rağı geri kazanılamayacak bir biçimde kullanım 
biçimini değiştirmiştir (Karaca ve Turgay, 2012, 
s. 17). Türkiye’de bir kilometre karelik alanda 
oluşan toprak kaybı, Avrupa’da 84, Avustralya’da 
273, Amerika’da 491, Asya’da 610, Afrika’da 
715 iken Türkiye’de 800 tonu bulabilmektedir 
(Doğan, 1995. Akt. Ceritli, 1997, s. 4). Türkiye, 
toprak kirliliği ve erozyon açısından dezavantajlı 
bir ülke konumunda görülmektedir. Bu nedenle 
çevre eğitiminde, bu iki konuya da yer verilmesi 
önem taşımaktadır. Çevre eğitiminde de yaşamın 
ilk yılları (eğitim biliminin tüm alanlarında olduğu 
gibi) büyük önem taşımaktadır. Çocukların doğal 
merak güdüleri, çevreye ilgileri, öğrenme hızları 
ve okul öncesi dönemin yaşamın sonraki yılları 
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etkileyebilecek gelişimsel potansiyelinden dolayı 
çevre eğitiminin mümkün olduğu kadar erken 
yaşta başlaması gerekmektedir (Oltman, 2002). 
Araştırmacılar çevre eğitiminin 3 yaştan itibaren 
başlaması gerektiğini belirtmişlerdir (Chu ve diğ., 
2007; Domka, 2004; Maynard ve Waters, 2007). 
Türkiye’de küçük çocuklara yönelik çevre ve çevre 
eğitimi konularındaki çalışmalar son yıllarda artış 
göstermeye başlamıştır (Akçağ, 2006; Akdağ ve 
Erdiler, 2006; Küçükturan, Öztürk ve Cihangir, 
2000; Sungurtekin, 2001; Şimşekli, 2001; Taş-
kın ve Şahin, 2008). Ancak bu artış, istenilen 
düzeyde değildir. Okul öncesi dönem çocuklarda 
çevre bilincini, çevre sevgisini arttırmaya yönelik 
araştırmalara, projelere ihtiyaç vardır. 

Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz 5

Son yıllarda 5-6 yaş çocuklarına yönelik uygu-
lanan çevre eğitimi projelerinden biri Tipitop ve 
Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz isimli projedir. 
Bu proje, 2009 yılından itibaren TÜBİTAK 4004 
Bilim ve Toplum Proje Grubu içerisinde beş kez 
desteklenmiştir. Proje, çocuklara toprağı ve toprakla 
ilgili kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır.  Bu 
amaç doğrultusunda, proje içerisinde, toprağın 
özellikleri, toprağın altında/üstünde yaşayan can-
lılar, toprakta yetişen bitkiler, meyveler, sebzeler, 
toprağın önemi, erozyonun ne olduğu, sebepleri ve 
sonuçları konularına yer vererek küçük çocukların 
çevrelerini tanımalarını sağlamak, duyarlılıkla-
rını arttırmak hedeflenmiştir. Proje, belirlenen 
konularda (toprağın özellikleri, toprağın altında/
üstünde yaşayan canlılar, toprağın önemi, toprağı 

koruma, erozyonun ne olduğu, sebepleri, sonuç-
ları) hazırlanan çeşitli etkinliklerden oluşan dokuz 
günlük bir çalışmadır. Projelerin hedef kitlesini, 
Denizli il merkezinde Denizli il Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı ilkokulların anasınıflarına 
devam eden, düşük sosyo-ekonomik düzeyde-
ki ailelerden gelen 5-6 yaş çocukları, aileleri 
ve çocukların okul öncesi eğitimi öğretmenini 
kapsamaktadır. Desteklenen beş projeden birine 
(2010 yılında gerçekleştirilen Tipitop ve Arkadaş-
ları ile Toprağı Tanıyoruz 2) Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’ne (o dönemki adıyla Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) bağlı 
Denizli Çocuk Yuvası ‘nda yaşayan korunmaya 
muhtaç çocuklar dahil edilmiştir. 

2009 yılındaki ilk projede 100 çocuk (dört grup),

2010’da Denizli Çocuk Yuvası’nda gerçekleştirilen 
2. projede 18 çocuk (tek grup),

2011’deki üçüncü projede 109 çocuk (dört grup) 

2013’deki dördüncü projede 65 çocuk (iki grup)

2014’deki beşinci projede 65 çocuk (iki grup) 
yer almıştır. 

İkinci proje dışındaki projelerde birden fazla ço-
cuk grubu yer almıştır. Her gruba dokuz günlük 
program uygulanmıştır. Hedef kitlenin seçiminde 
iki kriter temel alınmıştır. Bunlardan ilki, çocuk-
ların düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden 
gelmeleri, diğeri de çocukların daha önce toprak, 
erozyon, çevre gibi konularda herhangi bir eğitim 
almamış olmalarıdır. Belirtilen kriterlerle zengin 
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içerikli, (farklı eğitim uygulamaları gerçekleştir(e)
memiş çocuklar için) olumlu, farklı, çeşitli öğren-
me yaşantıları sağlamak amaçlanmıştır. Projede, 
çocukların yaparak-yaşayarak ve eğlenerek öğren-
melerini sağlamak amacıyla, çocukların gelişim 
özelliklerine yönelik hazırlanmış etkinlikler, (sanat, 
Türkçe dil, fen ve doğa) farklı öğretim yöntemleri 
(drama, oyun, gezi-gözlem, deney, soru-cevap) 
yer almaktadır. Çok yönlü gelişimi desteklemek 
için farklı etkinlik türlerinden yararlanılmıştır. 
Etkinliklerin dikkat çekici olmasına, çocukları 
soru sormaya teşvik etmesine önem verilmiştir. 
Projede eğitimin devamlılığının sağlanması 
açısından yapılan çeşitli düzenlemeler bulun-
maktadır. Bunlardan ilki, eğitim ortamlarındaki 
etkinliklere paralel aile katılımı çalışmalarıdır. 
Ailenin çocukların davranışlarını geliştirmede 
önemli etkisinden dolayı, aileler de projede yer 
almıştır. Bilindiği gibi, okul öncesi dönemde, 
davranışlar anne-babaların davranışlarının model 
alınması ve onlarla gerçekleştirilen etkileşimlerle 
şekillenmektedir (Başal, 2003; Musser ve Dia-
mond, 1999. Akt. Gülay Ogelman, 2013, Gülay 
Ogelman ve Durkan, 2014). Programda da aile 
katılımı etkinlikleri ile eğitimin sürekliliğini 
sağlamak, ailelerin de konu ile ilgili bilgilerini, 
duyarlılıklarını arttırmak, çocuk-anne-baba ara-
sındaki etkileşimi geliştirmek, okul-aile işbirliğini 
geliştirmek amaçlanmıştır. Eğitimin devamlılığını 
sağlamak için yapılan diğer çalışma ise projenin 
uygulandığı kurumlarda oluşturulan toprak kö-
şesidir. Bunların yanı sıra her projede, her grup 
için sergi ve çeşitli konferanslar gerçekleştiril-

miştir. Sergiler, Pamukkale Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Forum Çamlık AVM ve projeye katılan 
okullarda düzenlenmiştir. Çevre Eğitimi konulu 
konferanslar da Pamukkale Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Halk Eğitim Merkezi ve okullarda 
gerçekleştirilmiştir.  Beş proje içerisinde toplam 
8 konferans, 12 sergi düzenlenmiş, yaklaşık 450 
fidan dikilmiş ve yaklaşık 500 meşe palamudu 
ekilmiştir. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Okul Öncesi Eğitimi ABD. tarafından yürütülen 
projede farklı yıllarda Pamukkale Üniversitesi 
ve Marmara Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, 
Adana Bilim ve Sanat Merkezi’nden bir uzman 
biyoloji öğretmeni ve Denizli Orman Bölge 
Müdürlüğü’nden bir yönetici, okul öncesi eği-
timi öğretmenleri ve Pamukkale Üniversitesi 
Hastahanesi’nden bir hemşire yer almıştır. Proje-
lerde deneyimler doğrultusunda her dönem bazı 
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. İçerik olarak, 
bazı etkinliklerde değişiklikler yapılmış, bazıları 
kaldırılmış ve etkinlik sayısı da arttırılmıştır. Farklı 
kaynaklarda, konu ile ilgili yapılmış etkinliklere 
yönelik yeni kaynaklar belirlenmiştir. İlk projede, 
toprağı tanıtırken toprağın sanatta ve hatta ev 
yapımı gibi günlük hayatta önemli bir işlevinin 
olduğundan yola çıkarak 3. projeden itibaren, 
topraktan ev yapma, heykel yapma gibi farklı 
etkinlik türlerine yer verilmiştir. Çocuklar için 
oyunla şekillendirilmiş, canlandırmalar yapa-
bilecekleri etkinlikler oluşturulmuştur. İlk proje 
tamamlandıktan sonra şehir dışındaki eğitimciler-
den gelen istek üzerine, projenin diğer okullarda 
da kolaylıkla uygulanabilmesini sağlamak adına 
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proje kitapları yayınlanmıştır (Gülay, Önder, Turan 
Güllaç, Öznacar ve Yılmaz, 2010a, 2010b). Her 
bir projenin ardından projenin sonuçlarını ortaya 
koyan, projeyi tanıtan ulusal ve uluslararası yayınlar 
gerçekleştirilmiştir (Gülay, 2010b; Gülay, Önder, 
Turan Güllaç, & Yılmaz, 2011; Gülay, Yılmaz, 
Turan Güllaç ve Önder, 2010; Gülay-Ogelman, 
2011; 2012a, 2012b). Projenin web sitesi (http://
topragitaniyoruz.pau.edu.tr), her yeni dönemde 
güncellenmiştir (Akt. Gülay Ogelman, 2013; 
Gülay Ogelman ve Durkan, 2014) .

Bu araştırmada da 2014 yılının eylül-ekim ay-
larında Denizli’de gerçekleştirilmiş Tipitop ve 
Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz 5 isimli projenin 
etkililiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu 
amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

•  Deney ve kontrol grubu arasında proje ön-
cesindeki toprak bilgi testine ilişkin ön test 
puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
var mıdır ? 
Deney ve kontrol grubu arasında proje ön-
cesindeki toprak bilgi testine ilişkin ön test 
puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
var mıdır ?

•  Deney ve kontrol grubu arasında proje son-
rasındaki toprak bilgi testine ilişkin son test 
puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
var mıdır ? 
Deney ve kontrol grubu arasında proje son-
rasındaki toprak bilgi testine ilişkin son test 

puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
var mıdır ?

•  Deney ve kontrol grubu arasında proje sonra-
sındaki toprak bilgi testine ilişkin son tekrar 
test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
var mıdır ? 
Deney ve kontrol grubu arasında proje sonra-
sındaki toprak bilgi testine ilişkin son tekrar 
test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
var mıdır ?

•  Deney ve kontrol grubu arasında proje önce-
sindeki çevre tutumuna ilişkin ön test puan 
ortalamaları arasında anlamlı farklılık var 
mıdır ? 
Deney ve kontrol grubu arasında proje önce-
sindeki çevre tutumuna ilişkin ön test puan 
ortalamaları arasında anlamlı farklılık var 
mıdır ?

•  Deney ve kontrol grubu arasında proje sonra-
sındaki çevre tutumuna ilişkin son test puan 
ortalamaları arasında anlamlı farklılık var 
mıdır ? 
Deney ve kontrol grubu arasında proje sonra-
sındaki çevre tutumuna ilişkin son test puan 
ortalamaları arasında anlamlı farklılık var 
mıdır ?

•  Deney ve kontrol grubu arasında proje sonra-
sındaki çevre tutumuna ilişkin son tekrar test 
puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
var mıdır ?
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Deney ve kontrol grubu arasında proje sonrasın-
daki çevre tutumuna ilişkin son tekrar test puan 
ortalamaları arasında anlamlı farklılık var mıdır ?

2. Yöntem 

Proje deneysel yöntem (öntest-son test kontrol 
gruplu deneysel yöntem) doğrultusunda bir 
araştırmaya dönüştürülmüştür. Bu bağlamda 
proje uygulanan iki grup deney grubu, projenin 
uygulanmadığı iki grup ise kontrol grubu olarak 
adlandırılmıştır. 

Çalışma Grubu

Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz 5 
isimli projede 5-6 yaş grubundan 65 çocuk yer 
almıştır. Projeye katılan çocuklar deney grubu 
olarak adlandırılmıştır. Projeye katılmayan, yal-
nızca ön, son ve tekrar son testlerin uygulandığı 
65 çocuk ise kontrol grubu olarak belirtilmiştir. 
Deney ve kontrol grubundaki tüm çocuklar De-
nizli il merkezinde okul öncesi eğitime devam 
eden, düşük sosyo-ekonomik ailelerden gelen 
çocuklardır. Deney ve kontrol grupları aynı 
okulda, farklı sınıflarda eğitim gören çocuklardan 
oluşmaktadır. Deney ve kontrol gruplarındaki 
çocuklar, önceden herhangi bir çevre eğitim 
projesine katılmamışlardır. 

Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz 5 
isimli projenin deney grubunda 28 kız (%43.0), 
37 erkek (%57.0) çocuğu yer almıştır.  Çocukların 
yaş ortalaması;  5 yaş, 4 ay,  25 gündür (en az 4 
yaş, 1 ay; en çok 5 yıl, 7 ay, 4 gün).

Projenin kontrol grubunda, 26 kız (%40.0), 38 
erkek (%60.0) çocuğu yer almıştır.  Çocukların 
yaş ortalaması;  5 yaş, 5 ay,  12 gündür (en az, 
4 yaş, 4 ay, 5 gün; en çok, 5 yıl, 8 ay, 20 gün).

Veri Toplama Araçları

Toprak Bilgi Testi: Projede, ön, son ve tekrar son 
ölçümlerde proje öncesi geliştirilmiş Toprak Bilgi 
testi kullanılmaktadır. Test, projedeki kavram, konu, 
bilgiler ve alt başlıklar doğrultusunda elektronik 
ortamda power point sunumu şeklinde hazırlanmış 
bir ölçme aracıdır. Çocuklar bilgisayarın faresini 
kullanarak teste cevap vermektedirler. Testte 
on iki soru yer almaktadır. Okul öncesi dönem 
çocukları okuma yazma bilmedikleri için her 
soru ayrı bir sunum sayfasında resimlerle yer 
almaktadır. Çocukların verdiği cevapların doğru 
ya da yanlış olduğunu belirten sesli ve görüntülü 
uyarılar bulunmaktadır. Sorulardan 7’si kapalı uçlu, 
biri açık uçlu, biri farklılıkları bulma, biri olay 
sıralaması, ikisi de olayları anlatmaya yöneliktir. 
Her bir sorudan alınan puanlarla toplam puan 
bulunmaktadır. Testten alınabilecek en yüksek 
puan 41’dir. Şıklı olmayan soruların slaytında 
çocuklara sorular sorulmuş ve cevapları ses kayıt 
cihazına kaydedilmiştir. Çocukların ön-son test 
soruları, cevap şıkları proje yürütücüsü tarafından 
hazırlanmış, test uzman personel tarafından da 
elektronik ortamda oluşturulmuştur. Test ile ilgili 
okul öncesi eğitim, fen eğitimi alanlarında çalışan 
5 akademisyenden uzman görüşü alınmıştır. Yirmi 
çocuk ile gerçekleştirilen pilot uygulamalar so-
nucunda son şekli verilmiştir. Ayrıca okul öncesi 
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eğitime devam eden 30 çocuk üzerinde iki hafta 
arayla yapılan uygulamalar sonucunda test tekrar 
test güvenirliği de .87 olarak belirlenmiştir.

5 Yaş Çocukların Çevreye Yönelik Davranış-
ları Ölçeği-Okul Öncesi Versiyonu: Ölçek, 15 
maddeden oluşmaktadır. Musser ve Diamond 
tarafından 1999’da geliştirilmiştir (Musser ve 
Diamond, 1999). Her madde çevreye yönelik bir 
durumu içeren 15 resimli sorudan oluşmaktadır. 
Çocuklara bireysel olarak uygulanan ölçekte, 
çocuklara çevre ile ilgili duruma yönelik bir 
resim gösterilir. Bu resimdeki durumun doğru 
ya da yanlış olup olmadığı çocuklara sorulur ve 
verdikleri cevap doğrultusunda 1’den 4’e kadar 
puan verilir. Ölçekten alınabilecek en yüksek 
puan 60, en düşük puan ise 15’dir. Toplam puan 
üzerinden değerlendirilen ölçekte puan yükseldik-
çe çocukların çevreye yönelik olumlu davranış 
düzeyinin yüksek olduğu ortaya konulur. Proje 
kapsamında ölçek, çocuklara proje başlamadan 
önce ve bitirildikten sonra son ve son tekrar test 
olarak, proje yürütücüsü ve uzman personel ta-
rafından uygulanmıştır. Ölçek proje yürütücüsü 
tarafından 2011’de Türkçe’ye uyarlanmıştır 
(Gülay, 2011).

Uygulama

2014 yılında desteklenen ve Eylül ayında uy-
gulanmaya başlayan 5. projede yine Denizli il 
merkezinde okul öncesi eğitime devam eden 5-6 
yaş grubundan 65 çocuk, anne-babaları ve öğret-

menleri yer almıştır. Projede Eylül-Ekim aylarında 
iki grupla gerçekleştirilmiştir. Bu projede, önceki 
çalışmaların deneyimleri doğrultusunda etkin-
liklerde bir takım değişiklikler yapılmış olsa da 
uygulama her grup için yine dokuz gün sürmüştür. 
Uygulamanın öncesinde okullar ziyaret edilerek 
pilot etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Çocuklar, 
projenin kahramanları Tipitop ve Arkadaşları ile 
tanışmış, proje hakkında bilgilendirilmiştir. Bu 
bilgilendirme, Türkçe, dil ve drama etkinlikleri 
ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar başladığında, 
çocuklarla günde ortalama 2-3 etkinlik yapmışlardır. 
Dokuz günün dört günü kendi okullarında, diğer 
günlerde Pamukkale Üniversitesi laboratuvarları, 
Orman Bölge Müdürlüğü’nün fidanlığında/sera-
sında ve Çamlık Mesire Yeri’nde yapılmıştır. Son 
projede, ekipte de bir takım değişiklikler olmuştur. 
Pamukkale ve Marmara Üniversitesi’nden öğre-
tim üyelerinin, orman mühendisi ve hemşirenin 
yanı sıra anasınıfı, çocuk gelişimi öğretmenleri 
de eğitmen olarak görev almışlardır.

Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz 5, 
projesinde de önceki projelerde olduğu gibi aile 
katılımı etkinlikleri ile

Eğitimin sürekliliğini sağlamak, 

Ailelerin de konu ile ilgili bilgilerini, duyarlılık-
larını arttırmak,

Çocuk-anne-baba arasındaki etkileşimi geliştirmek,

Okul-aile işbirliğini geliştirmek amaçlanmıştır. 
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Projenin içerisinde anne-babalara ve lisans öğ-
rencilerine yönelik iki konferans düzenlenmiştir 
(Gülay Ogelman ve diğ., 2015).

Ön, son ve tekrar son testler, çocukların devam 
ettikleri okullarda hazırlanan özel bir odada bireysel 
olarak, proje yürütücüsü ve uzman personeller 
tarafından uygulanmıştır. Uygulayıcılardan bir 
kişi çocuklara soruları sırasıyla yöneltirken, diğer 
kişi verilen cevaplara göre puanları kaydetmiştir. 
Ön test, proje başlamadan önce, son test proje 

tamamlandıktan sonra, tekrar son test ise son 
testten 1 ay sonra uygulanmıştır.

Veri Analizi

Araştırmanın veri analizinde, deney ve kontrol 
gruplarının ön, son ve tekrar son test puan orta-
lamaları arasındaki farkı belirlemek için Tekrarlı 
Ölçümler İçin Tek Faktörlü ANOVA (One-Way 
ANOVA for repeated Measures) tekniğinden 
yararlanılmıştır.

3. Bulgular ve Yorumlar

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Toprak Bilgi Testi Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Gruplar
Ön test Son test Son tekrar test

n
÷

ss n
÷

ss n
÷

ss

Deney 65 19.43 4.87 65 26.38 6.87 65 24.23 6.35

Kontrol 65 19.14 4.36 65 18.48 4.40 65 19.00 4.71

Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Toprak Bilgi Testi Ön, Son ve Tekrar Son Test  
Puanlarının ANOVA Sonuçları

Varyansın kaynağı Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p

Deneklerarası 8656.759       129

Grup (Birey/Grup) 1178.677 1 1178.677 20.17* .000

Hata 7478.082 128 58.423

Denekleriçi 5176.001       260

Ölçüm (Öntest-Sontest-
Son tekrar test)

691.144 2 345.572 25.519* .000

Grup*Ölçüm 1018.108 2 509.054 37.591* .000

Hata 3466.749 256 13.542

Toplam 13832.76 389

* p < .001
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Tablo 2’ye göre deney ve kontrol grupları arasında 
proje öncesinde ve sonrasında yapılan toprak bilgi 
testi ön, son ve tekrar son test uygulamaları arasında 
anlamlı farklılık bulunmuştur [F(1,128)=37.591; 
p<.001]. Bu sonuç, 5-6 yaş çocukları için ha-
zırlanan toprak eğitimi programının, çocukların 

toprak ve toprakla ilgili kavramlara yönelik bilgi 
düzeyini arttırdığını göstermektedir. Ayrıca deney 
(÷=19.43) ve kontrol ( ÷=19.14), gruplarının ön 
test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
belirlenmemiştir (p>.01).  

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Çevreye Yönelik Davranış Ölçeği Ortalama ve Stan-
dart Sapma Değerleri

Gruplar
Ön test Son test Son tekrar test

n
÷

ss n
÷

ss n
÷

ss

Deney 65 21.23 4.75 65 23.81 6.19 65 23.42 6.24

Kontrol 65 21.24 4.74 65 21.35 4.35 65 21.87 4.47

Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Çevreye Yönelik Davranış Ölçeği Ön, Son ve Tekrar 
Son Test Puanlarının ANOVA Sonuçları

Varyansın kaynağı Kareler toplamı sd
Kareler 

ortalaması F        p

Deneklerarası 1177.465       129

Grup (Birey/Grup) 172.003 1 172.003 16.397* .000

Hata 1005.462 128 7.855

Denekleriçi 1819.333       260

Ölçüm (Öntest-Sontest-
Son tekrar test)

164.559 2 82.279 13.564* .000

Grup*Ölçüm 101.851 2 50.926 8.395* .000

Hata 1552.923 256 6.066

Toplam 2996.798   559

* p < .001

Tablo 4’e göre deney ve kontrol grupları arasında 
proje öncesinde ve sonrasında yapılan çevreye 
yönelik davranış ölçeği ön, son ve tekrar son test 

uygulamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur 
[F(1,128)= 8.395; p<.001]. Bu sonuç, 5-6 yaş ço-
cukları için hazırlanan toprak eğitimi programının, 
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çocukların çevreye yönelik tutumlarında da artışa 
yol açabildiğini göstermektedir. Ayrıca deney (
÷=21.23) ve kontrol (÷=21.24), gruplarının ön 
test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
olmadığı ortaya konulmuştur (p>.01).  

