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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 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite 
belgeleriyle ve (2015/03937-2015-GE-17282) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazar-
larına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706) 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 / 
Online: 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 



VII

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, kıymetli bilim insanları., 

Dergimizin bu sayısında toplam 09 araştırma ve uygulama çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. Dergi-
mizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza yürekten teşekkür 
ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek ve katkıları ile bizleri 
yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin sizlere ulaştırılmasında 
arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli 
bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim insanları; dergimizin farklı indekslere 
girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine 
farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi konusundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. 
Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına dergi ve sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da 
ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. Şimdiden destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder gelecek sayılarda 
yeniden görüşmek üzere esenlikler dileriz. 

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

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

Prof. Dr. Mustafa TALAS
Baş Editor 
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Öz: Amaç: Bu araştırma, toplumun gelişen teknolojiyi 
ne düzeyde kullandığını ve bu kullanımın aile ilişkile-
rine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 
Tanımlayıcı türde yapılan bu araştırma, bir üniversite 
hastanesi kliniklerinde 200 hasta yakını ile yapılmış-
tır. Bulgular: Sosyo-demografik özelliklere göre ka-
tılımcıların %74,5’i çekirdek aile tipindedir. Günlük 
yaklaşık 2 saat televizyon izlemektedirler. En çok kul-
landıkları sosyal ağlar Facebook (%66.5) ve Whatsapp 
(%56.0)’tır. Katılımcıların %30.5’i eşlerinin sosyal 
ağlarını karıştırdığını ve bunu en çok merak (%19.0) 
nedeniyle yaptığını belirtmiştir. Aile üyelerinin günlük 
birbirine 3-4 saat zaman ayırdığı (%34.0), bu zamanda 
da çoğunlukla televizyon izlendiği (%53.0) bulunmuş-
tur. Evdeki televizyon sayısının aile üyelerinin görev-
lerini yerine getirmelerini olumsuz etkilediği, sosyal 
ağ kullanımının aile üyelerinin görevlerini, birbirlerine 
ayırdıkları zamanı ve çocuk-baba ilişkisini etkilediği 
bulunmuştur. Sonuç: Bu alışkanlıklar, ailenin birlikte 
geçirdiği zamanı ve baba-çocuk ilişkisini olumsuz et-
kilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile İlişkileri, Teknoloji

Abstract: Aim: This study was conducted in order to 
determine the level of use of developing technologies 
and its effects on family relations. Method: This de-
scriptive study was carried out with 200 patient rela-
tives who applied to clinics of a university hospital. 
Results: According to the socio-demographic charac-
teristics, 74.5% of participants were living in a nuclear 
family. They had a habit of watching television about 
two hours per day. The social networks which were 
most preferred were Facebook (66.5%) and Whatsapp 
(56.0%). The 30.5% of the participants stated that their 
spouses controlled their social networks and that it 
was mostly because of curiosity (19%). It was found 
that the family members shared about three or four 
hours together per day (34.0%) and they had right to 
watch television mostly at the time when they decided 
(53.0%). It was found that the number of television 
negatively affected the fulfillment of the duties of the 
family members, the use of the social network affected 
the duties of the family members, the time they shared, 
and the relation of the father and the child. Conclu-
sion: These habits negatively affected the time when 
the family spent together. Furthermore, the relationship 
of father-child was also negatively affected.

Key Words: Family, Family Relations, Technology
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INTRODUCTION

It is not possible to mention a single defini-
tion of the family. The family concept has 
been used in many different disciplines such 
as health, social science, and natural sciences. 
The definition of family has been made in dif-
ferent ways in different societies. However, 
the main question is what the family is. In the 
past century, there have been many studies ex-
amining family and family relations. Today, 
there are still debates about what the family 
is and what it is not. Koerner and Fitzpatrick 
(2004: 179) grouped different definitions of 
the family concept under three general per-
spectives. The first is a structural description 
that covers the existence of a parent, child or 
other family members. This definition empha-
sizes that the family is established through 
marriage or blood ties. The second perspec-
tive includes psychosocial functions and 
tasks. This approach emphasizes the continu-
ity of the unity of a family, the socialization 
of children, emotional and economic support, 
and the fulfillment of roles. The third perspec-
tive emphasizes the transactional descrip-
tion, which includes emotional ties between 
groups and their sincere behaviors (Weigel, 
2008: 1431).