4. Tartışma

Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz 5 
isimli toprak eğitimi projesinin 2014 yılına ait 
sonuçları, 5-6 yaş çocuklarının toprakla ilgili 
bilgilerindeki artışı ortaya koymuştur. Son pro-
jenin sonuçları, önceki projelerin sonuçlarıyla 
örtüşmektedir. Önceki dört proje kapsamında da 
projenin etkililiği, okul öncesi dönem çocukları-
nın toprakla ilgili bilgi düzeylerinde artış olduğu 
yönünde sonuçlar elde edilmiştir (Gülay, 2010b; 
Gülay ve diğ., 2010; Gülay ve diğ., 2011; Gü-
lay-Ogelman, 2011, 2012b; Gülay Ogelman ve 
Durkan, 2014). Son projede toprakla ilgili bilgi 
düzeyinin yanı sıra toprak eğitiminin çevreye 
yönelik tutum üzerinde etkisinin olup olmadığı 
da incelenmiştir. Sonuçlara göre proje, çocukların 
çevreye yönelik tutumlarını da olumlu şekilde 
etkilemiştir. Sonuçlar doğrultusunda küçük 
çocukların toprağı farklı yönleriyle tanıdıkları, 
toprak başta olmak üzere çevre ile ilgili çeşitli 
konularda (hayvanlar, bitkiler, çevreyi koru-
ma vb.) bilgilerinin pekiştirildiği söylenebilir. 
Türkiye’de özellikle düşük sosyo-ekonomik 
düzeydeki ailelerden gelen okul öncesi dönem 
çocuklarına yönelik toprak eğitimi programına 
rastlanılmamakla birlikte Tipitop ve Arkadaşları 
ile Toprağı Tanıyoruz projesi 2009 yılından beri 

TÜBİTAK desteği doğrultusunda uzman bir 
ekiple, aile katılımı çalışmaları ile Denizli ilinde 
düzenli olarak çocuklar ve aileleriyle başarılı bir 
biçimde devam etmiş bir projedir. Tipitop ve 
Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz 1 projesinin 
ardından projedeki tüm materyaller, etkinlikler 
öğretmen ve anne-baba el kitabı olarak yayın-
lanmıştır (Gülay ve diğ., 2010a, 2010b; Gülay 
Ogelman ve diğ., 2015).  Bu kitaplar aracılığı ile 
öğretmenler kendi okullarında projeyi rahatlıkla 
uygulayabilmektedir. 

Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik farklı 
konulardaki çevre eğitimi projelerinin de çocuk-
lardaki çevre bilincini arttırdığı görülmektedir. 
Örnek olarak, Yunanistan’da gerçekleştirilen 
orman konulu projede çeşitli etkinliklerle (gezi, 
müzik, oyun, dil, fen) ormanlar, ormanlarda ya-
şayan canlılar, ormanlardaki bitkiler, ormanların 
yararları, ormanları koruma konularında etkinlikler 
gerçekleştirilmektedir (Tsekos, Christoforidou ve 
Tsekos, 2012). Vahşi Hayat Projesi (Project WILD), 
Amerika’da anaokulundan liseye kadar geniş bir 
eğitim-öğretim kademesini içeren çocuklara doğal 
yaşamı tanıtmayı amaçlayan bir projedir (Project 
Wild, 2014). İpek Böceği Projesi, Japonya’nın 
Kyoto şehrinde bulunan Takatsukasa Hoikuen 
Çocuk Bakım Merkezi’nde (Takatsukasa Hoikuen 
Childcare Centre) 4 yıl üst üste başarıyla uygu-
lanmış bir çevre eğitimi projesidir. İpek böceğinin 
seçilme nedeni, Japonya’nın geleneksel giysisi 
olan kimononun ipekten üretilmesidir. Ayrıca 
Kyoto, kimono üretiminde en bilinen şehir olarak 
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belirtilmektedir. Bakım Merkezi’nin bahçesinde 
de yüz farklı türde ağaç bulunmaktadır. İpek bö-
ceğinin, yerel endüstri ve kültür açısından değeri 
göz önünde bulundurularak oluşturulan bu projede 
öncelikle oluşturulan alanlarda gözlemler yapılır. 
Tırtılın yaklaşık 25 günlük bir zaman içerisinde 
yaprakları yiyerek koza örmesi takip edilir. Bu 
sırada başlangıçta sık, siyah tüylü olan tırtıl, bu 
süre zarfında 7-8 santime kadar uzayabilir ve 
tüyleri dökülür, beyaz renkli olur. Çocuklara bu 
arada bir tırtılın günde yaklaşık 8 gramın üzerinde 
yaprak yediği gibi ilginç bilgiler verilir. Çocuk-
ların büyüteçle tırtılları izlemeleri teşvik edilir. 
Tırtıldaki boy, renk değişimlerine dikkat çekilir. 
Bu sırada çocuklara tırtılların yuvalarını temiz-
leme, her gün dut ağacı yapraklarını hazırlama 
konusunda sorumluluklar verilir. Kozalarını ören 
tırtıllar, iki üç hafta içerisinde kozayı parçalayarak 
kelebek olarak dışarı çıkarlar. İpek kozaları elde 
edilir. Kozaların bir kısmı fabrikalara götürülür 
ve orada ipeğe nasıl dönüştürüldükleri, ne şekilde 
dokunduklarını izlemeleri sağlanır. Bir kısım 
koza ile de parmak kuklalar, resim çalışması 
gibi sanat etkinlikleri yaptırılmaktadır (Fujii 
ve Izumi, 2008, s. 87. Akt. Gülay Ogelman, 
Körükçü, Güngör ve Erten Sarıkaya, 2014, s. 
95-96). Küçükturan, Öztürk ve Cihangir (2000) 
tarafından altı yaş çocuklarına depremin oluşumu, 
deprem-fay ve yer ilişkisinin analoji tekniği ile 
verildiği deneysel çalışmada, etkinliklerde deney 
grubunda analoji tekniği, kontrol grubunda ise 
kartlar kullanılmıştır. Eğitimin sonucunda kont-
rol grubunun ön ve son testleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmaz iken deney grubunda anlamlı 
farklılığa rastlanılmıştır. Akdağ ve Erdiler (2006) 
tarafından 6 yaşındaki 11 çocuğa su altı yaşamı, 
su altında yaşayan canlılar ve suyun korunması 
hakkında bir program uygulanmıştır. Deneysel 
çalışmanın sonuçları, çocukların su altı yaşamı 
ve su temizliği ile ilgili bilgilerinin arttığını 
göstermektedir. Deprem Eğitimi Programı’nın 
etkisini ve aile katılımının önemini ortaya koymak 
amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada (Gülay, 
2010a), 5-6 yaş grubu çocuklara Deprem Eğitim 
Programı uygulanmıştır. Programı, 5-6 yaş grubu 
çocuklar için hazırlanmış 20 etkinlikten (10 gün) 
oluşmaktadır. Etkinlikler, depremin ne olduğu, 
deprem sırasında neler olduğu, deprem öncesinde 
ve sırasında neler yapılması gerektiği, deprem 
çantasının önemi ve ne olduğu konularıyla ilgili 
hazırlanmış deney, oyun, drama, hikaye, resim, 
sanat ve okuma-yazmaya hazırlık çalışmaların-
dan oluşmaktadır. Aile katılımlı deney grubunun 
programında 10 tane aile katılımı etkinliği yer 
almaktadır. Program süresince ailelere her gün bir 
etkinlik gönderilmiştir. Deprem eğitimi programı, 
Türkiye’de 1. derecede deprem bölgesi içinde 
yer alan Denizli ilinde 93 çocuğa ve 31 anne-
babaya uygulanmıştır. Araştırmanın iki deney 
bir de kontrol grubu bulunmaktadır. 1. grup, 
anne baba katılımlı deprem eğitimi programının 
uygulandığı deney grubudur (n=31). 2. grup anne 
baba katılımsız deprem eğitimi programının 
uygulandığı deney grubudur (n=31). Son grup 
ise programın uygulanmadığı kontrol grubudur 
(n=31). Araştırmanın sonuçlarına göre araştır-
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ma gruplarından Deprem Eğitimi Programı’nın 
anne baba katılımıyla gerçekleştirildiği deney 
grubunun (Grup 1) edindiği deprem bilgisi puan 
ortalamasının, anne baba katılımı olmaksızın 
grup faaliyetlerinin gerçekleştirildiği deney gru-
bundan (Grup 2) ve kontrol grubundan (Grup 
3) istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Deprem bilgisi ile 
ilgili puan ortalamalarına bakıldığında, deney 
gruplarından diğeri yani programın anne baba 
katılımı olmaksızın uygulandığı grup (Grup 2) 
ile kontrol grubu arasında da söz konusu deney 
grubu lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
Sonuçlar, anne baba katılımı çalışmalarıyla yürü-
tülen programın etkili olduğunu ortaya koymuştur 
(Gülay, 2010a). Görüldüğü gibi, gerek Türkiye’de 
gerek yurt dışında küçük çocuklara yönelik farklı 
konularda hazırlanmış çevre eğitimi programları 
bulunmaktadır. Bu çalışmaların ortak noktası, 
projelerin belirlenen hedeflere ulaşması, çocuklara 
çevre bilincinin kazandırılması yönünde katkı 
sağlayabilmesidir. 

Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik toprak 
eğitimi projesi olan Tipitop ve Arkadaşları ile 
Toprağı Tanıyoruz 5 isimli projenin sonucunda, 
çocukların toprak ile ilgili bilgi düzeylerinde artış 
olduğu, çevreye yönelik tutumlarına da olumlu 
yönde etki sağladığı görülmektedir. Buradan 
yola çıkarak sonraki çalışmalarda, daha kalaba-
lık örneklem gruplarıyla çalışılmalıdır. Toprak 
eğitimi konusunun yanı sıra çevre ile ilgili farklı 
konularda (su, hava, bitkiler, hayvanlar, geri dö-

nüşüm, doğa olayları vb.) projeler geliştirilmeli ve 
yaygınlaştırılmalıdır. Projelerin çocuklar üzerindeki 
etkisi, bu çalışma kapsamında bir ay sonra tekrar 
incelenebilmiştir. Sonraki çalışmalarda daha uzun 
süreli etkileri ele alınmalıdır. Şehirlerin coğrafi 
özelliklerin, çevresel sorunlara paralel projeler 
geliştirilmelidir. Çevre eğitimi projelerinde aile 
katılım çalışmaları yer almalıdır. Böylece aileler 
de bilgilendirilecek, çocuklardaki çevre bilinci 
uzun süreli olarak gelişebilecektir. Anne-babalar, 
çocuklarına çevreyi tanıma, koruma ve güzelleştirme 
konularında olumlu birer örnek olmalıdırlar. Okul 
öncesi eğitimi öğretmenlerine çevre eğitiminin 
önemi, proje oluşturma, uygulama konularında 
hizmet içi eğitimler verilmelidir. Okul öncesi 
eğitimi öğretmenlerine yönelik çevre eğitimi 
programları geliştirilmelidir. Çevre eğitiminin 
eğitim-öğretim yılı boyunca tüm programda 
düzenli olarak yer almasına yönelik uygulama-
lar geliştirilmeli, öğretmenler bu konuda teşvik 
edilmelidir. Türkiye’deki okul öncesi dönem 
çocuklarına yönelik çevresel tutumları, çevre 
bilincini ortaya koymayı amaçlayan ölçme araçları 
arttırılmalı, yaygınlaştırılmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: One of the environmental education projects applied for 5-6 year old children in recent 
years is the project called as We Are Learning About the Soil with Tipitop and His Friends. This 
project has been supported for five times within TÜBİTAK (Scientific and Technological Research 
Council of Turkey) 4004 Science and Society Project Group as of 2009. The project aims to intro-
duce the soil and concepts related to soil to children. In line with this purpose, the project aims to 
ensure that young children get to know their environments and increase their sensitivity by including 
the subjects such as the properties of the soil, creatures living on/underneath the soil, plants, fruits 
and vegetables that grow in the soil, the importance of soil, what is erosion, its causes and results 
within the project. The project is a 9-day work that consists of various activities organised on the 
specified subjects (properties of the soil, creatures living on/ underneath the soil, the importance 
of soil, protection of soil, what is erosion, its causes and results). The target group of the projects 
consisted of 5-6 year old children from families with lower socio-economical levels, who attend 
kindergartens of primary schools affiliated to Denizli Provincial Directorate for National Education 
in the city centre of Denizli, their families and preschool teachers. One of the five supported projects 
(We Are Learning About the Soil with Tipitop and His Friends 2 realised in 2010) included children 
in need of protection living in Denizli Nursery School affiliated to General Directorate of Child 
Care Services (formerly known as Social Services and Child Protection Institution). 100 children 
participated in the first project in 2009 (four groups), 18 children participated in the 2nd project at 
Denizli Nursery School in 2010 (one group), 109 children participated in the third project in 2011 
(four groups),  65 children participated in the fourth project in 2013 (two groups),  And 65 children 
participated in the fifth project in 2014 (two groups).  Apart from the second project, multiple groups 
of children participated in the projects. A 9-day program was applied for each group. Two criteria 
were selected as the basis for the selection of target group. While the first one was that children 
came from families with low socio-economical levels, the second criterion was that children were 
required not to have received any education or participated any activity on subjects such as soil, 
erosion or environment previously. Through the selected criteria, positive, different and rich learning 
experiences were aimed for the children who did not previously attend different education activities 
with rich contents. The project consists of activities that have been prepared for the developmental 
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characteristics of children (art, Turkish language, science and nature) and different teaching methods 
(drama, games, excursions-observations, experiments, question-answer) in order to ensure that chil-
dren learn through doing-experiencing and having fun. Various activity types were used in order to 
support multi-dimensional development. Special care was taken in order to ensure that activities are 
attention-grabbing and encourage children to ask questions. It was also aimed within the program to 
ensure the education’s continuity through the family involvement activities, increase the knowledge 
and sensitivity of families on the subject, improve the interaction between children and parents and 
improve school-family cooperation. Another activity performed to ensure the education’s continuity 
is the soil corner established in institutions where the project is carried out. Additionally, within the 
scope of every project, exhibitions and various conferences were held for every group. Exhibitions 
were held at Pamukkale University Faculty of Education, Forum Çamlık Shopping Centre and at 
schools that participated in the project. Environment education-themed conferences were held at 
Pamukkale University Faculty of Education, Public Education Centre and schools. The purpose 
of this study was to reveal the project titled We Are Learning About the Soil with Tipitop and His 
Friends 5 held in September-October 2014 in Denizli. Answers were searched for the following 
question for this purpose:

• Is there a significant difference between the pre-test mean scores of experimental and control 
groups regarding the soil knowledge test before the project?

• Is there a significant difference between the post-test mean scores of experimental and control 
groups regarding the soil knowledge test at the end of the project?

• Is there a significant difference between the follow-up mean scores of experimental and control 
groups regarding the soil knowledge test at the end of the project?

• Is there a significant difference between the pre-test mean scores of experimental and control 
groups regarding the environmental attitude before the project?

• Is there a significant difference between the post-test mean scores of experimental and control 
groups regarding the environmental attitude at the end of the project?

• Is there a significant difference between the follow-up mean scores of experimental and control 
groups regarding the environmental attitude at the end of the project?
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Method: The project was transformed to a study in line with experimental method (pre-test and 
post-test experimental method with control group). In this context, two groups on which the project 
was conducted were called as the experimental group; whereas the two groups on which the project 
was not conducted were called as the control group. 

28 girls (43.0%) and 37 boys (57.0%) participated in the experimental group of the project titled 
We Are Learning About the Soil with Tipitop and His Friends 5. The average age of children was 5 
years, 4 months, and 25 days (minimum 4 years, 1 month; maximum 5 years, 7 months, 4 days). 26 
girls (40.0%) and 38 boys (60.0%) participated in the control group of the project. The average age 
of children was 5 years, 5 months, and 12 days (minimum 4 years, 4 months, 5 days; maximum 5 
years, 8 months, 20 days).  Soil Knowledge Test and Environmental Behaviour Scale of 5-Year-Old 
Children– Preschool Version were used as data collection tools in the study. 

Within the scope of the 5th project which was supported in the year of 2014 and started to be put 
into practice in September; 65 children in the age group of 5-6 years, who attended preschool educa-
tion in the city centre of Denizli, their parents, and teachers participated. Pilot activities were made 
during the visits paid to schools before the project. Children were introduced to the protagonists of 
the project, Tipitop and His Friends and informed about the project. This briefing was conducted in 
Turkish language through drama activities. When the implementations started, 2-3 activities on aver-
age were held with children per day. While four days of the nine-day activities were spent in their 
own schools, activities of the remaining days were organised in laboratories of Pamukkale University, 
plantations/greenhouses of Regional Directorate of Forestry and Çamlık Recreation Area. Pre-tests, 
post-tests and follow-up were conducted by the project coordinator and expert personnel individu-
ally in a special room prepared in the schools that the children attend. Pre-test was conducted before 
starting the project, post-test was carried out after the completion of the project and the follow-up 
was conducted 15 days after the post-test. One-Way ANOVA for Repeated Measures technique 
was used in order to specify the difference between pre-test, post-test and follow-up mean scores of 
experimental and control groups in the data analysis of the study.  Results: Year 2014 results of the 
soil education project titled We Are Learning About the Soil with Tipitop and His Friends 5 revealed 
the increase in the knowledge of 5-6 year old children regarding the soil. Results of the last project 
coincided with the results of the former projects. Project efficacy within the scope of the four former 
projects also produced results showing that the knowledge levels of preschool children regarding the 
soil increased. Within the last project, in addition to the knowledge level regarding the soil, whether 
the soil education had any effect on the environmental attitude or not was also investigated. According 
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to the results, the project also affected positively the attitudes of children regarding the environment. 
In line with the results, it could be asserted that young children learned the soil in its different aspects 
and strengthened their knowledge on various matters concerning the environment (animals, plants, 
environmental protection, etc.) and particularly the soil.  
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A C E D ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ 

International Journal of Family, Child and Education 

Öz: Araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının 
grafik okuma becerilerinin incelenmesidir. Araştırma, 
tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. 
Araştırmanın çalışma grubunu Giresun ilinde Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı beş anasınıfından seçilen 48-60 aylık 
110 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki çocukların 
56’sı kız, 64’ ü erkektir. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve “okul öncesi 
dönem çocuklarının grafik okuma becerileri”ni ölçmeyi 
amaçlayan meyve grafiği ve renk grafiği olmak üzere 
iki adet grafik kullanılmıştır. Doğru yanıtlara 1 yanlış 
yanıtlara 0 puan verilerek değerlendirilmiştir. Araştırmada 
verilerin güvenirliğini sağlamak amacıyla iki adet benzer 
grafik kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans 
değerleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde 
okul öncesi dönem çocukların “Grafikte kaç tane nesne 
var?”, “Grafikte en çok olan hangisi?”, “Grafikte en az olan 
hangisi?” sorularına büyük oranda doğru cevap verdikleri 
görülmektedir. Ancak “Grafikte elma/kırmızı mı daha çok 
kiraz/sarı mı daha çok?”, “Grafikte elma/kırmızı mı daha 
az kiraz/sarı mı daha az?”, “Grafikte eşit olanlar hangisi?” 
gibi ilişkisel sorularda hata yapma oranlarının büyük oranda 
arttığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Grafik, Matematik, Okul Öncesi

Abstract: The aim of this study was to investigate preschool 
children’s ability to read graphs. The study was a descrip-
tive study based on screening model. The study group was 
comprised of 110 children aged 48-60 months selected 
from five kindergartens of the Ministry of Education in the 
province of Giresun. 56 of the children in the study group 
were girls and 64 were boys. Two graphs, including a fruits 
graph and a colors graph for measuring “preschool children’s 
ability to read graphs“ developed by the researcher, were 
used to collect data in the study. After the graph was drawn, 
children were asked questions about the graph. A correct 
answer scored “1 point” and a wrong answer scored “0” 
point. The researcher sat at a table, facing the child, and 
the researcher made the materials ready for use beforehand. 
The researcher chatted with children before starting the 
procedure, made necessary explanations and tried to make 
them feel relaxed. In order to ensure reliability of the data, 
two similar graphs were used in the study. Percentage and 
frequency values were used to analyze the data. When the 
results of the study were examined, it was seen that preschool 
children gave correct answers by a high percentage to the 
following questions: “how many objects are there in the 
graph?”, “which object is the most in the graph?”, “which 
object is the least in the graph?” However, it was seen that 
the rate of wrong answers increased to a large extent in the 
following relational questions: “Are apples/reds the most 
or cherries/yellows the most in the graph?”, “Are apples/
reds the least or cherries/yellows the least in the graph?”, 
“Which ones are equal in the graph?” 

Key Words: Graphs, Mathematics, Preschool
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GİRİŞ

Okul öncesi dönem çocukları bilişsel, sosyal, 
fiziksel ve öz bakım gelişim alanları olmak üzere 
tüm gelişim alanlarında oldukça hızlı bir gelişim 
süreci yaşamaktadır. Erken çocukluk dönemi, 
hızlı ilerleyen bir gelişme gösterdiği için özellikle 
çocuğun bir sonraki eğitim basamağına uyum 
sağlaması için çocuğu hazırlamak büyük önem 
taşımaktadır (Rosenkoetter, Hains ve Fowler, 1994; 
Clarke ve Shinn, 2004). Bu süreçte çocuklara 
sağlanan her türlü öğrenme etkinlikleri ve fırsatları 
çocukları hem hayata hem de ileriki okul hayatına 
hazırlamaktadır (Duncan ve diğerleri, 2007). Okul 
öncesi eğitimde kazandırılan dil, erken okurya-
zarlık, matematik, sosyal ve duygusal beceriler 
çocukların gelecekteki akademik başarısı üzerinde 
yordayıcı bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir 
(Entwisle ve Alexander, 1998). Bu nedenle okul 
öncesi eğitim ortamlarında okuma-yazma ve 
matematik gibi temel alanlarda gerçekleştirile-
cek etkinliklere ağırlık vermek çocukların erken 
akademik becerilerini gelişimini destekleyecektir 
(Duncan ve diğerleri, 2007).

Okul öncesi dönemde yer alan erken akademik 
beceriler, okuma yazma becerileri ve matematik 
becerileri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ma-
tematik becerilerinin kapsamında büyük–küçük 
gibi boyutla ilgili kavramlar, tanıma, adlandırma, 
eşleştirme, karşılaştırma, gruplama, sıralama, 
sayılar, toplama, çıkarma ve bölme işlemi, model 
alma, geometri ve uzaysal mantık, ölçme, grafik 
oluşturma gibi beceriler bulunmaktadır (Charles-

worth ve Lind, 2007; Güven, 1999). Çocukların 
doğrudan gözlem yoluyla cevaplayamadıkları 
sorular genelde bilgi toplayarak değerlendirilebilir. 
Çocuklar bilgileri birçok yolla organize edebilir, 
sunabilir ve özetleyebilirler. Bu yollardan biri de 
grafiklerdir (NCTM, 2000). Grafik sayısal bilgilerin 
görsel olarak ifade edilmesidir. Gerçek nesneler, 
resimler, çizgi grafikler, daire grafikleri gibi farklı 
şekillerde grafik oluşturulabilir (Seefeldt, 2005). 
Çocuklar grafikleri kullanarak bilgileri nasıl organize 
edeceklerini ve yorumlayacaklarını ve ilişkileri 
nasıl anlayacaklarını keşfedebilirler. Grafik yapma 
çocuklara bilgileri gösterme ve anlama yolu sunar 
ve ilgili olaylar hakkında tahminler yapmayı ko-
laylaştırabilir (NCTM, 2000). Çocuklarda grafik 
çalışmalarının beş aşamada yapılması gerektiğini 
vurgulamıştır. Birinci aşama gerçek nesneler 
kullanarak grafik oluşturma, ikinci aşama ikiden 
fazla nesne kullanarak grafik oluşturma, üçüncü 
aşama satır ve sütundan oluşan yapılar üzerinde bir 
çok nesne ile grafik oluşturma, dördüncü aşama 
satır ve sütun bölmeli grafik üzerinde aynı renk, 
doku ve şekildeki kartları kullanma ve beşinci 
aşama ise daire ve çizgi grafikleri kullanmadır 
(Charlesworth, 2000).

Grafik kavramı her ne kadar küçük çocuklar 
için soyut bir kavram olsa da, öncelikle gerçek 
nesneler ve daha sonra sembolik gösterimler 
kullanılarak basit grafikler oluşturulmaktadır 
(ODE, 2004). Grafik oluşturma aynı zamanda 
çocuklarda sınıflandırma, karşılaştırma, sıraya 
koyma, ölçme becerilerinin geliştirmesine yardımcı 
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olur (Shilling, 2002). Bu nedenle çocuklara bilgi 
toplamayı ve organize etmeyi gerektiren sorular 
sorulmalı ve daha sonra da soruları cevaplamaları 
için ilgili bilgiler gösterilmelidir (NCTM, 2000). 
Grafik kavramı sadece matematikle ilgili kolay-
lık sağlayan bir şey değildir. Günlük hayatta da 
birçok bilgi grafiklerle sunulmaktadır. Bu verilen 
bilgilerin yorumlanmasında grafik okuma becerisi 
gerekmektedir. Bu becerilerin kazanılması da 
okul öncesi döneme dayanmaktadır. Bu dönemde 
verilecek bilinçli ve etkili somut yaşantılar grafik 
okuma becerisinin gelişmesine katkı sağlaya-
caktır. Grafik çalışmalarında en az, en çok, den 
daha az, den daha çok gibi kavram sözcükleri 
kullanılarak çocukların ilişkileri anlamasına 
yardımcı olunmalıdır (Kandır ve Orcan, 2010; 
Charlesworth, 2000; Leutzinger, 1993). Bu ne-
denle öğretmenler grafik çalışmalarını bitirdikten 
sonra sonuçları çocuklarla tartışmalı ve yorum 
yapmalıdır (Aktaş, 2013). Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) (2013) Okul öncesi eğitim programında 
da çocukların grafik becerilerinin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu amaçla grafik becerisinin 
gelişimine yönelik kazanım ve göstergelere yer 
verilmiştir. Programda yer alan grafikle ilgili 
göstergeler şu şekildedir “Nesneleri kullanarak 
grafik oluşturur, nesneleri sembollerle göstererek 
grafik oluşturur, grafiği oluşturan nesneleri veya 
sembolleri sayar, grafiği inceleyerek sonuçları 
açıklar, görsel materyalleri inceler, görsel mater-
yalleri açıklar, görsel materyallerle ilgili sorular 
sorar, görsel materyallerle ilgili sorulara cevap 
verir, görsel materyalleri kullanarak olay, öykü 

gibi kompozisyonlar oluşturur”. Bu bilgilerden 
hareketle bu araştırmada okul öncesi dönem 
çocuklarının grafik okuma becerilerinin ince-
lenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek 
için çocuklara grafik üzerinde aşağıda belirtilen 
sorular sorulmuştur.

•	 Çocukların “Grafikte kaç tane nesne var” 
sorusuna ilişkin cevapları ne düzeydedir?

•	 Çocukların “Grafikte en çok olan hangisi?” 
sorusuna ilişkin cevapları ne düzeydedir?

•	 Çocukların “Grafikte en az olan hangisi” 
sorusuna ilişkin cevapları ne düzeydedir?

•	 Çocukların “Grafikte elma/kırmızı mı daha 
çok kiraz/sarı mı daha çok?” sorusuna ilişkin 
cevapları ne düzeydedir?

•	 Çocukların “Grafikte elma/kırmızı mı daha 
az kiraz/sarı mı da az?”” sorusuna ilişkin 
cevapları ne düzeydedir?

•	 Çocukların “Grafikte eşit olanlar hangisi?” 
sorusuna ilişkin cevapları ne düzeydedir?

YÖNTEM

Bu bölümde araştırma modeli, araştırmanın 
çalışma grubu, veri toplama araçları, araştırma 
süreci, verilerin çözümlenmesinde kullanılan 
istatistiksel tekniklere yer verilmiştir. 

Araştırmanın modeli

Araştırma, tarama modeli kullanıldığı betimsel 
bir çalışmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da 
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halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. 
Araştırmaya konu olan, birey ya da nesne, kendi 
koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 
çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, 
etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2002). 
Betimsel tarama modelinde, belli bir zaman kesiti 
içinde çok sayıda denek ve objeden elde edilen 
verilerin analizi ile araştırma problemine veya 
problemlerine cevap aranır (Arseven, 2001). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Giresun ilinde 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı beş anasınıfından 
seçilen 48-60 aylık 110 çocuk oluşturmaktadır. 
Araştırmaya katılan çocuklar rastgele örnekleme 
yöntemiyle seçilmiştir. Çalışma grubundaki ço-
cukların 56’sı kız, 64’ ü erkektir.               

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı 
tarafından hazırlanan ve “okul öncesi dönem 
çocuklarının grafik okuma becerileri”ni ölçmeyi 
amaçlayan meyve grafiği ve renk grafiği olmak 
üzere iki adet grafik kullanılmıştır. 

GRAFİK A: Çocukların grafik okuma becerilerin 
ölçmek amacıyla ilk olarak “en sevilen meyveler” 
grafiği oluşturulmuştur. Grafik dikey şekilde ha-
zırlanmış ve sırasıyla portakal, çilek, muz, kiraz 
ve elma resimleri konulmuştur. Çocukların sev-
dikleri meyvelerin karşılarına yerleştirebilecekleri 
yuvarlak ve üzerinde gülen yüzler olan 20 tane 
nesne hazırlanmıştır. Nesneler takıp çıkarılmaya 

olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Grafik 
oluşturulduktan sonra çocuklara grafikle ilgili 
sorular sorulmuştur. Soruları doğru yaparlarsa 
1, yanlış yaparlarsa 0 puan almışlardır.

GRAFİK B: İkinci olarak “en sevilen renkler” 
grafiği oluşturulmuştur. Grafik yatay şekilde 
hazırlanmış ve sırasıyla mavi, sarı, kırmızı ve 
yeşil renkler yerleştirilmiştir. Çocukların sevdik-
leri rengin karşısına yerleştirebilecekleri 20 tane 
nesne hazırlanmıştır. Nesneler takıp çıkarılmaya 
olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Grafik 
oluşturulduktan sonra çocuklara grafikle ilgili 
sorular sorulmuştur. Soruları doğru yanıtlarlarsa 
‘1’ puan, yanlış yanıtlarlarsa ‘0’ puan almışlardır. 

Ölçme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğine 
İlişkin Bilgiler 

Araştırmanın güvenirlik çalışması için KR-20 
(Kudher Richardson-20) analizi kullanılmıştır. 
KR-20 formülünün uygulanabilmesi için veriler 
0 ve 1 şeklinde kodlanmalıdır. KR-20 formülü 
sadece iki şıklı değişkenlere uygulanabilmektedir 
(Şencan, 2005). Yapılan istatistiksel analizler 
sonucunda veri toplama araçlarının KR-20 gü-
venirlik katsayısı .80 olarak saptanmıştır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı 
tarafından hazırlanan veri toplama araçlarının 
kapsam geçerliliğine bakılmıştır. Bilgi türü soru-
larda geçerlilik analizi yöntemlerinden “Kapsam 
geçerliliği” analizi yöntemi uygulanabileceği 
belirtilmiştir. (Şencan,2005). Bu amaçla hazırla-
nan grafikler üç uzman görüşüne sunulmuştur. 
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Uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda 
gerekli düzenlemeler yapılarak grafiklere nihai 
şekli verilmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırmacı çocukla karşılıklı gelecek şekilde 
bir masaya oturmuş ve araştırmacı materyalleri 
önceden orada hazır bulundurmuştur. Araştırmacı 
uygulamasına başlamadan önce çocuklarla sohbet 
ederek hem gereken açıklamayı yapmış hem de 
onları rahatlatmaya çalışmıştır. Araştırmacı her 
çocuğa araştırmaya başlamadan önce; “Bu gün 
seninle bazı grafiklere bakacağız, bir oyun oy-
nayacağız ve doğru olanı bulmaya çalışacağız” 
şeklinde sözel olarak söylemiştir. 

Çocukların birbirlerinden etkilenmelerini engelle-
mek için sınıfın ayrı bir köşesinde çocuklar tek tek 
çağrılmıştır. Her çocuğa aynı yönerge verilmiştir. 
Çocukların cevaplarına hiçbir şekilde müdahale 
edilmemiştir. Çocuk soruyu anlamadıysa bir ve ya 
iki kez daha tekrarlamış fakat yanlış verdiği her 
cevap için soru bir kez daha tekrarlanmamıştır. 

Çocuk eğer soruyu anlamadığını söylediyse soru 
araştırmacı tarafından bir kez daha sorulmuştur.  
Her bir çocuğun test kâğıdının üzerine isimleri 
yazılarak numaralandırılmıştır. 

Araştırmada verilerin güvenirliğini sağlamak 
amacıyla iki adet benzer grafik kullanılmıştır. 
Çocuklara önce Grafik 1 (Meyve grafiği), daha 
sonra Grafik 2 (Renk grafiği) gösterilerek araş-
tırma soruları çocuklara her iki grafik için ayrı 
ayrı sorulmuştur. Bazı çocuklar sorulan sorulara 
cevap vermemişlerdir. Bu çocuklar kararsız olarak 
sınıflandırılmıştır. 

Verileri Analizi

Araştırmanın verileri SPSS 18 paket programıyla 
analiz edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde ve 
frekans değerleri kullanılmıştır.

BULGULAR

Birinci soruya ilişkin bulgular: Çocukların 
“Grafikte kaç tane nesne var” sorusuna ilişkin 
cevapları ne düzeydedir?
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Grafik 1. Çocukların “Grafikte kaç tane 
nesne var?” sorusuna ilişkin cevapları

Grafik 2. Çocukların “Grafikte kaç tane 
nesne var?” sorusuna ilişkin cevapları

GRAFİK A GRAFİK B

Grafik 1 incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları meyve grafiğine ilişkin “grafikte 
kaç tane nesne var?” sorusuna doğru (n=88), 
yanlış (n=12) ve kararsız (n=8) şeklinde 
cevap vermişlerdir.

Grafik 2  incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları renk grafiğine ilişkin “grafikte kaç 
tane nesne var?” sorusuna doğru (n=85), 
yanlış (n=14) ve kararsız (n=9) şeklinde cevap 
vermişlerdir.

İkinci soruya ilişkin bulgular: Çocukların 
“Grafikte en az olan hangisi” sorusuna ilişkin 
cevapları ne düzeydedir?
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Grafik 3. Çocukların “Grafikte en az olan 
hangisi?” sorusuna ilişkin cevapları

Grafik 4. Çocukların “Grafikte en az olan 
hangisi?” sorusuna ilişkin cevapları

GRAFİK A GRAFİK B

Grafik 3 incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları meyve grafiğine ilişkin “en az olan 
hangisi?” sorusuna doğru (n=70), yanlış 
(n=29) ve kararsız (n=9) şeklinde cevap 
vermişlerdir.

Grafik 4 incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları renk grafiğine ilişkin “en az olan 
hangisi?” sorusuna doğru (n=64), yanlış 
(n=34) ve kararsız (n=10) şeklinde cevap 
vermişlerdir.

Üçüncü soruya ilişkin bulgular: Çocukların 
“Grafikte en çok olan hangisi?” sorusuna ilişkin 
cevapları ne düzeydedir?
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Grafik 5. Çocukların “Grafikte en çok olan 
hangisi?” sorusuna ilişkin cevapları

Grafik 6. Çocukların “Grafikte en çok olan 
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GRAFİK A GRAFİK B

Grafik 5  incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları meyve grafiğine ilişkin “en çok 
olan hangisi?” sorusuna doğru (n=92), yanlış 
(n=6) ve kararsız (n=10) şeklinde cevap 
vermişlerdir.

Grafik 6 incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları renk grafiğine ilişkin “en çok olan 
hangisi?” sorusuna doğru (n=88), yanlış 
(n=12) ve kararsız (n=8) şeklinde cevap 
vermişlerdir.

Dördüncü soruya ilişkin bulgular: Çocukların 
“Grafikte elma/kırmızı mı daha çok kiraz/sarı 

mı daha çok?” sorusuna ilişkin cevapları ne 
düzeydedir?
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Grafik 7. Çocukların “Grafikte elma mı 
daha çok kiraz mı daha çok?” sorusuna 
ilişkin cevapları

Grafik 8. Çocukların “Grafikte kırmızı 
mı daha çok sarı mı daha çok?” sorusuna 
ilişkin cevapları

GRAFİK A GRAFİK B

Grafik 7  incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları meyve grafiğine ilişkin “Elma 
mı daha çok kiraz mı daha çok?” sorusuna 
doğru (n=69), yanlış (n=32) ve kararsız (n=7) 
şeklinde cevap vermişlerdir.

Grafik 8 incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları renk grafiğine ilişkin “Kırmızı mı 
daha çok sarı mı daha çok?” sorusuna doğru 
(n=68), yanlış (n=36) ve kararsız (n=4) şeklinde 
cevap vermişlerdir.

Beşinci soruya ilişkin bulgular: Çocukların 
“Grafikte elma/kırmızı mı daha az kiraz/sarı mı 
da az?”” sorusuna ilişkin cevapları ne düzeydedir?
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Grafik 9. Çocukların “Grafikte elma mı 
daha az kiraz mı daha az?” sorusuna ilişkin 
cevapları

Grafik 10. Çocukların “Grafikte elma 
mı daha az kiraz mı daha az?” sorusuna 
ilişkin cevapları

GRAFİK A GRAFİK B

Grafik 9  incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları meyve grafiğine ilişkin “Elma mı 
daha az kiraz mı daha az?” sorusuna doğru 
(n=64), yanlış (n=35) ve kararsız (n=9) şeklinde 
cevap vermişlerdir.

Grafik 10  incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları meyve grafiğine ilişkin “Kırmızı mı 
az sarı mı daha az?” sorusuna doğru (n=61), 
yanlış (n=42) ve kararsız (n=5) şeklinde 
cevap vermişlerdir.

Altıncı soruya ilişkin bulgular: Çocukların 
“Grafikte eşit olanlar hangisi?” sorusuna ilişkin 
cevapları ne düzeydedir?



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 106  K: 100
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

151

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 

Grafik 11. Çocukların “Grafikte eşit olanlar 
hangileri?” sorusuna ilişkin cevapları

Grafik 12. Çocukların “Grafikte eşit olanlar 
hangileri?” sorusuna ilişkin cevapları

GRAFİK A GRAFİK B

Grafik 11 incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları meyve grafiğine ilişkin “Eşit 
olanlar hangisi?” sorusuna doğru (n=56), 
yanlış (n=44) ve kararsız (n=8) şeklinde cevap 
vermişlerdir.

Grafik 12  incelendiğinde okul öncesi dönem 
çocukları renk grafiğine ilişkin “Eşit olanlar 
hangisi?” sorusuna doğru (n=53), yanlış 
(n=47) ve kararsız (n=8) şeklinde cevap 

TARTIŞMA ve SONUÇ

Okul öncesi dönem çocuklarının grafik okuma 
becerilerinin incelendiği bu çalışmada elde edilen 
bulgular, ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır. 
Çalışmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde ilk 
olarak, okul öncesi dönem çocuklarının “Gra-
fikte kaç tane nesne var?”, “Grafikte en çok 
olan hangisi?”, “Grafikte en az olan hangisi?” 
sorularına büyük oranda doğru cevap verdikleri 

görülmektedir. Elde edilen bu bulgu, araştırmaya 
katılan okul öncesi dönem çocuklarının erken 
matematiksel beceri kazanımlarının başladığını 
göstermektedir. Sarama ve Clements (2008) 
erken çocukluk döneminde çocukların veri ana-
lizini öğrenebilmeleri için öncelikle sınıflama, 
karşılaştırma ve sayma becerilerinin gelişmesi 
gerektiğini ifade etmektedir. Benzer şekilde 
Seefeldt (2005) grafik çalışmalarında çocukların 
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benzerlik ve farklılıkları görmesi, karşılaştırması 
ve elde edilen veriler üzerine fikir yürüterek 
tartışması için sınıflama, sayma, karşılaştırma, 
bire bir eşleme basamaklarından yararlanılarak 
temel matematiksel becerilerin kullanıldığını 
belirtmektedir.

Araştırmanın diğer önemli bulgusu, araştırmaya 
katılan çocukların “Grafikte elma/kırmızı mı 
daha çok kiraz/sarı mı daha çok?”, “Grafikte 
elma/kırmızı mı daha az kiraz/sarı mı daha 
az?”, “Grafikte eşit olanlar hangisi?” gibi iliş-
kisel sorularda hata yapma durumlarının büyük 
oranda arttığının tespit edilmesidir. Elde edilen 
bu bulgular, ilgili alan yazın ile tutarlılık gös-
termektedir. Piaget’ye göre çocukların sayıları 
tanıma ve anlamaları 5-7 yaş arasında, dikey ve 
yatay açıları anlamaları ise 6½ yaşından en geç 
12 yaşına kadar gerçekleşmektedir (Smith, 2006). 
Buna göre araştırmaya katılan çocukların yaş 
düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda grafik 
okuma ve yorumlamada tespit edilen durumlar 
çocukların gelişimsel özelliklerini yansıtmaktadır. 
Friel, Bright ve Curcio  (1997)’a göre  grafik 
yorumlama çalışmalarının veriyi okuma, veriler 
arası ilişkiyi okuma (en uzun, -den az gibi) ve 
çıkarımlarda bulunarak grafiği yorumlama olmak 
üzere üç aşamada gerçekleştiği, farklı grafik 
çalışmaları ile bol örnekler sunarak grafik bece-
risinin geliştirilmesi  gerektiğini belirtilmektedir. 
Benzer şekilde Nemirovsky ve Tierney (2001) 
grafik çalışmalarının yapılandırılması, okunması 

ve yorumlanmasının karmaşık ve yavaş gelişen 
bir süreç olduğunu ifade etmektedir. 

Literatür incelendiğinde grafik çalışmalarında 
en az, en çok, -den daha az, -den daha çok gibi 
kavram sözcükleri kullanılarak çocukların iliş-
kileri anlamasına yardımcı olunması gerektiği 
belirtilmektedir (Kandır ve Orcan, 2010; Char-
lesworth, 2000; Leutzinger, 1993). Araştırma 
bulgularına göre çocukların grafikte kendilerine 
sorulan sorulardan “en az hangisi” veya “daha az 
olan hangisi” sorularına “en çok hangisi” veya 
“daha çok olan hangisi” sorularına göre yanlış 
cevap verme oranlarının daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu durum çocukların matematiksel 
gelişimiyle paralellik göstermektedir. Çocukların 
“çok” kavramını az kavramından daha önce öğ-
renmektedirler. Bu nedenle daha fazla, daha az 
soruları ile başlanmalı sonrada ilişkisel sorulara 
geçilmelidir (Sarama ve Clements, 2008; Bay-
demir, 2010). Benzer şekilde Vygotsky (1998) 
’de okul öncesi dönemde sözlü düşünme’nin 
önemini vurgulamıştır. Örneğin çocuğun “az” 
ve “daha” az kavramını anlayabilmesi için bu 
kavramları kullanmalarının gerektiğini belirtmiştir. 
Ayrıca grafik çalışmalarında sınıflandırma ve 
sayma becerisi ön koşul beceriler olmasından 
dolayı okul öncesi eğitim ortamları matematik 
etkinliklerinde “grup, küme, eşittir” gibi mate-
matiksel terimlerin kullanılması çocukların bu 
terimlere aşinalık kazanması açısından önemli 
görülmektedir (Aktaş, 2013).
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İlgili alan yazına bakıldığında grafik becerilerinin 
gelişimi anlık oluşan bir durum olarak değer-
lendirilmemesi,  bu nedenle grafik becerisinin 
geliştirilmesine yönelik farklı etkinlik çalışmala-
rının önerildiği görülmektedir (Larson ve Whitin, 
2010; Lacefiled, 2009). Bu bilgiler ışığında okul 
öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenle-
rin grafik öğretiminde önemli bir rolü olduğu 
şeklinde yorumlanabilir. Ainley (2000) anlamlı 
bir öğrenme olması için grafik çalışmalarında 
öğretmenin çocuklara sorular sorma yoluyla 
ilişkili durumları tartışma fırsatı sunarak çaba 
göstermesi gerektiğini açıklamaktadır. 

ÖNERİLER

Okul öncesi dönemde çocuklara grafik okuma 
becerilerine ilişkin olanaklarının sunulması ço-
cukların erken matematik becerilerinin gelişimde 
çok önemli görülmektedir. Bu nedenle hem okul 
öncesi öğretmenlerinin hem de ebeveynlerin 
erken matematik becerilerinin gelişiminde daha 
duyarlı olması, çocukların matematik becerilerinin 
gelişimlerini destekleyecek fırsatlar sağlaması 
gerekmektedir. Araştırmanın bulguları ışığında 
okul öncesi dönemde öğretmenlerin grafik çalış-
malarının sonrasında grafik yorumlama üzerinde 
odaklanması, grafiklerin yorumlanması sırasında 
ilişkisel soruların sorularak, çocukların grafikteki 
ilişkileri anlamalarının sağlanması gerektiği 
söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçların desteklene-
bileceği okul öncesi eğitim ortamlarında erken 

matematik çalışmalarına ne düzeyde ve nitelikte 
yer verildiği sınıf içi gözlem tekniklerinin kullanıl-
dığı nitel araştırmaların yapılması önerilmektedir. 
Ayrıca çalışmanın başka illerde de uygulanarak 
sonuçların genellenebilirliği test edilmelidir. Ça-
lışmadan elde edilen bulguların dikkate alınması 
ve bulgular doğrultusunda sunulan önerilerin ger-
çekleştirilmeye çalışılmasının sonuçları itibariyle 
önemli olacağına inanılmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Early academic skills which are present in the pre-school period are divided into 
two as reading-writing skills and mathematic skills. Skills such as the concepts related to dimension 
like big-small, recognition, naming, matching, comparing, grouping, sorting, numbers, addition, 
subtraction and division, modelling, geometry and spatial logic, measurement, creation of charts are 
included in the scope of mathematic skills. Questions which children are not able to answer through 
direction observation can be generally assessed by gathering information. Children can organize, 
present and summarize information via many methods. One of these methods is charts. Children 
can discover how to organize and interpret information and how to understand relationship by using 
charts. Creating charts presents offers a way for children to show and understand information and 
may facilitate making predictions on related events. It has been emphasized that chart activities in 
children should be carried out in five phases. The first phase is creating charts by using real objects, 
the second phase is creating charts by using multiple objects, the third phase is creating charts with 
multiple objects on structures which consists of rows and columns, the fourth phase is using cards 
in the same color, texture and form on charts with rows and column divisions and the fifth phase is 
using pie and line charts. In everyday life, plenty of information is presented with charts. The skill 
of reading charts is required in the interpretation of this presented information. Acquirement of these 
skills is based on the pre-school period. The concept of chart is not a matter which provides con-
venience only for mathematic. In everyday life, plenty of information is presented with charts. The 
skill of reading charts is required in the interpretation of this presented information. Acquirement of 
these skills is based on the pre-school period. Informed and effective experiences received in this 
period will contribute to the development of the chart reading skill. Children should be assisted in 
understanding relationships by using concept words such as fewest, most, less than, more than in 
chart activities. Therefor, chart reading skills of pre-school children have been aimed to be established 
in this study. Method: The research is a descriptive study in which scanning model has been used. 
Scanning model is a research approach which aims to describe a case which used to exist in the past 
or still exists as it is. The individual or the object which is the subject to the research is described as 
it is within its own conditions. The study group consists of 48-60 month-old 100 children who were 
selected from five kindergartens affiliated with the Ministry of Education in the Giresun province. 
The children who participated in the research were selected through random sampling method. 56 
children in the study group are female and 64 of them are male. Two charts comprising one fruit 
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chart and one color chart which were prepared by the researcher and aim to measure the “chart 
reading skills of pre-school children” were used in the study as data collection tool. Prepared charts 
were presented to the opinions of 3 experts. Charts were put into their final form by making the 
necessary arrangements in line with the suggestions of the experts. To ensure the reliability of the 
data, two similar charts were used in the research. Children were first shown Chart 1 (Fruit chart) 
and then Chart 2 (Color chart) and research questions were asked to children separately for each 
chart. Some children were not able to answer the questions asked. These children were classified 
as undecisive. The researcher told each child verbally before starting the research that “Today we 
will look at some charts, we will play a game and we will try to find the right one”. To prevent the 
effect of children on one another, each child was called separately to a different corner of the class-
room. Each child was given the same instructions. The answers of the children were not interfered 
with any way. If the child was not able to understand the question, it was repeated once or twice 
but the question was not repeated once more for each answer the child gave wrong. If the child said 
he/she did not understand the question, it was repeated once more by the researcher. The name of 
each child was written on the test papers which were enumerated. The research data was analyzed 
with SPSS 18 packaga program. Percentage and frequency values were used in the analysis of data. 
Conclusion and Recommendations: When the results obtained in the study are examined, firstly 
it is observed that children answered the questions of “How many objects are there in the chart?”, 
“Which is the most in the chart?”, “Which is the fewest in the chart” correctly at a high rate. This 
obtained finding demonstrates that early mathematical skill acquirements of the children who par-
ticipated in the research have begun. Another important finding of the research is that error rate of 
the children who participated in the research has increased at a high rate in relational questions such 
as “Is there more apple/red or cherry/yellow in the chart?”, “Is apple/red or cherry/yellow fewest 
in the chart?”, “Which are equal in the chart?”. The importance of providing opportunities related 
to chart reading skills to children in the pre-school period is seen in the children’s development of 
early mathematic skills. Therefore, both pre-school teachers and parents need to be more sensitive 
in the development of early mathematic skills and provide opportunities which will support the mat-
hematic skills of children. In the light of the findings of the research, it can be concluded that in the 
pre-school period teachers need to focus on chart interpretation following chart activities and need 
to ensure that children understand the relations in the chart by asking relational questions during the 
interpretations of the graphics.
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Öz: Çalışmanın amacı, üniversite sınavına girecek olan 
öğrencilerde anne baba tutumunun sınav kaygısı üzerine 
etkisini incelemektir. Araştırma kesitsel tiptedir. Araştırmanın 
evrenini İzmir İli Konak İlçesi devlet okullarında okuyan 
lise son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n=6535). Örnek 
büyüklüğü desen etkisi 2 alınarak, %50 prevalans,  %95 
güven aralığında, standart hatası 0.05 kabul edilerek 726 
olarak belirlenmiştir. Çalışmada verilerin toplanmasında üç 
form kullanılmıştır; sosyo-demografik soru formu, Sınav 
Kaygısı Envanteri ve Ana Baba Tutumu Ölçeği. Araştırmada 
veriler Pearson Corelasyon, Student t-test, One-Way-ANOVA 
testleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmada anne baba tutumu 
ile sınav kaygısı arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen verilere göre anne-
babaları tarafından erkek öğrencilere daha otoriter bir tututm 
gösterilirken, kız öğrencilere daha koruyucu ve demokratik 
tutum göstermektedir. Sınav kaygısı düzeyi kızlarda erkeklere 
göre daha fazladır ve gelir düzeyi iyi olmayanların sınav 
kaygı puanları diğerlerine göre daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Anne Baba Tutumu, Sınav Kaygısı, 
Öğrenci

Abstract: This study investigates the effects of parents’attitudes 
and socio-demographic variables on the test anxiety levels 
of students to take the university entrance examination. The 
study is a descriptive, cross sectional one and includes high 
school students attending public schools in Konak district 
of Izmir (n= 6535). The sample size was calculated as 726 
and during the calculation the following were taken into 
consideration: design effect as 2, the prevalence as 50%, 
the confidence interval as 95% and the standard error as 
0.05. For data collection in this study, the following three 
forms were used: socio-demographic questionnaire, test 
anxiety inventory and parental attitude scale.  To assess 
the data points Pearson Correlation, Student t-test and 
One-Way-ANOVA analysis were used. In the study, a 
low but significant correlation was determined between 
the parents’ attitudes and the test anxiety scale scores. In 
the study, it was determined that parents exhibited more 
authoritarian attitudes towards male students whereas they 
exhibited more protective and democratic attitudes towards 
female students. When the test anxiety scores obtained in 
the study were compared in terms of gender, test anxiety 
scores of the girls were determined to be greater than those 
of the boys and that the lower the socio-economic level is, 
the higher the level of anxiety is.