As mentioned above, there are various defi-
nitions of the family concept and family re-
lationships, social connections, roles and re-
sponsibilities, expectations, living space, and 

income are the basis of most family descrip-
tions (Günindi and Giren, 2011: 355; Har-
mon Hanson, 2005: 12, Weigel, 2008: 1433). 
Family is more than a structure in which indi-
viduals share their physical and psychological 
private life. Family is a system in which its 
members have different roles, improve some 
rules in itself, which works with organized 
power structure that has complicated com-
munication ways and forms, and which has 
its own problem solving methods (Golden-
berg and Goldenberg, 2008: 18). This system 
has sociocultural structure characteristics 
and individuals determine their socialization 
through social relations which are formed 
in accordance with their family structure. 
However, societies that are changing within 
technology networks and that want to retain 
their assets are undergoing cultural change by 
compromising their traditional cultures (Cer-
eci, 2012: 11; Çıtak Tunç and Kılınç, 2015: 
278).

Nowadays, there is a specific external power 
affecting the family. This power is a mass cul-
ture including mother, father, children, family 
relations, and family structure except the fam-
ily (DeGaetano, 2007: 9). The media, which 
have the power to reproduce and reinterpret 
the structure of society and social relations as 
a result of the developments in science, com-
munication and technology, reach societies 
in a short period of time and can affect their 
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societal and familial lives. While television, 
which is today’s one of the most widespread 
mass media, offers both visual and auditory 
stimulus at the same time, it can also offer a 
passage from real world to the virtual world. 
Consequently, it has a great importance for 
many families because it has a task of a win-
dow opening to external world (Atay and 
Çelebi Öncü, 2009: 74).

One of the most important improvements in 
the fields of communication and technology 
is the mobile phone technology. It significant-
ly affects the daily life (Karaaslan and Budak, 
2012: 4549). The mobile phone has come 
to the forefront with its ability to be mobile 
and carry communication every second in 
every area of life. In addition, with the de-
velopment of information technology, there 
are many mobile service bridges from shop-
ping to banking services. It has been found 
that mobile phones are actively used by both 
parents and children (Karaaslan and Budak, 
2012: 4550; Mesch, 2011: 291).

Over the past decade, internet has been one of 
the most important inventions which affects 
our life. Internet does not affect only technol-
ogy, science, commerce, structure of the gov-
ernment, and the way of service delivery but 
also social domain and so family institution 
and relations which are the important parts 
of this domain. Internet can create a conflict 
environment by causing uneasiness between 

parents or parents and child (Bengshir and 
Altınok, 2007: 630). Many factors (such as 
limitation of the internet usage, expressions 
that are used in online communication, peo-
ple whom children communicate with) can be 
one of these reasons. With the effect of new 
media era, children become acquainted with 
internet at early ages and they adapt to this 
technology much easier than adults. Inter-
net improves abstraction ability of children 
and increases their potential of creativity and 
critical thinking. Besides, internet has lots of 
negative sides. Families worry about the ad-
diction and children’s desire to be in the vir-
tual world (Rodopman Arman et al., 2011: 
22). The Internet creates an escape environ-
ment for children. For children who have 
difficulty expressing themselves and feel-
ing alone, the internet really means escape 
from the reality. Besides, desire of surfing in 
the social networks and finding new friends 
make children addicted to the internet (Kırık, 
2014: 339). Online chat environment, expres-
sions, and sign can cause social change and 
psychological effects on especially children 
and adolescents (Bengshir and Altınok, 2007: 
631). However, disinformation (information 
distortion), information pollution, counter-
feiting, hacking of ideas, illegal transactions 
on the internet are among the disadvantages 
of this technology (Fuchs, 2013: 8).
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However, because of its ability to provide 
two-way communication, the internet is also 
an important influence that strengthens the 
communication at the same time, as long as 
it does not manipulate the time that should be 
reserved for the family. While we are using 
the technologies that much, how are our fam-
ily relations effected?

Science and technology have entered to our 
daily life, and encompassed the vast major-
ity of our life; from banks to home, and from 
clothes to food. It will be beneficial to deter-
mine the use of technology by people and 
society and its effect on family relations in 
terms of supporting healthy family structure. 
Therefore, this study has been conducted 
with the purpose of examining how society 
uses developing technologies and the effect 
of this usage on family relations.

METHOD

Type of Research 

This study is a descriptive study.

Place and Time of Research

This study was conducted between 1st of 
February and 28th of March 2016 in clinics 
of Adnan Menderes University Research and 
Application Hospital.

Target Population of the Research and 
Participants

Target population of research consists of rela-
tives of all patients (n=200) who completely 
filled the data collection tool and accepted to 
participate in the study after being informed 
by researchers. In Post-Hoc analysis which 
was used to test the power of the participants 
after the study, it was confirmed that partici-
pant provides % 92 of the power at % 95 con-
fidence interval with % 3 effect size.