Key Words: Parents, Attitudes, Test Anxiety, Students
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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 

GİRİŞ 

Ülkemizde lise eğitiminden sonra yapılan üniversi-
teye giriş sınavı hem öğrenciler hem de ebeveynler 
için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bu 
sınav, öğrencilerin gelecekteki mesleklerinin, sosyal 
statülerinin, yaşam kalitelerinin belirlenmesinde 
önemli bir role sahiptir.

Tüm öğrenciler girdikleri sınavlarda başarılı olmak 
isterler ancak, sınavlar başarılı olmanın yanı sıra 
başarısız olma riskini de taşıyan değerlendirilme 
durumlarıdır. Bu nedenle sınavlar öğrencilerin 
kaygı yaşamalarına neden olmaktadır. Baltaş ve 
Baltaş’a göre, sınav kaygısı duyan bir öğren-
cinin sınav yaklaştıkça korkusu ve telaşı artar. 
Bu durumda kaygı öğrencinin çalışmasına ve 
öğrenmesine engel olur (Baltaş ve Baltaş, 1997). 

Sınava giren öğrencilerin ebeveynleri açısından 
bakıldığında da, bu sınav ve sınav süreci çok 
önemlidir. Çoğu kez çocuk kadar aile de bu zor 
yaşam döneminden etkilenmektedir. Bazı anne 
babalar kendi beklenti ve isteklerini ifade ederken 
ya da çocuklarına destek olmaya çalışırken iste-
meden onların kaygılarını artırabilmektedirler. Bu 
nedenle sınav sürecinde “anne ve baba tutumu” 
özel bir önem taşımaktadır.

Kaygı, nesnel olmayan bir tehlikeye karşı du-
yulan endişe duygusu olarak tanımlanmaktadır 
(Ocaktan, Keklik, Çöl. 2002).  Spielberger kaygıyı 
iki çarpanla açıklar: Sürekli kaygı ve durumluk 
kaygı. Sürekli kaygı (trait anxiety),tehdit algısın-
daki bireysel farklılıklarla tanımlanır ve kişilik 

özellikleriyle ilişkilidir. Durumluk kaygı (state 
anxiety),zaman içinde yoğunluğu değişen geçici 
bir duygusal durumdur (Spielberger, 1972., Akt., 
Can ve ark., 2012). Sınav kaygısı durumluk 
kaygının bir biçimidir (Can ve ark., 2012). Sınav 
kaygısının durumsal ve spesifik özellikleri olarak 
kavramlaştırılan iki psikolojik bileşeni vardır: 
kuruntu ve duyuşsallık. Kuruntu sınav kaygısının 
bilişsel yönünü oluştururken, duyuşsallık kişinin 
bedensel uyarılmışlık ve geriliminin farkında 
olmasını yansıtmaktadır ( Enright ve ark., 2000).

Sınav kaygısı, bireyin bir sınavda, sınavı iyi 
yapamayacağına ilişkin yaşadığı bir korku ve 
büyük bir endişe duygusu olarak tanımlanır (Ai-
ken, 1985, Akt., Kutlu, 2001 ).  Kaygı, öğrenci 
başarısızlığının hem nedeni hem de sonucudur. 
Kaygılı öğrenci başarısız olur, başarısızlığı onu 
daha çok kaygılandırır. Bu döngü artarak genişler 
(Erden ve Akman, 2005). Gürçay’a göre (2001) 
sınav kaygısı nedenleri arasında sınavda zamanın 
sınırlı olması, çevrede oldukça kaygılı ve sınav 
hakkında olumsuz şeyler söyleyen insanların ol-
ması, hazırlanmak için zamanın yetersiz olması, 
sınavda kullanılması gereken araç gerecin olma-
ması, kendi kendine olumsuz şeyler söyleme, daha 
iyi bir sınav sonucu için aile ve arkadaş baskısı, 
kendine güven eksikliği önemli yer tutmaktadır 
(Gürçay, 2001).

Anne baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimi 
üzerinde oldukça büyük rol oynadığı hemen he-
men tüm kuramcıların birleştikleri bir konudur 
(Erkan, 1993). Anne babaların çocuklarına karşı 
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uyguladıkları tutumlar çeşitli şekillerde sınıflan-
dırılmakla birlikte, anne baba tutumları burada 
demokratik anne baba tutumu, koruyucu/ istekçi 
anne baba tutumu ve otoriter anne baba tutumu 
ve ilgisiz anne baba tutumu olmak üzere dört 
başlık altında gruplandırılarak ele alınacaktır.

Demokratik anne baba tutumu, çocukların kişilik 
gelişimi için en uygun olan tutumdur. Bu tutumu 
uygulayan anne babalar çocuklarına koşulsuz saygı 
ve sevgi gösterirler. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına 
hassastır. Önemli konularda alınan kararların ne-
denlerini çocukla tartışır, onun görüşlerine değer 
verir; sözel alış verişe olanak sağlar, hemen her 
konuda çocuğa iyi bir rehber olmaya çalışır (Ba-
umrind, 1966; Sezer, 2010). Otoriter anne-baba 
çocuğunu belki sevmektedir, ancak sevgisini, 
çocuk istenilen şekilde davrandıkça gösterir. 
Anne-baba kendisini toplumsal otoritenin temsil-
cisi olarak görür ve mutlak itaat bekler, çocukla 
sözel alışverişte bulunmaz, istek ve emirlerinin 
tartışılmaz yerine getirilmesini ister. Aksi halde 
cezaya başvurur  (Baumrind, 1966; Sezer, 2010). 
İlgisiz anne-baba, çocuğunu ihmal hatta psikolojik 
bakımdan reddeder. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçla-
rından habersizdir, nerede olduğu ve yaptığı ile 
fazla ilgilenmez. İlgisiz anne-baba çocuğuna en 
az sevgi gösteren ve çocuğun davranışlarına en 
az kontrol uygulayan anne-babadır (Kuzgun, 
1972). Koruyucu/ istekçi anne baba tutumunda, 
anne babalar çocukları aşırı korur ve denetlerler. 
Her konuda gereğinden fazla müdahale edilerek, 
çocukların kendilerine yeter hale gelmelerine 

ve kendilerine güvenmeyi öğrenmelerine engel 
olunur. Böylece kendi başına karar veremeyen, 
bağımlı çocuklar yetiştirilir (Kulaksızoğlu, 1998).

Gençlerin sağlık durumları ve sağlıkla ilgili dav-
ranışları aile, yaşanılan çevre, okul ve arkadaş 
grupları, yapısal ve sosyal koşullar gibi birçok 
faktörden etkilenmektedir.  Ailede çocukların kişilik 
gelişmesi ve yapılanmasının temelleri atılmaktadır. 
Çocuk, yaşamın ilk yıllarından itibaren aile içeri-
sindeki kültür, töre, duygu, davranış ve inançları 
adeta emerek öğrenir, benimser. Bu nedenle aile 
çocuğun tüm davranışlarının temelidir. Bunun 
yanında anne baba tutumları çocuğun sağlığı 
ve yaşam memnuniyetini etkileyen en önemli 
unsurdur (Altıparmak ve Sarı, 2010). Eğer anne 
babalar çocuğa olumlu öz saygıyı kazandıracak 
bir ortam sağlamak istiyorlarsa, çocuğa karşı 
sergiledikleri tutumlara önem vermeli ve bu 
tutumların çocuk tarafından nasıl algılandığına 
dikkat etmeleri gerekmektedir (Güneysu, Bilir, 
1998). Bu nedenle gençlerin yetiştirilmesinde 
önemli bir yere sahip olan anne-babalara ve Eği-
timcilere, onları sorunların üstesinden gelebilen, 
üretken bir kuşak olarak yetiştirmeleri için büyük 
görevler düşmektedir. (Güneysu, Bilir, 1988). Buna 
istinaden kaygının bireyin anne-baba tutumuna 
bağlı olarak bireyde az ya da çok yüksek olacağı 
değerlendirmesi yapılabilir (Tunç, 2011). 

Bu araştırmada üniversite sınavına girecek olan 
öğrencilerin sınav kaygısı üzerine anne baba tu-
tumu ve sosyo- demografik değişkenlerin etkisini 
incelenmektedir.
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YÖNTEM 

Araştırma İzmir İli Konak İlçesi devlet okulların-
da okuyan lise son sınıf öğrencilerini kapsayan 
kesitsel  tipte bir çalışmadır. Araştırma verileri 
01.01.2012-01.04.2012 tarihleri arasında toplan-
mıştır. Konak İlçesi’nde 2011-2012 eğitim-öğretim 
dönemindeki lise son sınıf öğrenci sayısı 6535’dir. 
Örnek büyüklüğü desen etkisi 2 alınarak, %50 
prevalans,  %95 güven aralığında, örnekleme 
hatası 0.05 kabul edilerek 726 olarak hesaplan-
mıştır. Örnekleme yöntemi olarak tabakalı küme 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. İlçedeki okullar 
türlerine göre (düz lise, Anadolu Lisesi/Fen Li-
sesi, Meslek Lisesi)  gruplandırıldı ve her okul 
türünden iki okul rastgele olarak belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları

Çalışmada verilerin toplanmasında üç form kul-
lanılmıştır; sosyo-demografik soru formu, Sınav 
Kaygısı Envanteri ve Ana Baba Tutumu Ölçeği. 

Sosyo-demografik soru formu: Öğrencilerin yaş, 
cinsiyet, gelir durumu, anne- baba eğitimi, anne- 
baba işi gibi tanıtıcı özelliklerden oluşmaktadır. 

Sınav Kaygısı Envanteri (SKE): Spielberger 
(1980) tarafından sınavlara ilişkin kaygı düzey-
lerini ölçmek için geliştirilmiştir. Sınav Kaygısı 
Envanteri, likert tipi, “kuruntu” ve “duyuşsal” 
alt testleri ile iki alt test için ortak olan 20 mad-
deden oluşmuştur. SKE tüm testten alınabilecek 
puan 20 ile 80 arasında değişmektedir. SKE’nin 
Türkçe çevirisi, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları 
Öner tarafından yapılmıştır. Öner, ölçeğin tüm 

test için KR-20 Alfa değerini 0.87 bulunmuş ve 
ölçeğin testtekrar test güvenirlik katsayılarının 
tüm test için 0.90 ile 0.70 arasında değiştiğini 
vurgulamıştır (Öner, 1990)

Ana-Baba Tutum Envanteri: Araştırmada anne-
baba tutumlarını belirlemede, Kuzgun (1972) 
tarafından geliştirilen, daha sonra Filiz tarafından 
güncellenen Ana-Baba Tutum Envanteri kulla-
nılmıştır. Envanterde her bir anne-baba tutumu 
(otoriter, koruyucu, ilgisiz, demokratik) 10 madde 
ile ilişkilendirilmiş olup toplam 40 maddeden 
oluşmaktadır. Anne Baba Tutum Ölçeği madde-
lerine verilen cevaplar, beş basamaklı likert tipi 
olup her madde için cevaplar 1’den 5’e kadar 
derecelendirilmiştir. Hiç uygun degil (1), çok 
az uygun (2), kısmen uygun (3), oldukça uygun 
(4), tamamen uygun (5) gibi Likert tipi beş 
seçenekten anne ve babaları için en uygun olan 
ifadenin seçilmesi ve işaretlenmesi istenmektedir 
(Filiz 2009).

Araştırmanın verileri SPSS 15.0 istatistik paket 
programında değerlendirilmiştir. Verilerin de-
ğerlendirilmesinde Ana Baba Tutumu Ölçeği ve 
sınav kaygısı ölçeği arasındaki ilişkiler Pearson 
Corelasyon ile, bağımsız değişkenler ile ölçek 
puanları arasındaki karşılaştırmalar ise Student 
t-test, One-Way-ANOVA analizleri ile yapılmıştır.

BULGULAR

Araştırmaya katılan öğrencilerin 350’si (%47.7) 
erkek, 383’ü (%52.3) kızdır.  Öğrencilerin 599’u 
(%81.7)18 yaş ve altında, 134’ü (%18.3) 18 yaş 
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üzerindedir (yaş dağılımı 18.1±0.5, min 15-max 
21). Öğrencilerin 587’si (%80.1) gelirin gideri 
karşıladığını ifade etmiştir (Tablo 1).

Tablo 2’de anne baba tutumu ve sınav kaygısı 
ilişkisi pearson corelation ile değerlendirilmiştir. 
Buna göre anne baba tutumlarından otoriter 
tutum, koruyucu tutum, ilgisiz tutum ile sınav 
kaygısı ölçek puanları arasında doğrusal yönde 
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Sınav kaygısı ile demokratik anne baba tutumu 
arasında ise ters yönde düşük düzeyde bir ilişki 
vardır, ancak bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (Tablo 2).

Öğrencilerin cinsiyetleri ile anne baba tutumları 
karşılaştırıldığında; erkek öğrencilerde kız öğren-
cilere göre anne babaları tarafından daha otoriter 
ve ilgisiz tutum gösterdikleri ve kız öğrencilere 
erkek öğrencilere göre daha fazla koruyucu ve 
demokratik tutum gösterdikleri belirlenmiştir. 
Cinsiyete göre sınav kaygısı puanları karşılaş-

tırıldığında ise bütün sınav kaygısı puanlarının 
kızlarda erkeklere göre daha fazla olduğu görül-
mektedir.  (Tablo 3).

Öğrencilerin anne eğitimi ile anne baba tutumu 
karşılaştırıldığında koruyucu tutum ve demokra-
tik tutumda istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
belirlenmiştir. Çalışmada okur yazar olmayan ve 
okur yazar olup örgün eğitim almayan annelerin 
diğerlerine göre daha az demokratik ve daha az 
koruyucu tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Anne 
eğitimi ile sınav kaygısı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bunmamıştır (Tablo 4). 

Araştırmada gelir algısı iyi olanlar öğrencilerin 
diğerlerine göre daha fazla koruyucu tutum ve 
demokratik tutum gösterdikleri ve geliri iyi 
olarak algılamayanların anne babalarının daha 
fazla otoriter tutum ve ilgisiz tutum gösterdikleri 
belirlenmiştir. Sınav kaygısı tüm puanları geliri 
iyi olarak algılamayanlarda diğerlerine göre daha 
yüksektir (Tablo 5).
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Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo Demografik Özellikleri 

DEĞİŞKENLER Sayı Yüzde

CİNSİYET Kız
Erkek

383
350

52.3
47.7

YAŞ 18 Yaş ve Altı
20 Yaş Üzeri

599
134

81.7
18.3

ANNE EĞİTİMİ Okur Yazar Değil
Okur Yazar
İlkokul
Orta Okul
Lise 
Üniversite

29
18
256
116
199
115

4,0
2,5
34,9
15,8
27,1
15,7

BABA EĞİTİMİ Okur Yazar Değil
Okur Yazar
İlkokul
Orta Okul
Lise 
Üniversite

9
9
164
132
201
218

1,2
1,2
22,4
18,0
27,4
29,7

GELİR ALGISI Gelir Gideri Karşılıyor
Gelir Gideri Karşılamıyor

587
146

80.1
19.9

TOPLAM 733 100.0

Tablo 2. Ana-Baba Tutum Ölçeği ve Sınav Kaygısı Ölçek Puanları Arasındaki İlişki (Pear-
son Corelation)

Otoriter tutum Koruyucu tutum İlgisiz tutum Demokratik 
tutum

Sınav Kaygısı Kuruntu Alt Alanı 0.190* 0.052 0.136* -0.091

Sınav Kaygısı Duyuşsal Alt Alanı 0.176* 0.126* 0.126* -0.052

Toplam Sınav Kaygısı Puanı 0.193* 0.105* 0.139* -0.071

*Korelasyon p=0.01 düzeyinde anlamlıdır.
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Tablo 3. Cinsiyete Göre Ana-Baba Tutum Ölçeği ve Sınav Kaygısı Ölçek Puanlarının Karşı-
laştırılması

Ölçekler

Erkek

 (N=350)

X±SD

Kız

(N=383)

X±SD

t                               p

A
nn

e-
ba

ba
 tu

tu
m

u

Otoriter 
tutum

23.6±7.5 20.4±7.1 5.615                     0.000

Koruyucu 
tutum

32.0±5.3 33.8±5.1 -4.324                    0.000

İlgisiz tutum 24.8±8.1 21.2±12.3 4.317                     0.000

Demokratik 
tutum

35.5±8.9 40.3±7.7 -7.680                    0.000

Sınav Kaygısı Kuruntu 
Alt Alanı

16.0±3.9 17.1±3.9 -3.534                    0.000

Sınav Kaygısı Duyuşsal 
Alt Alanı

22.5±7.7 25.9±7.9 -5.574                     0.000

Toplam Sınav Kaygısı 
Puanı

38.6±11.1 43.0±11.1 -5.213                     0.000

Student t-test



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 95 K: 124
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

165

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 4.  Anne Eğitimine Göre Ana-Baba Tutum Ölçeği ve Sınav Kaygısı Ölçek Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Ölçekler

aOkuma yazma 
bilmiyor ve 
okuma yazma 
biliyor (N=47)
X  ± SD

bİlk ve ortaokul 
(N=372)

X±SD

cLise ve 
üniversite 
(n=314)
     X±SD

F                   P

A
nn

e-
ba

ba
 tu

tu
m

u

Otoriter 
tutum

22.8±7.2 21.3±7.0 21.8±7.8 1.011       0.364

Koruyucu 
tutum

30.7±7.2 32.7±5.1 34.0±5.0 10.919    0.000
a<b,c

İlgisiz tutum 23.7±8.2 22.4±9.4 22.5±13.2 0.262       0.770

Demokratik 
tutum

32.7±9.1 38.6±8.2 39.3±8.4 12.639     0.000
a<b,c

Sınav Kaygısı 
Kuruntu Alt Alanı

22.8±7.2 21.3±7.0 16.5±3.8 1.733       0.177

Sınav Kaygısı 
Duyuşsal Alt Alanı

25.4±8.5 25.1±7.7 24.0±8.2 1.649       0.193

Toplam Sınav Kaygısı 
Puanı

43.0±12.4 41.9±10.9 40.6±11.5 1.634       0.196

One-Way-ANOVA
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Tablo 5. Gelir Durumuna Göre Ana-Baba Tutum Ölçeği ve Sınav Kaygısı Ölçek Puanlarının 
Karşılaştırılması

Ölçekler

Gideri karşılıyor

(N=587)

X±SD

Gideri karşılamıyor

(N=146)

X±SD

t                               p

A
nn

e-
ba

ba
 tu

tu
m

u

Otoriter 
tutum

21.6±7.2 23.8±7.8 -4.045                     0.000

Koruyucu 
tutum

33.4±5.1 32.0±5.7 2.921                      0.004

İlgisiz tutum 22.1±11.7 24.4±8.1 -2.261                     0.024

Demokratik 
tutum

39.4±8.1 35.1±9.0 5.674                       0.000

Sınav Kaygısı Kuruntu 
Alt Alanı

16.5±3.7 17.6±4.4 -3.197                     0.001

Sınav Kaygısı Duyuşsal 
Alt Alanı

24.2±7.9 26.3±8.5 -2.725                      0.007

Toplam Sınav Kaygısı 
Puanı

40.7±11.0 44.0±12.2 -3.100                     0.002

Student t-test

TARTIŞMA ve SONUÇ

Çalışmada anne baba tutumlarından otoriter 
tutum, koruyucu tutum, ilgisiz tutum ile sınav 
kaygısı ölçek puanları arasında doğrusal yönde 
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Sınav kaygısı ile demokratik anne baba tutumu 
arasında ise düşük düzeyde ters yönde bir ilişki 
vardır, ancak bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. Literatürde anne baba tutumunun 
çocuğun yaşamında önemli olduğu tüm kuramcıla-
rın birleştikleri bir konudur (Erkan, 1993). Ancak 

anne baba tutumları ile ilgili olarak son yıllarda 
yapılan araştırmalarda anne-baba tutumunun, 
içinde bulunulan kültürel bağlama göre değiştiği 
belirtilmiştir.   Örneğin, bazı araştırmacılar, Avru-
palı-Amerikalı ergenlerde demokratik anne-baba 
tutumu ile akademik başarıları arasında çok güçlü 
bir ilişki bulurken, Asyalı ve Afrikalı-Amerikalı 
ergenlerin anne-babalarının tutumu ile akademik 
başarıları arasında çok düşük bir ilişki bulmuşlar-
dır (Steinberg ve ark. 1991). Araştırmacılar, bu 
farklılığın belki de anne-babanın sosyalleştirme 
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hedeflerindeki farklılıklarından kaynaklandığını 
belirtmektedirler. Bir başka deyişle, bir tutum 
olarak demokratik olma, bütün kültürlerde çocuğu 
sosyalleştirmede eşit derecede etkili olabilir fakat, 
çocuğu sosyalleştirirken kullanılan hedefler farklı 
olduğu için anne-baba tutumları kültüre bağlı 
olarak değişiklik göstermiştir. Ülkemizde de ya-
pılan çalışmaların bazılarında da kültür içindeki 
farklılıklar gösterilmiştir. Örneğin, İmamoğlu ve 
Yasak-Gültekin (1993) tarafından yapılan çalış-
mada Türkiye’deki kentli yüksek sosyo-ekonomik 
düzeydeki (SED) annelerin, çocukta bağımsızlığa 
ve kendine yeterliğe önem verdiklerini, orta ve 
düş SED’deki annelerin ise itaat ve sadakati ön 
plana çıkardıklarını belirtmişlerdir (İmamoğlu ve 
Yasak-Gültekin 1993). Görüldüğü gibi, anne-baba 
tutumunun her kültürde çocukların sosyalleşme 
süreçleri üzerinde önemli etkisi olduğu ancak 
çocuğu sosyalleştirirken uygulanan anne-baba 
tutumlaının kültürden kültüre farklılaşabileceği 
belirtilmiştir (Darling ve Steinberg 1993). Bizim 
çalışmamızdan elde edilen sonuçta kültürel olarak 
kendi bölgesine genellenebilir.