Data Collection and Instruments

While collecting data, a questionnaire form 
with 37 questions prepared by researchers 
(Bensghir and Altınok 2007; Demir, 2016; 
Wright et al., 2001; Yaşar Ekici, 2014) in ac-
cordance with literature was used. The ques-
tionnaire form investigates the introductory 
information, the frequency of follow-up of 
technological developments, the types, num-
bers and daily use periods of the mass media 
at home and family relationships. Questions 
were prepared as multiple choice questions 
and open ended questions. Data were collect-
ed with face to face interview method within 
working hours.

Data Analysis

The responses of the open-ended questions in 
the questionnaires filled in by the participants 
were grouped and hand coding was done. In 
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the analysis of the study, SPSS program and 
number, percent, frequency, and chi-square 
tests were used. Chi-square significance test 
was used to examine the relationship between 
mother-father-child and relationship between 
parents. P values under 0.05 were evaluated 
as statistically significant (p<0.05). 

Ethical Principles 

Before the study, some instructions were giv-
en to the participants. For instance; the aim of 
the study was explained. Information about 
time to fill out the form was shared with 
participants. It was stated that the work was 
based on volunteerism and that they can leave 
the study whenever they wanted. It was also 
guaranteed that their information can only be 
used in the study. The oral and written con-
sents of participants were obtained. In the 
study, they were informed that they shouldn’t 
write their personal information and so confi-
dentiality of the study was confirmed. Licence 
was received from the related institution.

Statement of Limitations

This study was conducted with healthy rela-
tives of patients who were referred to the hos-
pital with any health problem. Public institu-
tions are active sites for planning and con-
ducting a scientific research. However, the 
inclusion of scientific research on the basis of 
volunteerism and the examination of familial 
characteristics and family relationships in our 
study restricted the number of samples. For 
this reason, research findings are limited to 
the selected sample and research area.

RESULTS

According to the sociodemographic charac-
teristics of participants, 50.5% of them were 
women and 45.5% of them were primary 
school graduates. The 25.0% of them were 
employees, 74.5%of them were living in a 
nuclear family, and 56.0% of them had a fam-
ily members who wereworking. Of all partic-
ipants, 28.0%of them were regularly smok-
ing cigarette and 6.0% of them were regularly 
drinking alcohol (Table 1).
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Table 1. Range of Participants’ Sociodemographic Characteristics (n = 200)

Sociodemographic characteristics                      n                           %
Gender  
Female 
Male 

101
99

50.5
49.5

Educational Background 
Primary School
High School
University
Postgraduate

91
58
41
10

45.5
29.0
20.5
5.0

Occupation
Officer 
Employee
Self Employement
Housewife 
Other 

24
50
29
65
32

12.0
25.0
14.5
32.5
16.0

Type of family
Elementary Family 
Extended Family
Rural-Urban migrated family

149
38
13

74.5
19.0
6.5

Income statue
Less than 1000 lira 
1000-2000 lira
2000-4000 lira
More than 4000 lira  
 

33
84
48
35

16.5
42.0
24.0
17.5

The number of family members 
2
3
4
More than 5

10
45
80
65

5.1
22.8
40.6
22.5

The number of family members who work
Not working (unemployed)
1
2
3
4 or more 

4
112
63
17
4

2.1
57.4
32.3
6.2
2.1

Usage of additive drug
Cigarette 
Alcohol

56
12

28.0
6.0

Average of age        X=38.14         SS=9.56
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Participants sometimes follow the techno-
logical advancements (47.5%). When the 
mass media that are in the participants’ home, 
the period of use and the location of the de-
vices were examined, it was confirmed that 
the television was mostly watched in a liv-
ing room (98.0%) and it was approximately 
watched 2 hours per day. It was found that 
more than 50.0% of the participants had at 

least one computer/tablet at home (54.0%) 
and they were also using this technology in 
a sitting room (52.5%) for about 30 minutes 
to 2 hours per day. There were at least two 
mobile phones in each family (38.5%), the 
social networks most frequently used by par-
ticipants were Facebook (66.5%) and What-
sapp (56%) (Table 2). 

Table 2. Mass Media which participants have at their home, Their Place and Duration of 
Usage (n= 200)

Tools, place and duration of usage                                                n                     %

Sequence of following the technology
Always 
Usually 
Sometimes 
Never 

38
43
95
24

19.0
21.5
47.5
12.0

The number of the television
1
2
3
4 and more 

108
66
20
6

54.5
33.3
10.1
2.0

Place of the television
Sitting room/saloon
Bedroom 
Kid’s room
Kitchen 

196
21
20
49

98.0
10.6
10.1
24.7

Duration of watching television per day
Less than 30 minutes
30 minutes -2 hours
3-4 hours
More than 4 hours

18
81
60
41

9.0
40.5
30.0
20.5



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Eylül – Ekim – Kasım  - Aralık 2018 Sayı: 16 Güz Kış Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
September - October - November - December 2018 Issue: 16 Fall Winter Period

ID: 212 K: 338
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

8

The number of the computer and tablet
Absent 
1
2
3
4 and more

23
108
49
10
10

11.5
54.0
24.5
5.0
5.0

Place of the computer 
Sitting room/saloon
Bedroom 
Kid’s room 
Work room

105
4
35
48

52.5
2.0
17.5
24.0

Duration of usage of the computer and tablet at home
Less than 30 minutes 
30 minutes -2 hours 
3-4 hours 
More than 4 hours

60
59
17
26

30.0
29.5
8.5
13.0

The number of the mobile phone in the family 
1
2
3
4 and more 

24
77
44
55

12.0
38.5
22.0
27.5

Social networks in use 
Facebook
Whatsapp
Instagram
Swarm
Other 

133
112
54
17
36

66.5
56.0
27.0
8.5
18.0

The 30.5% of the participants stated that their 
spouses controlled their social networks be-
cause of the curiosity (19%) and jealousy 
(8.0%). It was found that family members 
spend together 3-4 hours a day (34%) and 
they mostly watch television (53%) when 

they are together. Participants indicated that 
they were   taking all the family decisions to-
gether (88.0%) and trying to find a common 
way (73.5%) when they had a family dispute 
(Table 3).
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Table 3. Range of Family Relations of Participants

Views and Relations                                                           n                              %
Internet technology…
It is a device which is addictive
It is a device which is needed
It is entertaining
It is a source of information
It harms privacy

79
113
50
66
24

39.5
56.5
25.0
33.0
12.0

Situation of partner’s snooping social networks
Yes 
No  

61
139

30.5
69.5

Reasons of snooping 
Curiosity 
Lack of confidence 
Jealousy
Habit 
Other  

38
5
16
7
5

19.0
2.5
8.0
3.5
2.5

Situation of response to partner’s snooping social net-
works
She/he can snoop, I respond positively.
I remain unresponsive 
I get angry
I snoop her/his social networks, too
Other  

122
21
21
15
21

61.0
10.5
10.5
7.5
10.5

Daily duration which family members spare for one 
another
Less than 30 minutes 
30minutes -2 hours 
3-4 hours 
More than 4 hours 

17
52
68
63

8.5
26.0
34.0
31.5

Action which is done with the family
Watching TV
Reading book
Talking 
Other 

106
6
75
13

53.0
3.0
37.5
6.5

Situation of making decision in the family 
All together 
Only mother 
Only father 

175
6
19

88.0
2.5
9.5

Methods which are used to solve conflicts in the family
Neglecting the problem
Vexation 
Trying to find a compromise
Emotional pressure 

26
11

147
16

13
5.5
73.5
8.0
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Participants reported that they had activities 
with their families (35.5%) once a month 
outside their home. They stated that family 
members can always express their feelings 
clearly and they were always tolerant to each 
other (47.0%). It was found that family mem-

bers always regularly performed their duties 
(43%) and that the mother and father could 
share the time with the children (71.4%). Fur-
thermore, the mother (65.7%) and the father 
(56.7%) had the good relationship with their 
children (Table 4). 

Table 4. Range of Family Relations of Participants (Contd)

Views and Relations                                                           n                              %

Sequence of doing outside activity 
Once a week 
Once a month
We don’t join in an activity together 
Other 

51
71
36
42

25.5
35.5
18.0
21.0

Sequence of visiting family elders 
Once a week 
Once a month 
Religious holidays 
We never visit them
Other 

95
50
32
5
18

47.5
25.0
16.0
2.5
9.0

Expressing feelings frankly to one another at home
Always 
Usually 
Sometimes 
Never 

96
50
46
8

48.0
25.0
23.0
4.0

Tolerance of family members toward one another 
Always 
Usually 
Sometimes 
Never 

94
85
15
6

47.0
42.5
7.5
3.0

Doing tasks regularly at home 
Always 
Usually 
Sometimes 
Never 

86
83
24
7

43.0
41.5
12.0
3.5
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Situation of parent’s sparing time for children
Both of them can spare time 
Only father can spare time
Only mother can spare time
Neither of them can spare time.