Çalışmada erkek öğrencilerde kız öğrencilere 
göre anne babaları tarafından daha otoriter ve 
ilgisiz tutum gösterdikleri ve kız öğrencilere 
erkek öğrencilere göre daha fazla koruyucu ve 
demokratik tutum gösterdikleri belirlenmiştir. 
Geleneksel cinsiyet rolleri aile, akranlar, okul ve 
kitle iletişimi yoluyla öğrenilir. Hemen hemen her 
kültürde kız ve erkek çocuklara erken yaşlardan 
itibaren farklı davranılmaktadır. Sosyalleşme 

süreci boyunca kız çocukların uysal, yumuşak 
ve özverili; erkek çocukların ise yarışmacı, atak 
ve girişken olma davranışları pekiştirilmektedir. 
Literatürde bu durumun okullarda bile cinsiyet 
rollerine ilişkin kalıp yargılar açık ya da örtülü 
iletilerle çocuğa aktarıldığı belirtilmektedir (Kuzgun 
ve Sevim, 2004). Çalışma sonuçlarımız da bizim 
toplumumuzun cinsiyet rollerine bakış açısını 
yansıtmaktadır. Toplumumuzda kız çocukları-
nın erkek çocuklarına göre fiziksel olarak daha 
güçsüz olduğu ve korunması gerektiği düşüncesi 
ile anne babaları tarafından aşırı koruyucu tutum 
sergilendiği düşünülebilir. Bununla birlikte erkek 
çocukların dış etkenlere kolay açılabildiği ve 
dış zararlardan kolay etkilendiği düşüncesi ile 
ebeveynler tarafından aşırı otoriter bir tutum 
uygulanıyor olabilir. 

Çalışmada cinsiyete göre sınav kaygısı puanları 
karşılaştırıldığında bütün sınav kaygısı puanla-
rının kızlarda erkeklere göre daha fazla olduğu 
görülmektedir. Ülkemizde, toplumumuzda pek 
çok kadın, toplumsal kimliğini mesleğine ve 
ekonomik bağımsızlığına borçludur. Üniversite 
sınavı ise meslek sahibi olmak için atılan en 
önemli adımdır. Bu durum da kızların kaygısının 
yüksek olmasında etkili olabilmektedir. Bu nedenle 
daha fazla sınav kaygısı yaşaması beklenilen bir 
sonuçtur. Literatürde de konu ile ilgili yapılan 
çalışmalarda da kızların erkeklere göre daha 
fazla sınav kaygısı yaşadıkları belirtilmektedir 
(Cassady ve Johnson, 2002; Ströber ve Pekrun, 
2004; Şahin ve ark., 2006).
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Çalışmada anne eğitimi iyi olanlarda diğerlerine 
göre koruyucu ve demokratik tutumun daha faz-
la olduğu ve bu gençlerde aynı zamanda sınav 
kaygılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Literatürde özellikle annelerin eğitim seviyelerinin 
yükseltilmesinin doğrudan ya da dolaylı biçimde 
çocukların bilişsel ve sosyal gelişimleri üzerinde 
olumlu etkisi olacağı ve toplumu bilinçlendirmede 
projeler üretilmesinin etkili olacağı ortaya konul-
muştur (Yavuzer, 1994-1986). Literatürde de yüksek 
sosyoekonomik düzeye sahip ebeveynlerin daha 
koruyucu ve demokratik, düşük sosyo-ekonomik 
düzeye sahip ebeveynlerin daha otoriter tutum 
gösterdikleri belirtilmektedir (Kozacıoğlu, 1986; 
Özben, Argun, 2002; Balat, 2007).

Çalışmada gelir düzeyini iyi olarak algılamayan-
ların sınav anksiyete puanlarının diğerlerine göre 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum, 
bu öğrencilerin gelecek kaygılarının daha yoğun 
yaşadığını gösterebilir. Bu da öğrenimlerine de-
vam etme ve meslek sahibi olma gibi bir amaç 
oluşturmalarına neden olup, onları daha fazla 
sınav kaygısı yaratıyor olabilir. Literatürde de 
sosyo-ekonomik düzey düştükçe anksiyete düze-
yinin arttığını belirten çalışmalar bulunmaktadır 
(Kozacıoğlu, 1986, Lemstra ve ark., 2008).

Sonuç olarak,

Çalışmada anne baba tutumu ile sınav kaygısı 
ölçek puanları arasında düşük düzeyde anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Ana-baba tutumları ile 

sosyo-demografik değişkenler karşılaştırıldığında, 
anne-babaları tarafından erkek öğrencilere daha 
otoriter tutum ve kız öğrencilere daha koruyucu 
ve demokratik tutum gösterildiği belirlenmiştir. 
Eğitimi daha iyi olan ebeveynler diğerlerine 
göre daha fazla koruyucu ve demokratik tutum 
göstermektedir. Sosyo-demografik değişkenler ile 
sınav kaygısı düzeyi karşılaştırıldığında ise sınav 
kaygısı kızlarda erkeklere göre daha fazla olduğu 
ve gelir düzeyini iyi olarak algılamayanların sınav 
kaygı puanlarının diğerlerine göre daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT

The Definition and Importance: Various studies have focused on the test anxiety levels of students 
and the deleterious effects on parents’ well-being. There is evidence that family attitude contributes to 
on the test anxiety levels of students. Environmental risk factors such as socio-demographic variables 
and negative parents’ attitudes can also have an adverse influence on the the test anxiety levels. The 
Aim: This study investigates the effects of parents’ attitudes and socio-demographic variables on the 
test anxiety levels of students to take the university entrance examination. Content: The research 
data were collected between 01 January, 2012 and 01 April, 2012. The number of the high school 
students in Konak district during the 2011-2012 academic year is 6535. The sample size was calcu-
lated as 726 and during the calculation the following were taken into consideration: design effect as 
2, the prevalence as 50%, the confidence interval as 95% and the standard error as 0.05. For sample 
selection, the stratified cluster sampling method was used. High schools in the district were grouped 
as standard high schools, Anatolian high schools, science high schools and vocational high schools; 
and from each group, two schools were randomly selected. The Method: The study is a descripti-
ve, cross sectional one and includes high school students attending public schools in Konak district 
of Izmir. For data collection in this study, the following three forms were used: socio-demographic 
questionnaire, test anxiety inventory and parental attitude scale. The data were evaluated using SPSS 
15.0 statistical package program. During the evaluation of the data, the relationship between the test 
anxiety inventory and parental attitude scale was assessed with Pearson Correlation, and comparisons 
between the scale scores and the independent variables were performed with the Student t-test and 
One-Way-ANOVA analysis. Findings: In the study, a low but significant correlation was determined 
between the parents’ attitudes and the test anxiety scale scores. In the study, it was determined that 
parents exhibited more authoritarian attitudes towards male students whereas they exhibited more 
protective and democratic attitudes towards female students. When the test anxiety scores obtained 
in the study were compared in terms of gender, test anxiety scores of the girls were determined to 
be greater than those of the boys and that the lower the socio-economic level is, the higher the level 
of anxiety is. Discussion: In the study, a low but significant correlation was determined between the 
parents’ attitudes and the test anxiety scale scores. In the literature, it is stated that parents’ attitudes 
vary depending on their cultural background. Researchers have indicated that this difference might 
be due to differences in parents’ socialization targets. In other words, an attitude of being democratic 
may be equally effective in the socialization of a child in all cultures, but since the targets used for 
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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
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the socialization of a child are different, parental attitudes vary depending on the culture. The results 
obtained from our study can be generalized culturally for the region the study was conducted. In the 
study, it was determined that parents exhibited more authoritarian attitudes towards male students 
whereas they exhibited more protective and democratic attitudes towards female students. Traditional 
gender roles are learned from the family, peers, school and mass media. In almost every culture, boys 
and girls are treated differently from an early age.  Our results reflect our society’s point of view on 
gender roles. When the test anxiety scores obtained in the study were compared in terms of gender, 
test anxiety scores of the girls were determined to be greater than those of the boys. In our country, 
many women owe their social identity to their economic independence and profession. The university 
entrance exam is the most important step taken in the process of acquiring a profession. This condition 
may play a role in girls’ having more anxiety. Therefore, their experiencing test anxiety more is an 
expected result. Studies in the literature also report that girls suffer test anxiety more than do boys. 
In the study, it was determined that parents with high education level displayed a more democratic 
attitude and that young people who had a better perception of income experienced less test anxiety. In 
the literature too, there are studies indicating that parents having higher socioeconomic level display 
more protective and democratic attitudes while parents with lower socio-economic status display more 
authoritarian attitudes.  and that the lower the socio-economic level is, the higher the level of anxiety 
is. Results: In the study, a low but significant (significantly low hangisini söylemek istiyorsanız onu 
kullanın) correlation was determined between the parents’ attitudes and the test anxiety scale scores. 
When the socio-demographic variables were compared with parental attitudes, it was determined that 
parents exhibited more authoritarian attitudes towards male students whereas they exhibited more 
protective and democratic attitudes towards female students. Parents with higher education displayed 
more protective and democratic attitudes than did others. When the socio-demographic variables were 
compared with the level of test anxiety, it was determined that test anxiety scores of the females were 
higher than those of the males, and that those who had a worse perception of income experienced 
more test anxiety. Suggestions: In order to increase the success level in students that would take an 
exam, it is important to increase the success motivation and decrease the anxiety. In this context, it 
is required to prioritize the guidance services both at schools and private teaching institutions. In this 
process, increasing the awareness of students and their families through seminars to be organized by 
trainers might provide the needed development.
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A C E D ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ 
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Öz: Empirizm’in (deneycilik) sıkı bir taraftarı olan John 
Locke’a göre insan zihninin boş bir levha olduğu ve bu levha 
doldurulurken ilk izlenimlerin deneyim yoluyla elde edildiği 
ortaya konmuştur. Doğduğu günden itibaren dinamik bir süreç 
içerisinde olan çocuk bu ilk izlenimlerini önce ailesi, sonra 
okul ve yaşadığı çevredeki insanlar tarafından edinir. İyi ve 
temiz doğan çocuğun istendiği gibi yoğrulup istenilen şekle 
sokulabileceği iddiası bize eğitimin, çevrenin ve aile tutumlarının 
erken çocukluk dönemindeki yerinin önemini tekrar gözler 
önüne sermiştir. Çevresi risklerle dolu olan çocuğun sağlıklı bir 
birey olarak yetişmesi yani boş levhasını doldurabilmesi için 
ailenin temel işlevleri, çocuğun büyüme ve gelişme aşamasında 
çocuğun sosyal çevresindeki varlığını eğitimle destekleyip 
gereksinimlerini karşılamak yer almaktadır. Locke; başarılı bir 
insan yetiştirmek için eğitimin çevre ve aileyle özdeşleşerek 
çocuğun hayatında yer alması gerektiğini ve eğitimde önemli 
olanın pasif öğrenmelerin değil, her zaman için aktif tecrübe 
edinmelerin olduğunu savunmuştur. Bu bağlamda literatür 
taranarak yapılan bu derleme çalışmasında, Tabula Rasa kav-
ramı çerçevesinde erken çocukluktan itibaren eğitim konusu 
irdelenmiştir. Anne-babasını gözleyen, onları kendine model 
alan çocuğun, ailenin sergilemiş olduğu tutumlardan olumlu 
ve olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. Bu çalışmada bu 
amaçla literatür taraması yapılmış ve Tabula Rasa kavramının 
eğitim olgusu içerisindeki yerinin literatür bilgileri ışığında 
tartışılması yoluna gidilmiştir. Çalışmada çocuğun boş levha-
sını doldururken eğitimde anne-baba çocuk ilişkisindeki aile 
tutumlarının önemine, eğitim ve çevrenin çocuk yetiştirmedeki 
yerine cevap aranmıştır. Çalışmanın bu anlamda, alanyazında 
Tabula Rasa kavramının eğitim olgusu içinde ne şekilde ele 
alınacağına ilişkin algıların desteklenmesine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Eğitim, Çevre, Anne-Baba Tu-
tumları, Tabula Rasa

Abstract: According to John Locke, a devout defender of 
empiricism (experimentalism), it has been asserted that hu-
man mind is a blank slate; and while this slate is being filled, 
first impressions are formed through experience. The child, 
who is in a dynamic process from the day he/she was born, 
obtain first impressions from family first, then from school 
and people in his/her environment. The claim that child who 
is born pure and good can be moulded into any shape desired 
emphasizes the significance of environment and family attitudes 
in early childhood period. The primary functions of family in 
bringing up the child who has plenty of risks in his/her envi-
ronment as a healthy individual; or in other words in filling 
the blank slate of the child are supporting their existence in 
child’s social environment with education and meeting his/her 
prime requirements. Locke defends the notion that education 
should be integrated into environment and family; and it also 
should take place in child’s life. He further suggests that active 
learning through experience is always more important than 
knowledge obtained passively.  To this end, this compilation 
study conducted through a literature scan focuses on education 
since early childhood within the framework of Tabula Rasa. 
It has been noted that the child who observes his/her parents 
and sees them as rolemodels is affected by their attitudes in a 
positive or negative manner. In this study, taking this fact as a 
starting point, a literature scan was conducted and the concept 
of Tabula Rasa within education phenomenon was discussed 
in the light of the information gathered through the literature 
scan. The questions of significance of family attitudes in 
parent-child relationship while filling child’s blank slate and 
the importance of education and environment in bringing up 
a child are discussed in this paper. In this sense, this study is 
expected to contribute to perceptions of how the concept of 
Tabula Rasa should be dealt with within education phenomenon 
in the literature. 

Key Words: Child, Education, Environment, Attitudes, Tabula Rasa
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GİRİŞ

Doğduğu günden itibaren çocuğun fiziksel, 
zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimi dinamik 
bir şekilde önce ailesi, sonra okul ve yaşadığı 
çevredeki insanlar tarafından şekillenmektedir. 
Empirizm’in (deneycilik) sıkı bir taraftarı olan 
John Locke insan zihninin boş bir levha olduğunu 
ortaya koymuş ve “Tabula Rasa” kavramıyla da 
bunu savunmuştur. (Tan, 2011). Tabula Rasa” insan 
beyninin başlangıçta “boş bir levha” olduğunu 
savunan felsefi görüştür. Locke’a göre birey; 
özgür olmalı, akıl hayatın kılavuzu yapılmalı, 
kültürün her alanında bilimde, dinde, devlette ve 
eğitimde gelenek ve otoritenin her türlüsünden 
kurtulmalıdır (Gökberk, 2008).

Locke, empiristik felsefesinde öncelikle “İnsan 
bilgisinin kaynağı nedir?” sorusunu ele almıştır. 
Bu sorunun yanıtını duyu ve deney yoluyla elde 
edilen deneyimlere bağlamış, insanın bilgi adına 
elde ettiği bütün kazanımlara deneyim yoluyla 
ulaştığını vurgulamıştır (Locke, 2004; Gökberk, 
2008; Tan, 2011; Kırlı, 2013). Bilgimizin tümünün 
temelinde deneyimler vardır ve bilgi onlardan 
türetilmiştir. Bilmek, insan zihninde birtakım 
idelere sahip olmaktır (Mengüçoğlu, 1971; Kırlı, 
2013; Kılıç, 2014). Locke, bu konuda önceliği 
insan zihnine verenleri de eleştirmiştir. Çünkü ona 
göre insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir. 
Ruh, ilk izlenimleri almaya başladığı andan 
itibaren deneyimler yoluyla levhasını doldurur 
(Tan, 2011; Kırlı, 2013; Kılıç, 2014). 

Aslında Locke, insan zihninin doğuştan bir 
yetenekle donatılmış olduğunu reddetmez. Zihnin 
pasif olduğunu söylese de ilk algıdan itibaren zihin 
asla durmayacak bir faaliyet içine girmektedir. 
Locke, kaynağı duyumdan gelmeyen bazı idelere 
değinmiştir. Bu idelerin de duyumlara dönüştüğünden 
bahsetmiştir (Tan, 2011; Kırlı, 2013; Kılıç, 2014).

Locke’a göre insan zihnini şekillendiren iki çeşit 
deney/duyum vardır. Dış duyum (dış deney), 
tecrübemize konu olan dış dünyadaki duyulur 
varlıkları gösterirken, iç duyum (iç deney) ise 
duyulur varlıkların bizde oluşturduğu etkiler 
üzerine zihnin gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetleri 
işaret eder (Locke, 2004; Gökberk, 2008; Tan, 
2011; Kırlı, 2013). 

Zihnin faaliyeti dış ve iç duyumun bütünleşmesiyle 
gerçekleşir. Algılama, düşünme, kuşkulanma, 
inanma, akıl yürütme, bilme ve isteme iç duyumlar 
olarak değerlendirilirken, dışarıdan algı yoluyla elde 
ettiğimiz bilgiler dış duyum olarak nitelendirilir. 
İnsanın hayatını yönlendiren ideler iç duyumun 
yansımasıdır (Locke, 2004; Gökberk, 2008; Tan, 
2011; Kırlı, 2013). Bu bağlamda insan zihnini 
karanlık bir odaya benzeten Locke, bu odanın 
içeriye ışık sızdıran küçük bir aralığı olduğunu 
düşünür. Buna göre eğer bu karanlık odada bir 
resim çizilecek olsa sadece o aralıktan sızan 
nesne ve idelerin resimleri yapılabilir (Tan, 2011). 

Locke’un dışındaki düşünürler de, çocuğun iyi 
ve temiz doğduğunu ve istendiği gibi yoğrulup 
istenilen biçime sokulabileceğini savunmuştur. Bu 
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düşünürlerden biri olan Rousseau, doğumunda 
saflığı temsil eden çocuğun, olumsuz örneklerle 
karşılaşırsa, toplum içinde insanların elinde 
bozulabileceğini ifade etmiştir (Rousseau, 2002). 
Rousseau’ya göre, çocuk değer verilmesi gereken 
bir canlı ve çocukluk çağı da saygı duyulması 
gereken bir dönemdir. Çocuğun öğrenmesi için 
önünde çok uzun yıllar vardır ancak; kişiliğini 
geliştirmek için kaybedilecek zamanı yoktur. 
Pestallozi, Froebel ve Dewey gibi eğitimciler de 
Locke ve Rousseau’ un düşüncelerini destekleyerek 
uygulamaya koymuşlardır (Bender, 2005; Yörükoğlu, 
2007; Rousseau, 2002).

Daha sonraki dönemlerde çocuk yüceltilmeye 
devam edilmiş ve saflığından dolayı Tanrı’nın 
anne-babaya lütfu olan ilahi bir canlı olarak 
değerlendirilmiştir. Çocukların erişkinden daha 
doğru oldukları, doğuştan gelen ahlak üstünlüklerinin 
bulunduğu ve bu üstünlüğün ancak anne-baba 
ve çevrenin etkisiyle bozulduğu savunulmuştur. 
Örneğin; Stowe’un Tom Amca’nın Kulübesi, 
Dickens’in Oliwer Twist ve David Copperfield 
romanlarında anne-babası olmadığı için çevresi 
tarafından ezilen, sömürülen masum çocukların 
hikâyeleri anlatılmış ve çocukların mağduriyetinden 
söz edilmiştir (Yörükoğlu, 2007)

Çocuğun anne-babası ile etkileşimi konusunda 
en vurucu söylemlerden birini Darwin yapmıştır. 
Darwin’e göre çocuk, doğuştan ne iyi ne de 
kötüdür. Çocuk, her canlı yavrusu gibi çevresiyle 
etkileşen, gelişen bir yavrudur. Çocuk hamdır, 
çiğdir, yabandır ama onda birçok yönde olgunlaşma 

ve gelişme gizilgücü vardır. İyiye ve kötüye 
açıktır. Bu süreci belirleyen temel unsur eğitim 
ve yaşantılardır, bu noktada çocuğun çevresindeki 
yetişkinlerin özellikle anne ve babanın rolü çok 
büyüktür (Döğüşken, 2005; Yörükoğlu, 2007).

Bu çalışmada, Tabula Rasa kavramı çerçevesinde 
erken çocukluktan itibaren eğitim konusunun 
irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, literatür 
taraması yapılmış ve Tabula Rasa kavramının 
eğitim olgusu içerisindeki yerinin literatür bilgileri 
ışığında tartışılması yoluna gidilmiştir. Çalışmada 
çocuğun boş levhasını doldururken eğitimde 
anne-baba çocuk ilişkisindeki aile tutumlarının 
önemine, eğitim ve çevrenin çocuk yetiştirmedeki 
yerine cevap aranmıştır. Çalışmanın bu anlamda, 
alanyazında Tabula Rasa kavramının eğitim olgusu 
içinde ne şekilde ele alınacağına ilişkin algıların 
desteklenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

TABULA RASA KAVRAMI VE EĞİTİM

Locke, “Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler” (Some 
Thoughts Concerning Education) adlı çalışmasında,  
“Eğitimde önemli olan pasif öğrenmeler değil, 
her zaman için aktif tecrübe edinmelerdir.” 
demiştir. Zihnin doğuştan boş olduğunu kabul 
eden Locke’a göre eğitimin amacı, deneyimin 
öğrenilmesi ve bunun sonucunda deneyimlerle 
donatılmış bir bütünlüğe sahip olmaktır (Locke, 
2004; Gökberk, 2008; Tan, 2011). 

Öte yandan Locke, insanların zihinlerini bilgiyle 
donatıp, eğitim için gerekli olan yararı bize 
sağlama işini, akıl ve duyu algısının birlikte 
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çalışmasına bağlar. Bu iki algı birlikte çalışma 
yetisini kazanırsa, zihin kendini yönetebilen, 
düşünebilen ve çözüm üretebilen bir sistematiğe 
kavuşur (Locke, 2004).

Özünde bakıldığında bu, kişiye doğa tarafından 
verilmiş bir güçtür. Doğa tarafından zihinleri ve 
bedenleri güçlü ve sağlam bir biçimde donatılmış 
insanlar başkalarının desteğine ihtiyaç duymazlar. 
Sahip oldukları doğal güçleri ile çocukluktan 
yetişkin olana kadar ilerlerler ve elde ettikleri 
deneyimlerle kendi boş levhalarını doldururlar 
(Tan, 2011; Kırlı, 2013). 

Duyum, zihnin ilk hareket noktası olduğu için, 
düşünceler ve bilgi duyuların gerçekleştirdiği 
algılardan elde edilir. Bunlar ise, özellikle çocuğun ilk 
yaşlarındaki düşüncelerinin oluşumunu hızlandıran 
etkenlerdir. Daha sonra çocuk bunları betimleyerek, 
zihin işlemlerine girişir ve entelektüel düzeylere 
doğru ilerlemeye başlar (Cihan, 2000; Gökberk, 
2008; Tan, 2011; Kırlı, 2013).

İnsan zihni doğuştan hiçbir bilgi ile donatılmadığından, 
çocuk ancak aktif bir şekilde deney, gözlem ve 
araştırmalar yaparak bilgi ve becerilerini arttırabilir. 
Çocuğun bilgiyle donatılması basamak basamak 
olur. İdelerin başlamasıyla algıların başlaması 
aynı anda gerçekleşir. Çocuk dışarıdan gelen 
uyaranları dış duyum yoluyla alır, iç duyum 
yoluyla algılar, düşünceye çevirir ve sonunda 
deneyim haline getirir (Cihan, 2000; Gökberk, 
2008; Kılıç, 2014).

  Locke, çocuk zihninin “su” gibi kolay bir şekilde 
şu veya bu yöne yönlendirilebileceğini düşünür.  
Bundan dolayı çocuğun eğitimi yetişkinden daha 
kolaydır. Ancak, çocuğun eğitimi için öncelikle 
onun bedensel sağlığının iyi olması önemlidir ki;  
çocuğun iç dünyası gelişebilsin. Bedenin sağlıklı, 
güçlü ve sağlam bir duruma getirilmesinde, çevre 
koşullarının düzenlenmesi (sağlıklı yaşam koşulları, 
iklim dengelenmesi v.b.) ve büyüme gelişmesinin 
desteklenmesi  (uygun giyinme, beslenme, uyku, 
egzersiz, ödül ve ceza dengesindeki olumlu aile 
tutumları, çocuğun korunması v.b.) önemli yer 
tutar (Locke, 2004; Cihan, 2000). 