125
2
36
12

71.4
1.1
20.6
6.9

Area which family set free children
Recreation 
Choice of clothing
Spending money
Other

100
43
3
30

56.8
24.4
1.7
17.0

Relations between father and child
Very good 
Good
Average 
Bad 

102
59
18
1

56.7
32.8
10.0
0.6

Relations between mother and child
Very good 
Good 
Average

119
55
7

65.7
30.4
3.9

When the use of technology and family re-
lations were compared to each other, it was 
found that the number of televisions at home 
negatively affected the fulfillment of the du-
ties of the family members, and that the use of 
social network affected the tasks of the family 
members, the time they spent together, and 
the relationship between the children and the 
father (p <0.05). However, no significant re-
lationship was found between other variables 
(p> 0.05) (Table 5,6).
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Table 5. Comparison of Technology Usage of Participants and Relations of Partners

Properties 
Family Relations

Controlling 
partner’s social 

networks

Reaction to snooping social networks Doing tasks at home Solving conflict

Yes  No  She/he 
can snoop

I remain 
unres-

ponsive 

I get 
angry 

I snoop 
her/his 
social 
net-

works, 
too

Other Always  Usu-
ally  

Some-
times 

Never Neglec-
ting the 
problem

Vexa-
tion  

Trying 
to find a 
compro-

mise 

Emotional 
pressure  

Usage of social 
networks
Facebook 
Whatsapp
Instagram
Swarm
Other 

34.4
28.8
28.8
40.0
33.3

65.6
71.2
71.2
60.0
66.7

66.4
64.5
64.2
43.8
57.1

9.4
10.0
7.5
6.2
5.7

 
 

8.6
9.1
9.4
25.0
20.0

9.4
9.1
11.3
18.8
5.7

6.2
7.3
7.5
6.2
11.4

43.8
37.8
29.6
29.4
44.4

43.8
46.8
48.1
41.2
33.3

10.8
13.5
20.4
23.5
19.4

1.5
1.8
1.9
5.9
2.8

12.9
10.1
9.3
5.9
13.9

4.5
5.5
7.4
0.0
8.3

77.3
78.0
77.8
82.4
69.4

3.8
5.5
1.9
5.9
8.3

Test and Signifi-
cance 

x2=4.679
p=.197

x2=6.055
p=.195

x2=8.057
p=.045

x2=8.848
p=.065

The number of 
tablet-ipad

1 36.5 63.5 69.7 10.1 7.1 9.1 4.0 48.1 41.5 10.4 0.0 15.9 2.8 72.8 7.5

2 22.4 77.6 55.1 12.2 14.3 12.2 6.1 37.5 47.9 10.4 4.2 10.6 6.4 80.9 2.1

3 10.0 90.0 70.0 0.0 10.0 0.0 20.0 30.0 60.0 10.0 0.0 11.1 11.1 77.8 0.0

4 and more 30.0 70.0 60.0 10.0 10.0 10.0 0.0 20.0 40.0 30.0 10.0 10.0 30.0 40.0 20.0

Test and Signifi-
cance 

x2=5.256
p=.154

x2=13.065
p=.364

x2=14.348
p=.110

x2=24.892
p=.015

The number of the 
mobile phone

1
2
3
4 and more 

39.1
23.7
27.9
40.9

60.9
76.3
72.1
59.1

62.5
67.1
75.6
52.0

12.5
13.7
7.3
10.0

12.5
1.0
4.9
14.0

12.5
4.1
9.8
10.0

0.0
4.1
2.4
7

43.5
51.9
43.2
34.7

34.8
39.0
47.7
49.0

17.4
7.8
9.1
14.3

4.3
1.3
0.0
2.0

17.4
11.8
14.0
13.7

0.0
5.3
4.7
9.8

78.3
78.9
79.1
62.7

4.3
3.9
2.3
9.8

Test and Signifi-
cance 

x2=4.952
p=.175

x2=15.726
p=.204

x2=7.496
p=.546

x2=13.261
p=.350

The number of the 
television

1
2
3
4 and more 

34.9
22.2
35.0
75.0

65.1
77.8
65.0
25.0

60.2
73.8
55.0
50.0

13.6
6.6
10.0
25.0

11.7
13.1
0.0
25.0

10.7
3.3
10.0
0.0

3.9
3.3
25.0
0.0

49.5
40.9
36.8
0.0

38.1
48.5
36.8
50.0

11.4
10.6
21.1
25.0

1.0
0.0
5.3
25.0

15.9
7.8
15.8
0.0

4.7
6.2
10.5
0.0

74.8
75.0
73.7
100.0

3.7
9.4
0.0
0.0

Test and Signifi-
cance

x2=6.691
p=.082

x2=24.272
p=.019

x2=23.155
p=.006

x2=8.480
p=.747
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Table 6. Comparison of Technology Usage of Participants and Child-Mother-Father  
Relations