Jean Jacques Rousseau’nun Emile isimli kitabı 
çocuk eğitiminde günümüzde de hala güncelliğini 
koruyan önemli noktalara değinmiştir. Rousseau 
kitabında çocuğu farklı gelişim aşamalarında 
incelemiş ve çocuğun yetiştirilmesinde rol alan 
yetişkinlere farklı noktalarda ipuçları vermiştir. 
Rousseau’nun kitabından yapılan alıntılar aşağıda 
sunulmuştur (Rousseau, 2002).

Doğuştan İlk Çocukluk Dönemine Kadar 
Eğitimde Aile ve Çevre

“Yaratıcının elinden çıkan her şey iyidir; ama 
insan, ne canlıların ne de insanların ilk haliyle 
kalmasına izin verir.”

“Bize eğitim veren insanların, anne babalarımızın 
bizim için çizdiği yolla, yaratılışımıza uygun olan 
yönler, zıt kutupları oluşturur. Bu andan itibaren 
de insanda ruhi karışıklıklar başlar.”



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 107  K: 118
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

177

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 

“Çocukları nasıl koruyacağımızı düşünmekten 
ziyade, onlara kendisini nasıl koruyacağını, hayal 
kırıklıkları ve felaketler karşında nasıl güçlü 
duracağını, üzüntüden uzak tutmak yerine, ona 
nasıl hissetmesi gerektiğini öğretmeliyiz.”

“Gerekli güvenlik önlemleri alarak, çocuğun çeşitli 
şeyleri kendisinin bulmasını, merak ettiği şeyleri 
keşfetmesini, kendi dışında nesnelerin olduğunu 
da öğrenmesini sağlamalıyız.”

Çocukları kendi kendilerine iş yapabilen, arzularına 
sınır koymayı bilen, başkalarına boyun eğmeyen 
kişiler olarak yetiştirebilmek için, çocuk eğitiminde 
yetişkinlerin benimsemesi gereken bazı kurallar 
vardır ki;

•	 Çocuklar doğuştan getirdikleri bütün kuvvetleri 
iyi yönde kullanması için cesaretlendirilmelidir.

•	 Çocuklara insani ve vicdani değerlerini 
yükseltecek iyi bir eğitim vererek eksik 
yönleri tamamlanmalıdır.

•	 Çocukların gereksiz istekleri göz ardı edilmeli ve 
isteklerine uygun koşullarda destek verilmelidir.

•	 Çocukların konuşmasına izin verilmeli ve 
onlar sabırla dinlenmelidir (Rousseau, 2002).

 Çocukluğun İkinci Devresinde (Konuşan 
Çocuk Dönemi) Eğitimde Aile ve Çevre

“Erişileceği kesin olarak bilinmeyen bir gelecek 
için bu günü mahveden bir eğitim hakkında kesin 
olmayan mutluluklara kavuşacağı iddiasıyla çocuğu 
sefalete mahkûm ederek işe başlarız. Böyle bir 

eğitim düşünüldüğünde; mantıklı, kabul edilebilir 
ancak çocuğu kürek mahkûmu haline getirir.”

“Çocukluk kötü huyların düzeltildiği disiplin 
çağıdır diyerek çocuklar sıkı bir eğitime tabi 
tutulmamalıdır. Bu tür eğitim gelecekte onlara 
zarar verebilir.” 

“Çocuklar yaratılış gereği çok hareketlidirler. 
Bu nedenle onlar serbest bırakılmalıdır. Ancak 
bu sayede onların gelişimi için doğal bir yol 
izlenmiş olur.”

“Her şeyi elde edebileceklerini düşünen şımarık 
çocuklar ilerleyen yıllarda girdikleri çeşitli 
ortamlarda küstahça tavırları nedeniyle dışlanırlar. 
Dışlanma, bu çocuklarda başarısızlık, yalnızlık ve 
mutsuzluk duygularının ortaya çıkmasına neden 
olur. Arzuları, istediği için değil, ihtiyaç duyduğu 
için karşılanmalıdır.”

“Çocuk, çocukların içinde yetişmeye bırakılmalıdır. 
Çünkü çocuğa zaman içinde gözlemlenerek kendisi 
için en uygun olan eğitim yöntemi belirlenir ve 
buna uygun olarak eğitim verilir. Bu sayede 
çocuğun kendi karakterini göstermesine fırsat 
verilmiş olur.”

“Çocuklara cezalar, yaptıkları kötü hareketin doğal 
bir sonucuymuş gibi hareketin hemen ardından 
verilmelidir. Böylece yaşadıkları sevimsiz durumla 
neden karşılaştıklarını bilirler.”

“ Alışkanlıklar insanı kör eder. Sürekli tekrarlanan, 
değiştirilmesine izin verilmeyen davranışlar 
çocuğun ruhunu zayıflatır. Bu yüzden çocuğun 
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kendisine uygun davranış şeklini oluşturmasına 
ve davranmasına izin verilmelidir.”

“Çocuğa günlük hayatında yer ve sorumluluk 
verilmelidir. Böylece onun topluluk içinde bir 
kıymeti olduğunu hisseder ve kendine olan saygısı 
zedelenmemiş olur.”

“Çocuklar bir konu üzerinde konuşurken bu 
çerçeve dışına çıkılmamalıdır. Bu çizginin dışına 
çıkıldığı zaman, çocuk sizi anlamaz.” 

“Çocuğa söylediklerinizle değil, yaptıklarınızla 
örnek olunmalıdır. Çünkü öğrenmesi istenilen 
güzel davranışları görmeleri kendileri için faydalı 
tecrübelere kavuşmasını destekler. Vicdan ve ahlak 
kavramlarını bilmeyen çocuklara, ahlaka aykırı 
davrandı diye cezalandırmak doğru değildir.” 
(Rousseau, 2002).

Ergenlik Döneminde Eğitimde Aile ve Çevre

“İlk gençlik dönemine kadar hayat, bir çocuk için 
acizliklerle doludur. Ancak çocukluktan çıkış, 
yeni edinilmiş kuvvetler demektir.”

“Çocuk, belirsizliklerle doludur. Bu yüzden 
düşünceleri gözüyle gördüğünün ötesine gidemez.” 

“Çocuğa ahlaki bilgileri bu dönemde yavaş yavaş 
öğretmek gerekir. Soyut bilgilerin öğrenilme yaşı 
da bu dönemde başlamıştır.”

“Çocuk hata yaptığı zaman sert bir şekilde 
eleştirilmemeli, bunun yerine ona zaman verilerek 
hatasının farkına varması sağlanmalıdır. Eğer 

çocuk hata yapmasaydı, doğrunun ne olduğunu 
tam olarak anlamayacaktı.”

“Çocuğun zihnine ancak doğru ve açık bilgilerin 
girmesine izin verilmelidir. Zihni yanlış bilgilerle 
dolacaksa, zihnine hiç bilgi girmemesi daha iyidir. 
Çocuğa bir şey zorunlu olduğu için değil, gerekli 
olduğu için öğretilmelidir.

“Çocuğa, sorduğu sorulara merakını doyuracak 
kadar değil, merakını besleyip kamçılayacak 
şekilde bilgi verilmelidir. Çocuğa yapılacak en 
büyük kötülüklerden biri onun sorularına gelişi 
güzel cevap vermektir.”

 “Çocuğun seviyesine inilmeli ve ona sadece 
faydalı olacak bilgiler öğretilmelidir.”

“Çocuk muhakeme yapmaya başladıktan sonra onu 
diğer çocuklarla kıyaslamamak, onları rekabete 
sürüklemekten kaçınmak gerekir.” (Rousseau, 
2002:160-176).

“İnsanın gerçek kişiliği bu dönemde başlar.”

“Şu dünyaya ne çabuk gelip geçiyoruz. Hayatın 
ilk dörtte biri, kullanılması bilinmeden; sonuncu 
dörtte biri de kullanma gücümüz tükendikten 
sonra geçiyor. Zaten yaşamasını bilmiyoruz ve 
yaşayamıyoruz. Hayatın bu iki ucu arasında 
sıkışıp kalan kısmı da uyku, iş, stres, korku ve 
türlü sıkıntılar içinde yok olup gidiyor. Hayat çok 
kısa, fakat bu kısalık ömrün az devam edişinden 
değil, ondan gereğince istifade etmeyişimizden 
kaynaklanıyor.”
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“Hata yaptığı takdirde hatayı çocuğun yüzüne 
vurmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü 
çocuğun benliğini ateşlemiş ve isyan ettirmiş 
oluruz. “Ben söylemiştim değil mi?” cümlesinin 
hiçbir anlamı yoktur. O bunu zaten biliyordur ve 
söylediğiniz şeyleri hatırlatmak için yapacağınız 
en güzel şey, bunları unutmuş gibi görünmektir. 
Hatasını yüzüne vurmadığınızı ve aşağılayacak 
yerde teselli ettiğinizi gören her çocuk yetişkine 
saygı duyar hale gelir.” (Rousseau, 2002).

Çocuğun eğitim ve öğretiminde farklı yöntemler 
kullanılabilir. Locke’ a göre bu yöntemlerden 
bazıları; “nesne dersleri”, “oyunla öğrenme” ve 
“zihinsel etkinliklerinin artırılması”dır. Özellikle 
oyun; çocuğun kendisini ifade edebilmesi ve 
çevresiyle iletişim ve etkileşim kurabilmesinde 
en doğru yöntemdir (Cihan, 2000; Yörükoğlu, 
2007; Ogelman, 2014).

Oyun, özellikle okul öncesi dönem çocuğunda ilk 
akla gelen kavramlardan biridir. Oyun ve çocuk 
birbirini adeta tamamlayan iki öğe gibidir. Çocuk 
için oyun; neşe, eğlence kaynağı ve vazgeçemediği 
bir eylem iken, aynı zamanda onun yaşama 
hazırlanmasında en büyük yardımcı ve rehber 
görevindedir. Çocuklarla iletişim kurmanın ve 
onların dünyasını paylaşmanın en doğal, en sık 
kullanılan ve en sağlıklı sonuç alınan yoludur 
(Yavuzer, 2003; Kök vd., 2007; Döğüşken, 2011-
a; Ogelman, 2014). 

Oyun bilişsel, duyuşsal ve bedensel etkinliklerin 
tümünü kapsayan ve bu alanların birbiriyle 

sıkıca ilişkili olduğu tüm beceri ve deneyimlerin 
bütünleştiği, olgunlaştığı ve yaşama uyum sağlayıcı 
davranışların geliştiği ciddi bir uğraştır.  Çünkü 
çocuk, oyun yolu ile düşünür ve deneyim kazanır 
(Yavuzer, 2003; Ulutaş, 2011; Ogelman, 2014).

 Oyun yoluyla çocuk, ruhsal yönden gelişirken, 
kendisini daha rahat ifade edebilir ve çevresiyle 
ilişki kurabilir. Aynı zamanda çocuk, oyun yoluyla 
sosyal ilişkilerinde önemli bir kazanım elde eder. 
İnsanlar arası ilişkileri de oyun yolu ile öğrenir 
ve kavrar. Oyun yolu ile beceri ve ilgi alanlarını 
fark eder ve çeşitli fikirlerini geliştirmeyi, bunları 
uygun bir biçimde ifade edebilmeyi de oyun 
tecrübeleri sonucunda öğrenir (Pehlivan, 2005; 
Akyel ve Çalışkan, 2013).

Doğal öğrenme ortamında oyun içerisinde çocuk, 
zihnini kullanarak problem çözme becerisini 
geliştirir. Çocuk oyun ile zihinsel faaliyetlerini 
kullanırken aynı zamanda öğrenme sürecini sosyal, 
duygusal, zihinsel ve fiziksel yönden geliştirerek 
tamamlar (Yavuzer, 2003; Ulutaş, 2011).

 Oyunun gelişim alanlarının hemen hepsine katkı 
sağlaması, çocuğun gelişiminin bir bütün olarak 
en iyi şekilde devam etmesi açısından önemlidir. 
Örneğin psikolojik açıdan, çocuğun duyguları çok 
çabuk iniş ve çıkışlar gösterir. Çocuk ağlarken 
gülme durumuna çok çabuk geçebileceği gibi 
gülerken oyuncağının elinden alınmasıyla da 
ağlamaya başlayabilir. Böylece oyun ile duygularını 
kontrol etmeyi öğrenir. Bununla birlikte oyunun 
duygusal yönünün etkinliğinde aile tutumlarının 
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katkısı büyüktür (Yavuzer, 2003; Özmert, 2005; 
Koçyiğit vd., 2007; Hüther ve Nitsch, 2008). 

Çocuk aileden aldığı birçok duygusal tutum ve 
davranışları oyun ortamına yansıtmaktadır. Çocuk, 
yaşamında gözlediği anne ile çocuk, baba ile 
çocuk, öğretmen ile çocuk, anne ile baba gibi 
toplum içinde birden fazla rol üstlenen bireylerin 
birbirleriyle duygusal ilişkileri ve tepkilerini oyunda 
yaşayabilmekte, bir annenin çocuğu ile olan 
duygusal ilişkisini kendi ailesinde gözlemlediği 
gibi ortaya koyabilmektedir (Özmert, 2005; 
Koçyiğit vd., 2007; Yörükoğlu, 2014).

Ailenin en önemli görevi, oyun sırasında çocuğa 
güvenli bir ortam sağlamak ve çocuğun iç ve dış 
duyum güçlerini keşfetmesine yardımcı olmaktır. 
Bunu sağlamak için anne-baba, oyunu çocuğun 
yaş grubuna ve gelişim basamaklarına göre 
düzenlemeli ve çocuğun hayal gücünü geliştirebilen 
oyuncaklar seçmelidir. Bununla birlikte oyunun 
başlatılması ve yönetilmesi sorumluluğunu da 
çocuğa bırakmalıdır. Dolayısıyla gelişim aşamasına 
göre seçilmiş ve sorumluluğu kendisine bırakılmış 
oyun sayesinde çocuk, boş levhasını kendi 
keşfettiği deneyimleriyle doldurmuş olur (Özmert, 
2006; Hüther ve Nitsch, 2008; Ulutaş, 2011). 
Ancak günümüzde çocuklar teknolojik gelişmeye 
bağlı olarak somut bir şekilde dokunabildikleri 
oyuncaklar ve karşılıklı oynanan oyunlar yerine, 
sanal ortamda oynadıkları dijital oyunları tercih 
etmektedir (Özalp Gerçeker vd., 2014) . 

Dijital oyunlar; sistematikleri içerisinde, çocuğun yaş 
grubuna uymayan düzeyde merak, fantazi, şiddet 
ve meydan okuma gibi kontrol dışı duyguların 
oluşmasına neden olmaktadır. Bu da günümüz 
çocuklarında saldırganlık, şiddet ve zorbalık gibi 
uyum ve davranış problemlerinin ortaya çıkma 
riskini arttırmaktadır. Bundan dolayı her ne kadar 
çocuk gelişiminde oyun gibi uyarıcı ortamların 
gerekliliği önem arz etse de, bunların kontrollü 
bir şekilde çocuğun gelişimine yansıtılması 
gerekmektedir. Çünkü çocuk, ruhsal yapısıyla 
gelişmekte olan bir canlı olduğu için, dışarıdan 
kendisine yöneltilen bu denli fazla uyaranla baş 
edememektedir ( İşçibaşı, 2003; Özmert, 2005; 
Özmert, 2006; Hüther ve Nitsch, 2008). 

Dijital oyunların oynandığı sanal ortamda yetişkine 
zarar vermeyen pek çok unsur, çocuğun ruhunda 
post travmatik sendrom bozukluğuna kadar 
varabilen derin travmalara neden olabilmektedir. Bu 
bağlamda çocukların ruh sağlığını koruyabilmek 
için çocuklar için hazırlanan uyarıcı ortamlar; 
güvenle keşfedebileceği nesnelerin, hareket 
özgürlüklerinin ve renk, dokunma, ses gibi farklı 
duyusal uyaranların olduğu ortamlar olarak 
hazırlanmalıdır. Çocuklara karmaşık bir yaşantı 
yerine, basit uyaranlarla şenlenebildikleri keyifli 
ortamlar sunulmalıdır (Özmert, 2006; Hüther ve 
Nitsch, 2008; Pala ve Erdem, 2011).
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TABULA RASA ÇERÇEVESİNDE 
ÇEVRE

İnsan doğumundan ölümüne kadar çevrenin 
etkisi altındadır. Çocuğun ilk çevresi anne karnı 
ve rahmidir. Doğum sonrasında ise önce yakın 
akrabaları, sonra arkadaşları, öğretmenleri ve 
diğer iletişim kurduğu kişiler onun çevresini 
oluşturur. Çocuklar sürekli fiziksel ve zihinsel 
gelişim içerisinde oldukları için yetişkinlere göre 
çevre koşullarına daha duyarlıdır ve daha fazla 
risk altındadır (Güler, 1994; Apaydın, 2001;  
Şengün, 2004; Törüner ve Büyükgönenç, 2012).

Çevre-gelişim ilişkisini açıklamak için çeşitli 
teoriler geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan Horowitz 
Modeli’ne göre kişi çevreyi, çevre de kişiyi 
etkiler. Bu etkileşim zekâ, dil, sosyal/duygusal ve 
davranışsal pek çok boyutta olmaktadır ve dinamik 
bir yapıdadır. Gelişimin erken dönemlerinde 
biyolojik faktörler önemli iken, daha sonraki 
dönemlerinde çevresel faktörler daha ön plana 
çıkmaktadır (Özmert, 2005).

Bu konudaki ikinci teori ise; Haggerty ve arkadaşları 
tarafından ortaya atılan Yeni Morbidite Teorisi’dir 
(Schroeder, 2000). Buna göre çocuğun gelişimini 
etkileyen beş tip çevresel değişken vardır:

a. Predispozan değişkenler (demografik, davranışsal, 
genetik/biyolojik)

b. Katalitik değişkenler (yoksulluk, sosyoekonomik 
durum)

c. Kaynak değişkenleri (yaşam kalitesi, destek 
mekanizmaları)

d. Proksimal değişkenler (riske açık durumlar – 
düşük doğum ağırlığı, prematürite)

e. Sonuç değişkenleri 

Bu iki teori dışında çevresel nörotoksisitenin gelişim 
üzerindeki etkilerini şu şekilde inceleyebiliriz: 

Bazı hastalık ya da engelliliklerin insidansı 
artabilir, yaşlanma hızlanabilir, başa çıkma ve 
kompanzasyon kapasitesi azalabilir. Bu durum 
çocukluktan itibaren yetişkinliğe kadar kademeli 
olarak ve katlanarak devam eden bir süreç 
olmasından dolayı önemli ve risklidir. Bundan 
dolayı çocuğun özellikle anne-babadan ayrılıp ilk 
kez sosyalleştiği perioddan başlayarak yetişkinler 
tarafından yakından izlenmesi, değerlendirilmesi 
ve desteklenmesi şarttır (Özmert, 2005).

Sosyalizasyon; çocuğun sosyalleşme ve sosyal 
kurallara uymayı öğrenme sürecidir. Sosyalleşme 
çocuğun kardeşleriyle geliştirdiği bir durum 
olabildiği gibi, kardeşi olmayan çocukta akranları, 
bu sürecin olumlu/olumsuz işlemesinde katkıda 
bulunur. Bunun sonucunda çocuk kişilerarası ilişkinin 
nasıl olması gerektiğini öğrenir, benlik kontrolünü 
sağlar, duygularını doğru ifade edebilmeyi bilir, 
çatışma çözüm becerilerini geliştirir (Özmert, 
2005; Esenay ve Conk, 2006 ).

Prensip olarak,  çocuğun ayrılık anksiyetesi ve sosyal 
travma yaşamaması için, sosyalleşme kademeli 
olarak ilerlemelidir. Çocuğun ilk sosyalleşme 
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denemeleri, primer bakım vericileri gözetiminde 
(anne, baba, bakıcı, aile yakınları vb) tanıdık 
bir ortamda gerçekleşmelidir. Ancak günümüz 
koşullarında özellikle annenin çalışıyor olması 
ve nitelikli bakıcı bulamama kaygısından dolayı,  
çocuğun sosyalleşmeyi yaşadığı ilk ortam kreş 
ya da anaokulu olmaktadır. Tanıdığı bir ortamda 
sosyalleşemeden, kuralları olan okul çevresine 
giren çocuk bazı uyum ve davranış sorunları 
ile karşı karşıya kalmaktadır (Güler, 1994). 
Burada yaşanabilecek sorunların engellemesi için 
sosyalizasyon ve okula hazırlık aşamalarının iyi 
organize edilmesi gerekmektedir (Özmert, 2005).

Aile çocuğu doğru yöntemlerle destekleyerek çocuğun 
sosyalizasyon sürecini kolaylaştırmalıdır. Çocuğun 
kişilik yapısına uygun oyunlar ve oyuncaklar bu 
destekleme sırasında kullanılan yöntem/araçlardan 
bazılarıdır. Örneğin; çekingen veya utangaç bir 
çocuk için stres düzeyi düşük, yapılandırılmış 
oyun ya da aktiviteler (oyun hamuru oynama, 
film seyretme, hayvanat bahçesine gitme, vb.) ile 
bu ilişkiler desteklenebilir (Güler, 1994; Özmert, 
2005; Cesur ve Paker, 2007; Gazioğlu, 2013). 

Sosyalleşme girişimleri okula hazırlık çalışmaları 
ile birlikte ilerlemelidir. Okula hazırlık döneminde 
en önemli hedef; çocuğun yaşıtlarıyla eğlenceli 
zaman geçirmesi ve böylece sosyal ve duygusal 
gelişimin desteklenmesidir (Gazioğlu, 2013). Sosyal 
çevre çocuğu merak, motivasyon, hayal gücü ve 
problem çözme becerisi ile cesaretlendirmelidir 
(Özmert, 2005). Çocuğun kendine yetebilir hale 

gelmesi ve içinde bulunduğu dönemin sağlıklı 
geçebilmesi için özellikle üç alanda gelişimini 
tamamlaması gerekmektedir. 

Bu alanlar;

•	 Sosyal ve duygusal hazırlık (kendine güven 
duygusu, bağımsızlık, işbirliği becerisi, 
isteklendirme, merak ve sabır)

•	 Okumaya hazırlık (kitaplara ilgi duyma, anlatılan 
hikâyeyi geri anlatabilme, günlük hayattaki 
olayları anlatabilme, uzlamsal eşleştirmeler 
yapabilme)

•	 Yazmaya hazırlık (kâğıt ve kalem yaparak 
çizim yapabilme, göz ve el hareketlerini eş 
zamanlı yapabilme, yuvarlak bilek hareketlerini 
yapabilme ve noktalar halinde verilen şekil 
ve harfleri birleştirebilme) (Gazioğlu, 2012)

Bu dönemde çocuk yeteri kadar desteklenmezse 
gelişimsel krizler yaşanabilir. Çocuğun yaşayabileceği 
en büyük gelişim krizi; arkadaşlarından ya 
da öğretmeninden olumsuz tepkiler almasıdır 
(Gazioğlu, 2012). Özellikle öğrenme güçlüğü, 
engellilik, kronik hastalık gibi özel durumu olan 
çocuklar sosyal çevre tarafından dışlanabilirler, 
bu da hayatları boyunca kişiliğini etkileyebilecek 
kalıcı hasarlarla karşı karşıya kalmalarına neden 
olabilir. Yani ilk sosyalizasyon ve okula hazırlık 
dönemi sağlıklı geçirilmezse, sosyal çevre çocuğun 
boş levhasında anne-babadan daha derin ve 
olumsuz izler bırakabilir (Esenay ve Conk, 2006; 
Gazioğlu, 2012).
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Çocuğun sosyal çevresinin üçüncü basamağı ise 
okul dönemidir. Çocuk, okul döneminde daha fazla 
öz güven sahibi olmak, daha fazla sorumluluk 
almak ve daha fazla iş başarmak zorundadır 
Gazioğlu, 2012; Özmert, 2005; Canel, 2013).