Properties 
 

 Family Relations

Child-mother relations Duration which family members spare for 
one another 

Child –father relations Sparing time for children

Very 
good

Good  Avera-
ge 

Less 
than 
30 

minu-
tes 

30 
minu-
tes -2 
hours 

3-4 hours 
More 
than 4 
hours 

Very 
good  

Good   
Avera-

ge  
Bad  

Mother 
+father 

Father  
Mother Ø

Usage of social 
networks 
Facebook 
Whatsapp
Instagram
Swarm
Other 

68.3
68.3
61.7
71.4
60.6

29.2
28.7
34.0
28.6
30.3

2.5
3.0
4.3
0.0
9.1

6.9
4.5
9.3
0.0
0.0

30.8
33.6
22.2
23.5
25.0

33.8
38.2
40.7
41.2
41.7

28.5
23.6
27.8
35.3
33.3

59.2
62.4
55.3
57.1
43.8

31.7
29.7
38.3
42.9
25.0

8.3
7.9
6.4
0.0
31.2

0.8
0.0
0.0
0.0
0.0

72.6
74.5
73.3
83.3
75.0

0.0
1.0
0.0
0.0
0.0

2.4
17.3
20.0
16.7
15.6

6.0
7.1
6.7
0.0
9.4

Test and Signi-
ficance 

x2=3.978
p=.137

x2=8.783
p=.032

x2=16.184
p=.001

x2=3.972
p=.264

The number of 
tablet-ipad

1 66.7 30.3 3.0 6.7 23.8 30.5 39.0 58.2 33.7 7.1 1.0 72.6 0.0 24.2 3.2

2 75.0 20.5 4.5 2.1 25.5 46.8 25.5 59.1 29.5 11.4 0.0 65.1 2.3 20.9 11.6

3 44.4 55.6 0.0 10.0 40.0 30.0 20.0 44.4 44.4 11.1 0.0 88.9 0.0 0.0 11.1

4 and more 55.6 44.4 0.0 0.0 60.0 40.0 0.0 55.6 22.2 2.2 0.0 77.8 0.0 11.1 11.1

Test and Signi-
ficance 

x2=6.081
p=.414

x2=15.744
p=.072

x2=4.099
p=.905

x2=10.083
p=.344

The number 
of the mobile 
phone

1
2
3
4 and more

50.0
73.9
72.5
56.2

50.0
21.7
25.0
37.5

0.0
4.3
2.5
6.2

4.5
2.7
9.3
7.7

31.8
29.3
16.3
28.8

27.3
30.7
39.5
42.3

36.4
37.3
34.9
21.2

63.6
59.4
61.5
45.8

22.7
33.3
25.6
41.7

13.6
5.8
12.8
12.5

0.0
1.4
0.0
0.0

39.1
71.0
70.3
77.8

4.5
0.0
0.0
2.2

22.7
21.7
24.3
15.6

13.6
7.2
5.4
4.4

Test and Signi-
ficance

x2=9.936
p=.128

x2=9.432
p=.398

x2=7.570
p=.578

x2=7.422
p=.592

The number of 
the television

1
2
3
4 and more 

62.6
70.0
64.7
66.7

33.3
25.0
35.3
33.3

4.0
5.0
0.0
0.0

8.5
1.6
5.0
0.0

22.6
25.4
50.0
33.3

31.1
44.4
25.0
66.7

37.7
28.6
20.0
0.0

54.5
61.0
47.1
66.7

35.4
28.8
35.3
33.3

9.1
10.2
17.6
0.0

1.0
0.0
0.0
0.0

69.5
74.1
70.6
100.0

1.1
1.7
0.0
0.0

21.1
22.4
11.8
0.0

8.4
1.7
17.6
0.0

Test and Signi-
ficance

x2=2.263
p=.894

x2=14.908
p=.093

x2=3.265
p=.953

x2=7.825
p=.552
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DISCUSSION

The survey found that family members spent 
a certain amount of time per day, but mostly 
at that time they were watching television. 
The effects of television, a universal tool, are 
often universal. According to societies, cul-
tures, and the individual’s use of television in 
their daily life, the effects of television can 
vary (Atay and Çelebi Öncü, 2009: 70). Be-
fore television has come into life of people, 
people would spend their time talking, play-
ing games, and doing different activities. 
However, after television has come into life 
of people, this sharing has decreased, dura-
tion which is spend by watching television 
has increased, and so sense of entertainment 
that has been adopted by family has changed. 
Similar to the results of our work, although 
family members spend time together, televi-
sion takes its place in the lead. This impov-
erishes communication in the family and 
negatively effects quantity and quality of the 
relations between family members (Arslan, 
2004: 6).