Günümüzde pek çok çocuk okula boş bir zihinle değil, 
okul öncesi dönemde öğrendikleri yapılandırılmış 
bilgilerle gelmektedir (Güneş, 2010). Bununla 
birlikte okulun amacı özünde öğretmektir yani 
çocuk, daha önce bir eğitim almış da olsa, hiçbir 
eğitim almadan okula başlamış da olsa yaş 
döneminin el verdiği ölçüde boş levhasına yeni 
şeyler ekleyecektir. Tabi ki, burada anne-babanın 
ve çevresel faktör olarak öğretmenin tutumu çok 
önemlidir. Anne-babanın ve öğretmenin çocuktan 
beklentisi yalnızca akademik başarı ise, öğrenme 
süreci zihinsel aktivitenin dışına çıkamaz. Oysa 
ki, hayat büyük bir laboratuar, bir öğretmendir. 
Çocuk bu laboratuarda ne kadar çok şey öğrenip 
ne kadar çok şey keşfederse kendi boş sayfasını 
o kadar kaliteli doldurur (Güneş, 2010; Özmert, 
2005; Yörükoğlu, 2014). 

Yeni kuşak ebeveynler, teknolojinin ve bilimin ışığında 
klasik eğitim yönteminden uzaklaşabilmektedirler. 
Ancak çocuğun toplumsal kuralları öğrenmesi, 
sosyalleşmesi ve ahlaki değer yargılarını geliştirebilmesi 
için; çocuk yetiştirmede disiplin gibi bazı temel 
unsurların devamlılığı şarttır (Güneş, 2010; Özer, 
2011).

 Kohlberg’in Ahlak Gelişim Kuramı’na göre; okul 
dönemi çocuğu, disiplin kelimesini kendisiyle 

özdeşleştirebilen çocuktur (Çam ve Kara, 2007). 
Disiplin, çocuğun yeterlik, benlik kontrolü ve 
empati kazanabilmesini sağlayan bir öğretim 
sürecidir. “Disiplin” ve “cezalandırma” zaman 
zaman benzer şekilde algılanmasına rağmen disiplin 
davranış değişikliklerini oluşturmak için kullanılan 
yöntemlerin tümünü içerir (Yavuzer, 1999; Pently, 
2011; Döğüşken, 2010-c). Cezalandırma ise bir 
davranışı azaltmak için yapılan özel bir eylemdir. 
Bu noktada çocuk yetiştirmede cezanın yeri yoktur. 
Ceza verme yoluyla anne-baba çocuğun olumsuz 
davranışlarına son verme, doğruyu yanlıştan 
ayırt etmesini sağlama, çocuğa kimin patron 
olduğunu gösterme ve kendi egosunu rahatlatma 
gibi sonuçlara ulaşmak ister ancak; aslında anne-
baba ceza ile çocuğa gözdağı vermekten başka 
bir sonuç elde edemez (Yavuzer, 1999; Apaydın, 
2001; Pantley, 2011; Wyckoff ve Unell; 2012). 

Locke’un “Eğitim Üzerine Düşünceler” adlı 
kitabında ceza ve cezalandırmaya ilişkin şu 
düşüncelere yer verilmiştir:

“Çocuklar üzerinde etkili olmak istiyorsak, onlara 
ödül ve ceza vaat edilmelidir. Ancak bu konuda 
yapılan en büyük hata ödül ve cezanın yanlış 
seçilmesidir. Fiziksel acı ve haz, çocukları eğitmek 
amacıyla ceza ve ödül olarak belirlenmişse kötü 
sonuçları da beraberinde getirir. Bir çocuk bağıra 
çağıra bir şey istiyorken anne-baba onu başka bir 
şeye yönlendirerek sakinleştirebilir. Bu belki, o 
an için çocuğun sağlığını koruyan bir davranıştır 
ancak, çocuğun kişiliğine ciddi darbe vurur. Çünkü 
burada arzu edilen nesne değişmekte ve onu elde 
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etmek için çocuk daha büyük hırs yapmaktadır. 
Çocuk iddialaştıkça anne-baba otorite kurmaya 
çalışmakta, bu da anne-baba-çocuk ilişkisini kısır 
döngüye sokmaktadır.”

“Çocukların ödül için değil, saygı ve değer için 
bir şeyler yapması önemlidir. Çocuğa ne kadar 
övgü ve takdirle yaklaşılırsa bu çocuğun hoşuna 
gider. Övgü ve takdirin devamı için daha çok çaba 
gösterir, daha olumlu davranışlar ortaya koymaya 
başlar. Bu sebeple çocuk istenilen davranışlar 
gösterdiğinde yeterli miktarda övgü ve sevgiyle 
karşılaşır. İstenilmeyen davranışta reddedici ve 
soğuk tavırlar görürse aradaki farkı kısa zamanda 
anlayacaklardır. Bu tutum sürekli gösterilirse tehdit 
ve dayaktan daha iyi işleyecektir. Çünkü bedeni 
cezalar bir kez onlara alıştıktan sonra etkisini yitirir 
ve utanma duygusu ile desteklenmediğinden bir 
yararı olmaz (Locke, 2004)”

J.J. Rousseau’ya göre, çocuğun kişilik gelişiminde 
insani ve vicdani değerlerin desteklenmesi önemlidir. 
Çocuğun duygusal ve merhametli olmasını 
sağlamak için, kendisi gibi acı çeken, kendisine 
benzeyen, hissettiği acıları hisseden ve kendisi gibi 
duygu taşıyan varlıkların bulunduğunu bilmesi 
gerektiğini yani kısacası çocuğa empati yapmak 
gerektiğini savunmuştur (Rousseau, 2011). 

Yine Rousseau’ya göre, çocuklarda doğan 
hassasiyeti beslemek ve körüklemek için, hassasiyeti 
genişletecek ve başka varlıklara yayacak konu 
ve fırsatlar hazırlamak, iyilik, acıma, gibi insani 
duyguları yerleştirmek, kıskançlık, kin gibi kötü 

duyguların oluşmasına ve yerleşmesine engel 
olmaktır (Rousseau, 2011).

Kısacası etkili bir disiplin sistemi ile çocuk 
olumlu ve destekleyici bir anne-baba çocuk ilişkisi 
içerisinde öğrenmeyi gerçekleştirir. Bu sayede 
disiplinle çocuk, istenilen davranışları istenmeyen 
davranışlardan ayırabilme yeteneğini geliştirir.  Bu 
yetenekle çocuk sonucunda olumsuz durumlarla 
karşılaşacağı olaylarda anne- babası istemediği 
için değil, kendi iç görüsü ile davranmayı başarır. 
Böylece etkili disiplin yoluyla dış kontrollü değil, 
iç kontrollü çocukların yetiştirilmesi desteklenmiş 
olur (Yavuzer, 2003; Özmert, 2005; Özer, 2011; 
Döğüşken, 2011-b; Wyckoff J ve Unell BC, 2012).

TABULA RASA VE AİLE TUTUMLARI

Dünyanın en güzel fakat aynı zamanda en zor 
mesleği çocuk olmaktır. Çocukluk dönemi, 
belirsizlik ve çelişkilerle yüklüdür. Her anı riskler 
ve tehlikelerle doludur. Çocuk her şeyi yaşamak, 
öğrenmek, daima yenilenmek ve yaşama ayak 
uydurmak zorundadır. Ancak, çocuk küçüktür, 
güçsüzdür, bilgisizdir, deneyimsizdir, saftır; bir 
o kadar da kaygısızdır, masumdur, sevecendir, 
neşelidir ve umursamazdır ( Döğüşken, 2005; 
Yörükoğlu, 2007).

Çocuğun yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme 
ve dış dünyaya açılabilme çabalarını, dinginlik, 
sevecenlik ve anlayış içerisinde gerçekleştirebilmesi 
için, bir aileye gereksinimi vardır. Aile çocuğun 
fiziksel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesini 
destekleyen bir kurumdur. Çocuk ilk deneyimlerini 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı:7 Yıl: 2015

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December Autumn Winter Term Issue: 7 Year: 2015

ID: 107  K: 118
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

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

(2015/03937-2015-GE-17282)

185

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 

bu ortamda edinir;  ailesiyle kurduğu iletişimle, 
öncelikle, bir birey olarak kendini tanır. Eğer 
onunla sağlıklı ilişkiler kurulursa çocuğun kendi 
benliğine yönelik algısı da sağlıklı olacaktır (Tezel 
Şahin ve Cevher, 2007).

 Ailenin çocuğun fiziksel, duygusal ve toplumsal 
gelişimine olan katkısı farklı aile üyeleri ve 
çocuk arasındaki ilişkilerden kaynaklanmaktadır. 
Bu ilişkiler, başta aile üyelerinin çocuklarına 
karşı takındıkları tavır ve davranış biçimleri 
olmak üzere ailedeki tüm yaşam biçiminin etkisi 
altındadır. Tüm anne-babalar çocukları için birer 
kahramandır. Anne-baba çocuklarıyla iletişim 
kurarken kelimelerin sihirli gücünü kullanıp, 
davranışlarıyla da bunu desteklerse çocuğa giden 
kapının anahtarını ellerine geçirmiş olurlar (Sharma, 
2006; Başal, 2006; Gülay ve Önder, 2011).  

Aile çocuğun fiziksel, duygusal ve sosyal yönden 
gelişmesini destekleyen bir kurumdur. Çocuk 
ilk deneyimlerini bu ortamda edinir;  ailesiyle 
kurduğu iletişimle, öncelikle, bir birey olarak 
kendini tanır (Döğüşken, 2010-c, Yörükoğlu, 
2007). Anne-baba-çocuk ilişkisi birçok kuramcı 
ve akademisyen tarafından farklı kavramlarla 
açıklanmıştır. Bu ilişkisinin etkileri, çocuğun 
yaşamının ilk yıllarında temelleri atılan kişiliğinin, 
yaşamının sonraki yıllarındaki gelişimi üzerinde 
ve çocuğun yaşantısında ne kadar çok etkili 
olacağı tartışmasızdır. Öyle ki; çocuğun doğumda 
zihni ile beraber benlik algısı da boşken, yaşı 
ilerledikçe boşluk yerini izlere bırakır.  Aydınlanma 
kuramcılarından Locke, çocuğun zihnini “Tabula 

Rasa” ya benzetirken, “boş levhada ne yazılırsa 
o kalır” düşüncesi ile çocuğun kişilik gelişiminde 
anne-babanın model olmasının ve eğitimin 
önemini yansıtmaktadır (Kaya, 1997; Dökmen, 
2003; Öngider, 2013). 

Günümüz toplumunda değişen kültürel değerler 
çerçevesinde çocuğa verilen önem ve onu yetiştirmek 
için harcanan çaba her geçen gün artmaktadır. 
Geçmişte bir günahın eseri olarak görüldüğü 
için “horlanan, aşağılanan, öldürülen, çalıştırılan” 
çocuk; günümüzde “saf, temiz, Tanrı tarafından 
sunulan bir lutüf” olarak algılanmaktadır. Buna 
ek olarak değişen sosyokültürel yapı da çocuk 
yetiştirme tutumlarının farklılaşmasına neden 
olmaktadır. Bu çaba ve gayret de çocukların boş 
levhasında olumlu izler bırakmaktadır. Çocuğun 
yaşı ilerleyip, çocuk benlik algısının farkına 
vardıkça, levha üzerindeki yansımalar ve izler 
görülür hale gelmektedir (Kaya, 1997; Yörükoğlu, 
2007; Özer, 2011).

Çocuğun benlik algısı ne kadar yüksekse, levha 
üzerindeki yansımalar o kadar ışıltılı ve izler 
de o kadar kalıcı olacaktır. Çocuğun kendisine 
ilişkin benlik algısının temel bileşenlerinden birisi, 
devamlı özgüvendir ki; özgüven bireyin kendi 
yeteneklerini ve duygularını tanıması, kendini 
sevmesi ve kendine güvenmesi olarak tanımlanır. 
Özgüven psikolojik olarak var olabilmenin esasını 
oluşturur. Kişinin kim olduğunu tanımlama ve 
söz konusu kimliği beğenip beğenmediğine karar 
verme yeteneğinidir (Dökmen, 2003; Yavuzer, 
2003). 
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Çocukta özgüven doğumla gelişmeye başlar, 
erken yaşlarda da kesinlik kazanır ve hayat 
boyu gelişmeye devam eder. Bu noktada anne, 
baba, öğretmen gibi kendisi için önemli olan 
büyüklerin çocuk için rol model oluşturması ve 
olumlu davranışların desteklenmesi önemlidir 
(Kaya, 1997; Sargın, 2001; Yavuzer, 2003; 
Yörükoğlu, 2014).

Rol model olurken anne ve baba, çocukları için 
birer otorite değil birer danışman olmalıdır. Şöyle 
ki çocuk, otorite kavramını ceza ile, danışman 
kavramını ise sevgi ile özdeşleştirmektedir. Her 
anne-baba, çocuklarının yazarıdır (Sharma, 2006). 
Saint Exupery, “Gece Uçuşu” adlı kitabında 
çocuğu yalın sevgiyi yaşayabilen tek kişi, sevgiyi 
ise anne-babanın kendi benliğine dönerek çocuğa 
yansıtabileceği en pozitif duygu olarak tanımlamıştır 
(Buscaglia, 2012).

 “ Peki; çocuğun kişiliği nasıl gelişir ?” 

Çocuk sağlıklı bir şekilde büyüyerek, gelişerek, 
olgunlaşarak, yaşama neşeyle sarılarak, sorumluluk 
alarak, gerçekleri görüp yere sağlam basarak ve 
karşılaşılan sorunların üstesinden gelerek yıllar 
içerisinde kişiliğini geliştirir. Çocuk bu süreç 
içerisinde dünyayı keşfedip deneyimlerken, içindeki 
coşkunun kırılmaması, yaşamın iplerini ele alması, 
kendisi/başkaları için sorumluluk alabilmesi ve 
kendisiyle birlikle yaşama (çevresine) güvenmesi 
gerekir. Çocuğun en yakın çevresini anne-babası 
oluşturduğuna göre; ebeveynlerin temel görevi 
çocuğun olumlu gelişimini desteklemektir (Sargın, 

2001;  Johnson, 2009). Anne-baba, çocuğun 
kendisine karşı olumlu bir benlik algısı geliştirmesini 
desteklerken, içinde bulunduğu aile ortamında 
kişiler arası ilişkilerin güven verici, saygı, sevgi, 
hoşgörü ve esnek bir yaklaşımda olmasını sağlaması 
gerekir (Kaya, 1997; Yörükoğlu, 2007). Çocuğun 
kişiliğinin ilk aşamaları aile kurumu içerisinde 
gelişir, okul ve sosyal çevre içerisinde ise farklılaşır. 
Bu anlamda anne-babanın çocuğa yönelttiği aile 
tutumlarının önemli bir etkisi vardır. Anne-baba, 
“zihnindeki hayali çocuk” ile “elindeki çocuk” 
arasındaki gerçekliği eşitleyebildiği ölçüde çocuğa 
karşı doğru aile tutumunu geliştirir (Sargın, 2001;  
Johnson, 2009). 

Anne-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişiliği 
Üzerindeki Etkileri

Anne-baba-çocuk ilişkisi, temelde anne babanın 
tutumlarına bağlıdır. Çocuğun kişiliğin oluşmasında 
anne-baba tutumlarının etkisi büyüktür (Kaya, 
1997; Günalp, 2007).

Anne-babaların zihinlerinde nasıl bir çocuk istedikleri 
konusunda daha doğumdan önce, hayali bir çocuk 
kavramı oluşur. Çocuğun cinsiyetinden, çocuk 
sayısından, çocuğu isteyerek dünyaya getirmekten 
ve ebeveynlik rolünün sorumluluklarından memnun 
olan anne-babalar, kendini güvenir ve yeterli 
hissederler. Bundan dolayı aile içerisindeki iletişim 
olumludur. Aile içinde gerçekleşen bu başarılı 
ilişkiler; mutlu, arkadaşça ve yapıcı bireylerin 
oluşumunu sağlarlar. Olumlu anne-baba tutumu 
sergileyen ailelerde çocuğa verilen mesaj eş 
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düzeyde ve aynı doğrultudadır. Problemler aile 
üyelerinin ortak görüşü içerisinde çözüme ulaşılır 
ve ortak paydada birleşilir (Yavuzer, 1999; Gander 
ve Gardiner, 2001; Günalp, 2007; Öztürk ve 
Şanlı, 2012).

Başarılı anne-baba olmanın dört temel kuralı; 
sorumluluk almak, harekete geçmeden önce 
düşünmek, çocuğa verdiği sözün arkasında durmak 
ve ebeveynlik becerilerine güvenerek bunları 
kullanmaktır (Pantley, 2011). Bu kurallar çerçevesinde 
hareket eden anne-baba çocuğunu yetiştirirken 
sergilediği tutumun onun tüm yaşamını etkilediğini 
bilir. Çünkü çocuğun benlik kavramı, anne-babanın 
ona yönelttiği tutumların bir yansımasıdır. Anne-
babanın talep ettiği davranışları gösterdiğinde 
olumlu yönde desteklenmeyen çocuk, bir süre 
sonra onaylanan ve onaylanmayan davranışların 
ayrımını yapamamaya başlar. Bu sürecin sonunda 
onay almaktan vazgeçer ya kendi içine kapanır 
ya da tam zıddı dışa dönerek uyum problemleri 
yaşamaya başlar. Buna karşılık anne-baba tutumlarıyla 
desteklenen çocuk, toplum tarafından onaylanan 
tutumların hangisi olduğunu bilir ve sonucunda 
özgüvenli ve otonom bir birey haline gelir. Bu 
bağlamda anne-baba tutumları gelişmekte olan 
çocuğun benlik bütünlüğünü ve kişilik algısını 
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen temel 
unsurdur (Yavuzer, 1999; Kaya, 1997; Gander 
ve Gardiner, 2001; Günalp, 2007; Öztürk ve 
Şanlı, 2012).

Çocuk yetiştirmede karşılaşılan anne-baba tutumları 
genel olarak “demokratik, otoriter, aşırı koruyucu 

ve ilgisiz” olmak üzere dört grupta incelenmektedir. 
Literatür incelendiğinde farklı anne-baba tutumlarından 
bahsedilmektedir. Ancak temel itibariyle anne-
baba tutumları yukarıda belirtildiği şekildedir ( 
Döğüşken, 2010-c, Yavuzer, 1999).

1. Demokratik Anne-Baba Tutumu

Çocukları ile ilişkilerini sevgi ve saygıya dayandıran 
ve onlarla olan sorunlarını konuşup anlaşarak 
çözümlemeye çalışan anne-babaların benimsediği 
tutum tarzıdır. Bu tutumda, anne-babalar, çocuklarına 
karşı hoşgörü sahibi, söz hakkı tanıyan ve çocuklarını 
destekleyici role sahiptir. Aile içi kurallar şiddete 
dayalı cezalarla değil, çocuğun ve anne-babanın 
gönüllü katılımıyla belirlenir. Burada amaç, çocuğu 
sindirmek değil, çocuğa sorumluluk duygusu 
kazandırarak onu yaşama hazırlamaktır (Kaya, 
1997; Yörükoğlu, 2007; Özer, 2011). Çocuk, en 
az anne-baba kadar ailenin değerli bir üyesidir, 
çocuğa değer verilir ve çocuk olduğu gibi kabul 
edilir. Çocuğun kendini gerçekleştirmesine ve 
bağımsızlık kazanmasına yardımcı olunur. Böylece 
çocuk, kendi kararlarını verme alışkanlığını 
kazanır. Bundan dolayı demokratik aile tutumu 
çerçevesinde yetiştirilen çocuklar; kendine ve 
çevresine güven duyarlar, benlik kavramlarını 
olumlu yönde geliştirirler, çevresine karşı empatik 
davranırlar ve girişkendirler. Bu da çocuğun 
duygusal, sosyal ve zihinsel yönleriyle sağlıklı 
gelişimine yardımcı olur. Çocuk kendi kendini 
yönetip iç kontrolünü sağlarken, dış dünyasında 
da aktif, girişimci, liderlik özellikleri taşıyan ve 
kişiler arası ilişkilerinde uyumlu bir birey haline 
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gelir. Bu bağlamda demokratik aile tutumu çocuğun 
boş levhasında olumlu izler bırakan bir sistematiğe 
sahiptir (Kaya, 1997; Yörükoğlu, 2007; Günalp, 
2007; Döğüşken, 2010-c) .

2. Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumu

Çocuğu hayatın odak noktasına koyarak, sevgiyi 
koruma olarak algılayan anne-babaların benimsediği 
tutumdur. Bu tutumda anne-baba çocuğa karşı 
gösterdiği aşırı ilgi ve özeni çocuğun sağlıklı 
duygusal gelişiminin olmazsa olmazı olarak 
kabul eder. Bundan dolayı anne-baba çocuğun 
yanlış yapacağından korkarak üzerine titrer, yerine 
getirmesi gereken sorumlulukları üstüne alır, her 
istediğini yapar ve çocuğu kendisine bağımlı, 
güveni olmayan ve duygusal açıdan kolay incinen 
bir birey haline getirir. Böylece kendi başına karar 
veremeyen, bencil, isyankâr ve toplum içerisinde 
kendini bir gruba kabul ettiremeyen bir çocuk 
modeli ortaya çıkar (Kaya, 1997; Günalp, 2007; 
Döğüşken, 2010-c). 

Kendi sorumluluğundaki görevler sürekli anne-baba 
tarafından gerçekleştirildiği için çocuk, özellikle 
okul döneminde benzer davranışların arkadaş ve 
öğretmenleri tarafından yapılmasını bekler. Ancak, 
süreç bunun tam zıttı işlediğinde ise çocuk, hayal 
kırıklığına uğrar ve arkadaşlık ilişkilerinde sorun 
yaşamaya başlar. Bu da çocuğun kendine dönük 
ve içe kapanık bir kişilik özelliği geliştirmesine 
yol açabilir. Bu tam anlamıyla bir kısır döngü 
halini alarak çocukta ortaya çıkan uyum ve 
davranış bozuklukları anne-babayı daha koruyucu 

hale getirir. Daha fazla korunan çocuk daha çok 
içe kapanır ve sorunları giderek artar. Bu da 
çocuğun sosyal izolasyonuna neden olarak durumu 
döngüsel bir şekilde devam ettirir. Bu bağlamda 
aşırı koruyucu aile tutumu çocuğun öncelikle 
duygusal sonra da sosyal dengesini zedeleyen 
ve boş levhasında olumsuz izler bırakabilen bir 
tutumdur (Kaya, 1997; Yörükoğlu, 2007; Günalp, 
2007; Döğüşken, 2010-c; Özer, 2011).

3. Aşırı Otoriter Anne-Baba Tutumu

Aşırı otoriter anne-baba tutumu, çocuğun davranışını 
hiç esnetmeden, mutlak ölçütlere göre biçimlendirme, 
değerlendirme ve yargılama eğilimindedir. Bu 
tutuma göre çocuğun kurallara sıkı sıkıya uyması 
gerekir. Baskı ve itaat kesin kuraldır.  Çocuğun 
duygu ve düşüncelerine fazla önem verilmez. 
Ailede ilişkiler gergindir. Çocuk, anne-babadan 
çekinir. Attığı her adımda, yaptığı her işte yanlış 
yapma korkusu vardır. Anne-baba cezalandırıcı 
bir yol izler ve cezanın oranı yoktur. Dövme, 
azarlama, bağırma, korkutma, kınama ve ayıplama 
en sık rastlanan ceza çeşitleridir (Yavuzer, 1999; 
Pantley, 2011; Wyckoff ve Unell, 2012).

Aşırı otoriter-katı tutum altında yetiştirilen çocuklar 
akranlarına kıyasla sosyal ve iletişim becerileri 
açısından daha yetersizdir. Bu çocuklar genellikle, 
kendine güvensiz, düşük benlik saygısına sahip 
ve çekingendir. Baskı uygulanılarak istenilen 
davranışı yapmaya zorlanan çocukta korku gelişir 
(Kaya, 1997; Döğüşken, 2010-c). 
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Anne-babanın olduğu ortamlarda çocuk, sessiz, 
içe kapanık ve iletişim kurmakta güçlük çeken 
bir yapıdayken, anne-babanın bulunmadığı 
ortamlarda öfkesini dışarıya yansıtan, agresif, 
düşmanlık duyguları besleyen ve saldırgan 
bir yapıya bürünebilir. Bu durum da çocuğu 
ilerleyen dönemlerde evden kaçmadan başlayıp 
adam öldürmeye varana kadar geniş bir yelpaze 
çerçevesindeki farklı suçlara yöneltebilir.  Ayrıca, 
sürekli cezalandırılan çocuk, duygusal boyutuyla 
travmatize olur, iç çatışmalar ve nörotik problemler 
görülebilir. Kısacası bu tutum, çocuğun kişiliği 
üzerinde derin yaralar açabilir yani boş levhayı 
olumsuz yönde zedeleyebilir Yavuzer, 1999; 
Pantley, 2011; Wyckoff ve Unell, 2012; Algan 
ve Şendil, 2013).

4. İlgisiz Anne-Baba Tutumu

Çocuk anne-baba tarafından korunup kollanarak 
yetiştirilmesi gereken bir canlıdır. Anlık ihmal dahi 
çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişmesini olumsuz 
yönde etkileyebilecek bir süreç ile karşı karşıya 
kalınmasına neden olabilir. İlgisiz anne-baba 
tutumunu benimseyen ebeveynler ihmalkârdır 
(Döğüşken, 2010-c). Bu ihmal hem maddi 
hem manevi boyuttadır. Anne-baba çocuğun en 
temel ihtiyaçlarının karşılanmasında duyarsız ve 
isteksizdir. Çocuğa yeteri kadar sevgi ve şevkat 
göstermez. Bu tür ailelerde disiplin yok denecek 
kadar gevşektir (Wyckoff ve Unell, 2012; Algan 
ve Şendil, 2013; Canel, 2013).

 Anne-babalar kendi sosyal yaşantılarını çocuğun 
gereksinimlerinin önünde tutarlar. Çocuktan bir an 
önce kurtulabilmek için onların ısrarlı isteklerini 
hemen yerine getirirler, şımartırlar, fazlasıyla 
özgürlük tanırlar, yumuşak başlı ve tutarsız 
davranırlar. Hatta bazen çocuğun sorumluluğundan 
kurtulmak için çocuğu terk edebilirler. Böyle bir 
ortamda sosyal gelişim yetersizdir, benlik kontrolü 
düşüktür ve çevresi tarafından kabulü zordur 
(Kaya, 1997; Yavuzer, 2003). Evdeki sınırsız 
özgürlüklerini topluma taşımaya çalıştıklarında 
uyum ve davranış problemi yaşarlar. Bu da ilerleyen 
dönemlerde çocukta anti sosyal kişiliklerin ortaya 
çıkmasına neden olabilir. Bu tutum çocuğun 
kişiliği üzerinde en çok olumsuz etkiler bırakan 
anne-baba tutumudur. Çünkü anne-babanın 
çocuğa karşı gösterdiği tutum olumlu ise çocuğa 
“ben seviliyorum ve değerliyim” mesajı gider. 
Tutum olumsuz ise çocuk “ben sevilmiyorum 
yine de önemseniyorum” mesajını algılar. Oysaki 
ilgisiz-tutarsız anne-baba tutumunda “hiç kimse 
beni sevmiyor, önemsemiyor, dünya üzerinde 
hiçbir değerim yok, yaşamam da gereksizdir” 
mesajını alır (Yavuzer, 2003; Döğüşken, 2010-c). 
Hiçbir çocuk sevgi karşısında şımarmaz ancak, 
tutarsızlık karşısında şımarır. Bu tutarsızlık da 
çocuğu zedeleyen en büyük çıkmazdır (Dökmen, 
2003). Sonuç olarak çocuğun boş levhasında 
ortaya çıkan hasarlar, onun baş edemeyeceği 
boyuta ulaşabilir (Canel, 2013).

Olumsuz anne-baba tutumlarının en temel özelliği 
anne-babanın çocuğu değil, çocuğun anne-babayı 
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yönetmesidir. Bu durum çocuğun boş levhasında 
tek bir olumlu çizgi dahi oluşturmaz. Çocuk 
bu tutumları sergileyen anne-babanın elinde ne 
yapacağını bilmeyen ve çevreden gelen en ufak 
olumsuz etkileşimde darmadağın olan bir ruh hali 
içine sürüklenir. Boş levha üzerine eklenen her 
çizgiyle şekillenmek yerine, karşıdan bakanın ne 
olduğunu anlayamadığı ve anlamlandıramadığı 
karanlık bir levha haline gelir. Bir başka deyişle; 
Locke’ un söylediği gibi, odadan içeriye ışık 
sızdıran küçük aralık kapanır ve çocuğun zihnindeki 
nesne ve ideler yok olur (Kaya, 1997; Tan, 2011; 
Canel, 2013). 

Çocuğun boş levhasına çizgiler oluştururken 
anne-baba olarak pes etmek, belirsiz beklentiler 
içinde olmak, olumsuz davranışlara göz yummak 
ve tutarsız olmak çocuğa yapılabilecek en büyük 
kötülüktür. Oysa anne-baba çocuğunu; çocuğun 
dünya üzerinde tek olduğunu ancak, diğerleriyle 
birlikte yaşaması gerektiğini unutmadan ve 
yaşına uygun pozitif davranışlarda bulunarak 
desteklemelidir.  Çocuğun yaşı ilerledikçe kurallar 
ve rutinler yerini anlayış ve mizaha bırakabiliyorsa 
çocuk gerektiği bir şekilde yetiştirilmiş ve hayata 
hazırlanmış demektir (Yavuzer, 2003; Paktuna, 
2010;  Pantley, 2011; Canel,2013). 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Çocuk doğumdan yetişkinliğe kadar çok farklı 
aşamalardan geçerek büyür, gelişir ve olgunlaşır. 
Bu aşamaların her biri dinamiktir, belirli yaş 
grupları ile ilintilidir, bir aşama tamamlanmadan 

diğerine geçildiği takdirde bir sonraki aşamada 
problemler çıkabilir. Bir başka deyişle, bir sonraki 
döneme bir önceki dönemde doyuma ulaşılmış 
olarak başlanmalıdır. Bu dönemlerden her hangi 
bir tanesinde yaşanan olumsuz deneyimler çocuğun 
tüm yaşantısına yansımaktadır. 

Çocuk yetiştirmek hem çok kolay hem de çok 
zevklidir ancak; gelişim evrelerinin bilinmemesi 
çocuğu anlaşılmaz, zor ve yıpratıcı bir canlı haline 
getirir. Oysa ki, anne-babanın çocuğu ile ilgili süreci 
bilerek hareket etmesi, en affedilmez davranışları 
bile kolaylıkla tolere edilebilmesine ve yaşanan 
sorunların üstesinden gelebilmesine yardımcı olur. 
“ Bilmek, anlamayı; anlamak, anlayışı getirir.” 
Çocuklarla yaşanan problemlerin pek çoğu, 
çocuğun bu davranışları neden yaptığını bilmeyen 
yetişkinlerden kaynaklanır. Yetişkinlerin temel 
görevi çocuğu örselemeden hayata kazandırmaktır. 
Çünkü hiçbir çocuk dünyaya gelirken anne-babasına 
davetiye göndermez. Annelik doğanın kadına 
bahşettiği bir meziyet olmakla birlikte, babalık 
sonradan deneyimlenen bir rol ve anne-babalık da 
deneyimlerle öğrenilen bir yaşantıdır. Çoğu zaman 
çocuk büyürken anne-baba da onunla birlikte 
büyür, gelişir ve olgunlaşır. Yani onunla birlikte 
hata yapıp onunla birlikte hatalarını düzeltebilir. 
Burada temel nokta şudur ki; anne-baba çocuktan 
daha fazla yaşantıya sahiptir ve çocuğa şekil verme 
görevi tamamen onlara aittir. Çünkü çocuk “su” 
gibidir ve girdiği kabın şeklini alır.

“Tabula Rasa” felsefesiyle tamamen şu noktaya 
işaret edilmiştir: “ÇOCUK BOŞ BİR LEVHADIR.” 
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Yetişkinlerin özellikle anne babanın bu levhanın 
doldurulmasında etkisi büyüktür. Anne-baba tutumları 
çocuğun levhasında ilk vurucu izleri bırakırken, 
çevre ve eğitim bu izleri perçinler niteliktedir. 
Bundan dolayı anne babanın çocuğunu tanıması 
ve doğru anne-baba tutumunu geliştirebilmesi 
önemlidir. Ülkemizde planlanan gebeliklerde 
dahi anne-baba olmak bir eğitimden geçmeden 
kendiliğinden gelişen bir süreçtir. Aslında pek 
çok birey daha kendini bile tanımadan bir evliliğe 
adım atmakta ardından da toplumun beklentisi 
çerçevesinde çocuk sahibi olmaktadır. Bu da 
karşımıza büyüklerinden gördüğü çocuk yetiştirme 
tutumlarını benimseyen anne-baba modellerini 
çıkarmaktadır. Oysa ki, anne-babalık bir eğitim 
alınmasını gerektirecek kadar ciddi bir iştir. Son 
dönemde tüm dünyada benimsenen “Anne-Baba 
Okulu, Ebeveynlik Eğitimi, Evlilik Eğitimi ” 
yaklaşımları bireylerin evliliğe ve anne-babalığa 
hazırlanmasında etkili olabilmektedir. 

Çocuğun aile içerisinde yetiştiği ve ailenin 
toplumun temel taşı olduğu düşünüldüğünde 
bu çerçevede yapılan çalışmaların hepsi toplum 
refahını arttırıcı niteliktedir. Çocuk ve aile ile 
çalışan disiplinlere farkındalık yaratmak için 
verilen eğitimlerin sayısı ve niteliği arttırılmalı 
ve bu konuda yapılan çalışmalar, araştırmalar ve 
projeler desteklenmelidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

The Definition and Importance: Empiricism (Experimentalism) is the philosophical view that asserts 
accurate and valid knowledges can be obtained by experiences gained from senses. According to 
John Locke, who is a devout fan of empricism, human mind is a blank slate and while this slate is 
being filled first impressions are gained by experience. In that sense, when a child’s physical, mental, 
psychological and social development since the day he/she is born is considered, it is initially shaped 
by his/her family, and then by school and people in his/her environment. Parents’ recognition of the 
child and their development of the right attitude is vital in child’s healthy completion of developmental 
stages. Blank slate of the child raised with the right parent attitude is filled with right impressions 
and knowledge; thus preparing the child for the life ahead. There is a team who supports healthy 
developmental stages of growth; and nurses are a significant part of this team. As a member of a 
profession which is always with human baby from birth to death, by adding philosophical point of view 
to their professional knowledge and skills, nurses can evaluate the child with a broader perspective. 
It’s observed that nursing curriculum cannot deal with the philosophical aspect of the profession 
due to its intensive content. Philosophical aspect of nursing is generally dealt with during master’s 
or Phd periods. Therefore, such descriptive studies enhance professional knowledge and pave the 
way for further studies. The Aim: The aim of this study is to examine the issue of education from 
the early childhood within the framework of Tabula Rasa. To this end, literature scan was conducted 
and the place of Tabula Rasa concept within the phenomenon of education was discussed in the light 
of knowledge obtained from the literature. Since the parents have a fundemental role in bringing 
healthy individuals up, the study focuses on the significance of the right parent attitude adoption and 
the place of education and environment in child’s development. In that sense, the study is expected 
to contribute to supporting perceptions on how Tabula Rasa concept would be be handled within 
phenomenon of education in the literature. Content: Locke first dealt with the question : “What is 
the source of human knowledge?” in his Tabula Rasa philosophy. He associated the answer with the 
experience gained through senses and he emphasized that all the gains by humanity is obtained by 
experiences. Experiencing period starts with the birth and ends with death in human life. During this 
period, the child is constantly in interaction with parents from the very first day. No child is good or 
evil from birth; each baby develops by interacting with its environment, like all living being. One of 
the factors affecting developmental period of the child, who is born susceptible to good and evil, is 
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education; and experiences and family sits on the foundation of these experiences. According to Locke, 
the purpose of education is to learn and and as a result of this learning, having a unity surrounded by 
experiences. He attributes the work of people equiping themselves with knowledge and providing 
necessary benefit to the cooperation of mind and perception. If these two concepts gain the ability to 
work together, the mind reaches to a state which is autonomous, has the ability to think and provide 
solutions. Because sense is the starting point of the mind, thoughts and knowledge are obtained from 
perceptions of the senses. These are the factors which hasten the forming of thoughts in a child’s 
early years. Then the child performs mind-work by describing these thoughts and move forth to 
intellectual levels. Since human mind is not equipped with any knowledge from birth, child can only 
develop skills and increase information through experimenting, observing and researching actively. 
For this reason, the child is under influence of environment from birth to death. Initial environment 
for the child is the womb and uterus. After the birth, close relatives, friends teachers and other people 
they interact with constitute their environment. Since the children are constantly under physical and 
mental development process, they are more susceptible to enviromental conditions and more likely 
to be at risk compared to adults. Positive clinching of the environmental factors is first provided 
by family, the first and significant environment of the child. Family is an institution that supports 
physical, emotional and social development of the child. The child gains his/her first experiences in 
this environment, and recognizes him/herself as an individual through the communication with family. 
Parent-child relationship is mainly dependent on family attitudes and thanks to these positive attitudes, 
the child fills his slate positively. Restrictions of the Study: Studies related to subject are conducted 
in educational sciences field; however, very few studies are conducted by health professionals who 
are omnipresent in human social life. Results: The child grows, develops and matures by going 
through many different stages from birth to adulthood. All these stages are dynamic and relevant 
to one another; and a stage should start with the saturation of the child in the previous stage. Any 
negative experience in one of these stages reflect to whole life of the child. Locke points out to 
this exact point with his “Tabula Rasa” philosophy: “Child is a blank slate”. The effect of adults is 
signifcant while this slate is being filled, especially that of parents. While parent attitudes leave first 
significant marks to this slate, environment and education clinch these marks. Therefore, it is of 
vital importance that parents be aware of their children and develop accurate attitude. When the fact 
that family is a milestone in the society and child is grown in a family, all studies within this frame 
have the common welfare increasing property. To raise awareness to disciplines who work with the 
children and family, the quality and the quantity of educational seminars should be increased; and 
studies and projects related to this topic should be given support.
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indeksler tarafından taranmaktadır. Dergimiz bünyesinde birbirinden değerli olan çok sayıda eğitim, 
okul öncesi eğitim, sağlık ve diğer eğitim dallarında araştırmacısı 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 olup yönetim kurulunun %51 nin aldığı kararlar 
uygulanmaktadır. Her bir yayın alan uzmanı iki hakem onayından geçmiş olmalı ve olumlu yönde 
yayınlanabilir şeklinde görüş raporu almalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. 
Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayı-
larda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde 
yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme 
yüklenen çalışmalar dergiye 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 
mutlaka 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 kararı olmak-
sızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi 
baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem 
sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi 
vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak iste-
yen 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 sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup 
sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi izleyip 



gelişmeleri takip edebilir. 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 değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz bünye-
sinde 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 gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar 
ya da yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştiril-
meyen 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 bilimsel 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 giderebilir.



ABOUT THE JOURNAL

ACED, International Refereed Journal of Family, Child and Education was published in 2013. The 
journal publishes scholarly papers to contribute to the field. It is a refereed journal which publishes 
THREE issues in a year: at the end of April, August And December. The journal is published in hard 
copy and online. The journal covers all sorts of researches and studies on mother, child and education. 
The journal is an international journal which is indexed with and included in many indexes. The re-
feree, and science and advisory board of the journal is composed of qualified and prolific researchers 
and academicians, experts in the field of education and health. The chief editor of thejournal is Dr. 
Fatma TEZEL ŞAHİN, and the journal acts in accordance with the decisions of the administrative 
board. The chair of the administrative board is the current chief editor, and the decisions of the ad-
ministrative board (%51) are implemented. Each paper should have been evaluated by the two field 
referees and received a favourable report to be published. In each issue, only one manuscript of the 
same author is included. The papers approved by the two referees and the editorial board are saved 
to be published in the following issues. None of the authors can exercise power over the referees or 
the editorial board. In the journal, copyright agreement for the uploaded articles is not signed. The 
journal holds the copyright of the uploaded articles. Uploaded studies are accepted to be transferred 
to the journal with exclusive rights. The author and authors accept this and confirm that they will act 
in accordance with it. It is prerequisite for the academicians and researchers to have received a Ph.D 
degree and published several studies and articles in their fields so as to be a member of the referee 
and the science board. The academicians or researchers without a Ph.D degree and any publications 
in the field cannot be a member of the referee or science and advisory board. The administrative 
board is the competent authority. The decisions of the administrative board are final and cannot be 
changed. Without the approval of the administrative board none of the decisions can be implemented. 
The journal has a claim on rejecting the articles prior to the referee assessment process unilaterally. 
The chief editor gives the final decision whether to accept or reject the articles which haven’t been 
sent for referee assessment or to send the articles for assessment. The chief editor does not have 
to inform the administrative board of this process. The administrative board is the sole authority to 
accept the researchers to be involved in the referee, science and advisory board. The journal also 
publishes special editions, including the presented papers, approved by thereferees, in the national 
and international conferences, These issues include only the oral papers presented in the conferences 
that the journal has an agreement. These papers should have been evaluated and approved by the 
conference science board and the referees. Full texts of the presentations and the referee approval 
reports should have been submitted to the chief editor of the journal and the administrative board. The 
journal will not publish the papers without these documents. The authors are informed of each process 
in the journal through the system. Since it is a web-based journal, activating their memberships on



the internet, the authors can follow this process in the system. Papers which are not prepared within 
this system will not be accepted. In the journal, noone is privileged. The terms and conditions are 
the same for everybody; they cannot be changed for anybody. Nobody can demand any privilege, 
everybody should comply with the terms and conditions. The journal publishes studies and researches 
within the scope of the journal. The chief editor is the one who manages the referee assessment process. 
The chief editor has the right to decide and inform in the evaluation process. The papers disapproved 
by the chief editor will not be published in the journal. In this case, the author/authors cannot impose 
any sanctions on the journal or any organs. The journal complies with the requirements of Law no. 
5846 on Intellectual and Artistic Works. The journal reserves its rights unilaterally against the authors 
who do not comply with the requirements of Law no. 5846. In case of any problems related to in-
correct citation and plagiarism, the author/authors are responsible unilaterally. The journal cannot be 
held responsible for this, and noone can impose sanctions on thejournal. The journal is published in 
hard copy and online. The main objective of the journal is to provide an intellectual platform for the 
authors, referees, and themembers of science and advisory board who are all welcome to contribute 
to the development of science within the rules of ethics. The journal does not demand any charge 
from the authors. The journal is not supposed to send a printed issue to the individuals, authors or 
institutions. The approved papers are uploaded to the system within the rules of the journal. All the 
issues in thejournal can be downloaded in pdf format.



YAYIN İLKELERİ

1. Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve değerlen-
dirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.

2. Dergimizin yayın kabul ettiği “AİLE ÇOCUK ve EĞİTİM” dışındaki çalışmalar kabul edilme-
mektedir.

3. Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu yük-
lenmemektedir. 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 arasında 
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. Yazardan 
sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştiril-
memiş 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 yerleşti-
rilmelidir. 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. Çalışmalar derginin web sitesinde örnek olarak gösterilmiş makale formatına göre hazırlanmak 
zorundadır.

17. Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sisteme 
yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderilerek hakem 
değerlendirmesi için onay istenir.

18. 2016 Ocak ayından itibaren İngilizce olarak belirlenmiştir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde 
hazırlanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma 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 karar 
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 dışında 
bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulunması 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 hakkında 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 ilgili 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 değerlendiril-
meyen 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 yönetimin insi-
yatifine 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. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ 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 TA-
RAFLI 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 consideration 
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 scien-
tific reliability of the papers. Each author is held responsible for his/her articles, prepared 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 information 
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 circums-
tances 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 corrections 
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, citation 
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. Work must be prepared according to the article format has been shown as an example in the 
journal’s website.

17. Following the necessary steps, the current studies are uploaded to the system by the registered 
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 and English. 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 signature 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 PUBLICATION PRINCIP-
LES. 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 WITHIN THE FRAMEWORK OF 
RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING 
OUT OF THE FRAMEWORK OF RELEVANT PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY 
INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1.  Dergiye 2016 yılından itibaren yalnızca İngilizce makaleler kabul edilecektir.

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 Türkçe 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 nedenle 
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 açık-
lanmalıdır. 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 iddiasında 
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 der-
gimize 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 uza-
yabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi 
sistemden çekemez.

16.  Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorumlu 
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 dergimizin 
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz.

18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen süre-
dir. 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. Dü-
zeltme 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 kenarlarından 
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 bırakılmamalı-
dır). Bir çalışma 25 sayfayı aşmamalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dahil değildir. Makalenin başlığı 
büyük harflerle, kalın ve sayfaya ortalı olmalıdır. Türkçe başlıktan sonra bir satır boşluk bırakı-
larak 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 gelecek 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 Örneklem/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. Metin 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 ya-
zar soyadına göre sıralanmalıdır (Tezel Şahin ve Özyürek, 2010: 55; Wolfinger, 2003: 40)........
diğerlerine de sayfa no eklenecek. 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 kalın ve italik 
olarak yazılmalıdır. İnternet adresleri http://www ile başlayan tam adres olarak verilip, erişim 
tarihi yazılmalıdır.
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8(1):31-50
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Enstitüsü, Ankara
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GÜÇRAY, S., (2003). The Analysis of Decision Making Behaviors and Perceived Problem Solving 
Skills in Adolescents, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2). [Erişim: 
http://www.Tojet.Net/Articles/225.Htm, 07 Nisan, 2012]



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English.

2. The studies in different languages are also accepted if the editorial board and the administrative 
board approve the papers. The journal acts unilaterally.

3. The journal is in print version. In the electronic version, only the Turkish and English abstracts 
are included.

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5. None of the authors can assert legal rights and impose sanctions on the journal

6. The journal cannot be held responsible for the papers, however, the author himself/herself is 
responsible for the articles unilaterally.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously and 
under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the 
article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required 
sanctions on the author or authors.

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues.

9. None of the studies and authors have privileges in the journal. Each author is on equal terms 
with the other authors.

10. The names of the referees, experts in their fields, will not be revealed to the authors. Information 
concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It is kept confidential.

11. Major and minor corrections can be assigned to the authors following the referee evaluation 
process. These corrections are requested from the authors twice. If the required corrections are 
not made, the publication is rejected by the system automatically.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated in the foot-
note. Otherwise the author is accused of plagiarism. The journal cannot be held responsible for 
this situation.

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not 
necessary for the authors to sign any other documents.



15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies that are 
not evaluated within this period are sent to a different referee. The author cannot assert any legal 
rights and withdraw his/her article in this process.

16. In the articles, studied with more than one author, the first mentioned author is regarded as the 
addressee. The journal is not supposed to give information to other authors.

17. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees 
or cannot demand anything from the referees.

18. The journal publishes three times in a year: April, August, and December. However, there might 
be changes in the periods depending on the publication process. This condition is under the 
initiative of the administrative board. The journal cannot be held responsible for this.

19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the addressee. The 
authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15 
days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose sanctions 
on the journal in this case.

20. If the paper is not in Turkish, there should be a Turkish abstract. Key words should be between 
3-7 words. Articles should not exceed 25 pages. Appendices are not included in this number. 
Abstracts in Turkish and English should be between 100-250 words. The text should be written 
in TIMES NEW ROMAN font, 12 sized. The whole study should be single spaced. The titles 
should be written in bold, Times New Roman font, 14 sized. The names and institutions of the 
authors should be written in bold, italic, Times New Roman font, 12 sized. Turkish and English 
abstracts should be indented from left and right in the box in Times New Roman font, 10 sized 
as in the sample article. Firstly, the surname of the author is written: YILDIRIM, Ö., 2007:16-
17, and the title of the book is written: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” The guidelines are listed in 
the sample article which can be downloaded from the system.
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DR. Şenay ÜNSAL ATAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şeyda DÜLGERLER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şeyda SEREN İNTEPELER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Şule ECEVİT ALPAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ



ACED Uluslararası Hakemli Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Adres : Atakent Mah. Akasya 1 Evleri C2-23 Blok Kat 4 Daire 17 Halkalı Küçükçekmece İstanbul

Web http://www.aceddergisi.com 

E-mail: info@aceddergisi.com 