It was found in our study that television was 
the mostly used technological device at home 
in the living room. According to the litera-
ture findings, Stanger and Gridina (1999: 12) 
has found that 87% of the families have two 
or more televisions at home, and more than 
60% prefer the rooms of young people as the 
place of use. Hellmich (1999: 23) has report-

ed in the USA Today news center that 26% 
of children in the United States (USA) have 
television in their bedroom and that these 
children have difficulty falling asleep. The 
fact that parents do not plan the television 
watching schedule for their children leads 
them to spend most of their time on televi-
sion. In addition, television is at the forefront 
among the technological devices which are 
used. Approximately one third of the televi-
sion programs are watched on alternative 
platforms (computer, iPad, mobile phones) 
(Rideout et al., 2010: 2). At this point, it will 
be useful to mention about the harmful effects 
of the place where the television is watched, 
especially on children. In a study conducted 
in the United States, the contents of televi-
sion programs are examined and it has been 
found that violence is highly used and there 
are bad characters in programs (Stern 1998: 
24). Seawell (1998: 425) has found that pro-
grams for children are much more violent 
than adult programs. Unlike the literature, the 
preference of areas outside the bedroom in 
terms of television use in our research sug-
gests that families are aware of the negative 
contribution of television especially to their 
children’s development. Presently, if children 
are not able to stay away from the mass media 
through the influence of educational institu-
tions and groups of friends outside the family, 
and if watching television is perceived as a 
family activity, protecting the children from 
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TV programs that might be harmful should be 
the main task of the family (Kaya and Tuna, 
2010: 249). When watching a program, the 
elders of the family in the same room with 
the children can get rid of the negative effects 
of the television by giving them information 
about what is wrong and what is right. In this 
way, children will learn how to interpret them 
when they encounter programs that may be 
harmful, and they will be able to distinguish 
between harmful and beneficial programs. 
In our study, it was determined that partici-
pants actively used social networks and the 
mostly used social networks were Facebook 
and Whatsapp. This was also found to affect 
family members’ duties, the time they shared, 
and the father-child relationship. Turkey 
ranks fifth in the world in terms of spending 
time in social networks and this ranking is 
even above the European average (95.7%). 
Facebook and Twitter websites are mostly 
used in the society (Demir, 2016: 49). Family 
communication is also affected by the dura-
tion of social network usage (Demir, 2016: 
49). In the study of O’Toole (2000: 7), it has 
been confirmed that one fourth of individu-
als who use internet more than five hours in 
a week believe that the internet decreases the 
time they need to spare for their families and 
friends and 10% of them believe that they 
join outside activities less because of the in-
ternet. In this context, data which are in the 
literature are similar to our research findings. 

However, in our study, it was found that so-
cial networks were controlled among spouses 
and this was done mostly because of curiosity 
and jealousy. In line with the developments 
in information and communication technolo-
gies, the internet is entering into homes and 
pockets and family relations are negatively af-
fected. Development in the field of informat-
ics is not only a technological invention, but 
also a change in the social field and it is con-
fronted as a phenomenon that can harm the 
social structure. (Özdemir, 2007: 194). The 
anonymous nature of the internet can create 
virtual communities by bringing together like-
minded individuals in social space without 
time and space, bringing people from differ-
ent cultures together, and reflecting people’s 
social relationships by providing chat rooms 
and chatting environments. The number of 
people and families who are online through 
technological tools is increasing day by day. 
Families who find themselves in the cyber 
world may face many risks in the near future, 
such as linking to illegal individuals and or-
ganizations, increasing domestic conflict, and 
increasing divorce rates. This is supported by 
the fact that social networking and chatting 
are the causes of divorce due to jealousy and 
insecurity (Bengshir and Altınok, 2007: 632).

Our study showed that decisions were taken 
together by family members and they tried to 
find a common way to resolve the problem 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Eylül – Ekim – Kasım  - Aralık 2018 Sayı: 16 Güz Kış Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
September - October - November - December 2018 Issue: 16 Fall Winter Period

ID: 212 K: 338
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

16

when there was a disagreement. What deci-
sions are made and how decisions are taken 
is important for understanding family rela-
tionships. In the family structure survey con-
ducted in 2006, it has been found that family 
members decide together about home choice, 
children’s issues, shopping issues, and issues 
about relatives and neighbors. It has also been 
shown that mostly women decide about the 
home organization (Aile Yapısı Araştırması, 
2006). One of the indications of the relation-
ship between individuals in the family is the 
form of reaction when there is disagreement 
between individuals. In the same study, it has 
been determined that when the family prob-
lem cannot be resolved by speaking, methods 
such as increasing the voice, being offended, 
leaving the room, and staying quiet are used 
(Aile Yapısı Araştırması, 2006). The qual-
ity of the communication provides a healthy 
continuation of family relationships. Family 
members can create a healthy communication 
environment by exchanging opinions with 
each other, applying each other’s knowledge 
and experiences, trying to understand each 
other and support each other regardless of 
their age (Canel, 2013: 9). In our study, fam-
ily decisions were taken together by family 
members and they were trying to solve their 
problems by finding a common way when 
there is family disagreement. These findings 
suggest that the community is conscious of 
maintaining healthy intra-family communi-

cation. In our study, we found that activities 
were carried out outside the home with the 
family, that the family members were able to 
express each other’s feelings, that the family 
members were always tolerant to each other, 
that the members of the household always 
had regular duties, that both the mother and 
the father could spend time with the chil-
dren, and the relationship between children 
and parents was very good. Technological 
and media studies show that technological 
developments negatively affect family rela-
tionships and cause changes in family roles 
(Rideout et al., 2010: 2). Another concern is 
that this kind of use of technology reduces the 
time of domestic activity. It is important that 
parents perform activities with their children 
in the family, exhibit behaviors that support 
their development, and show love. The time 
spent with the family is influential in fam-
ily harmony, determining family boundaries, 
and protecting family members. Studies have 
shown that activities such as leisure activities 
in the family have a significant relationship 
with family adjustment in the positive direc-
tion. Shared activities contribute to robust-
ness and openness in family ties by creating 
opportunities for interaction with each oth-
er, communication and time spent together 
(Çıtak Tunç and Kılınç, 2015: 279). In ad-
dition, there is also a growing tendency for 
technology to be used by parents and chil-
dren to enhance their skills and knowledge 
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(Mesch, 2011: 300). However, the important 
point here is the ability to integrate family 
activities with the use of technology. When 
we consider the use of current technology in 
our society, it seems that technology is used 
to keep children from engaging in parental 
activities rather than family activities. In our 
study, the fact that social networking affects 
the time shared by family members and af-
fects the child-father relationship supported 
this fact. In today’s society, the family struc-
ture, which is the basic asset of the child, has 
been transformed. Under the effect of the in-
dustrial family on the core family, the mother 
and father have to work and the child spends 
16000 hours by watching TV television and 
4000 hours by listening to the radio and CD 
from 6 to 18 years old. So, this child is spend-
ing more time with technology than with his/
her parents (Sanders et al., 2000: 240). Tired 
parents who have no spare time increasingly 
push the child towards technological tools 
and the sharing between family and children 
is gradually diminishing. However, similar 
to our findings, the use of social networking 
and technology influences the relationship of 
the father and the child. Furthermore, social 
networking and technology is used by parents 
due to the active involvement in the challenge 
of life, and this affects the family relation-
ships. 

CONCLUSION

As a result of our research, the technology 
and devices provided by the technology are 
actively used by society. Although the use of 
technology does not create disadvantages in 
the decision-making, disagreement, and the 
use of positive solutions, the use of social 
networks affects the time shared by family 
members and especially the relationship be-
tween the children and the father. The use of 
technology is unstoppable and unconscious 
and overuse can pose risks to health. How-
ever, the use of technology is critical to keep-
ing pace with the pace of world development. 
So, the society can be trained in the use of 
accurate, effective, and useful technology. In 
this respect, women, men, mothers and fa-
thers, children and adolescents can be trained 
about the positive and negative effects of the 
use of technology and its harmful effects on 
health. Women, men, mothers and fathers can 
be trained in public education centers, insti-
tutions, factories, and work places. In addi-
tion, children and adolescents can be trained 
in schools, universities, cafes, cinemas, the-
aters, and exhibition centers. Interventional 
studies with larger sample groups should be 
conducted in order to measure the effective-
ness of this training. According to our results, 
since television is the most commonly used 
technological device, public education about 
its importance can be provided by public 
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spots. Tablet, ipad, and mobile phones are 
currently used by children in the preschool 
period. Therefore, these individuals should 
also be included in the trainings. Individuals 
who apply for a marriage should be trained 
about family relationships, parental and par-
ent-child relationship, spare time that should 
be created between family members. The 
use of technology should be considered in 
this context. The structure of the family in-
stitution and the relationship between family 
members also affect the level of health of the 
family. This is also an essential feature for the 
public health.
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Öz: Amaç: Düşük doğum ağırlığı ve prematürelik, gelişim-
sel geriliğe ve/veya bozukluğa yol açan biyolojik faktörler-
den biri olarak görülmektedir. Gelişimsel gerilik riski olan 
bebeklerde müdahale ne kadar erken olursa içinde bulunduğu 
durumun risklerinden en az etkilenme ya da kurtulma şansı 
da o kadar yüksek olmaktadır. Dolayısıyla, çocuklarda görü-
lebilecek gecikme riskinin olabildiğince erken dönemde belir-
lenmesi ve gerekli erken müdahale çalışmalarının başlaması, 
daha sonraki dönemlerde yaşanabilecek sorunların minimum 
düzeye indirgenmesinde büyük önem taşımaktadır. Erken mü-
dahale, gelişimsel gecikme ya da yetersizliği olan veya risk 
grubunda olan bebek ve küçük çocukların (36 aya kadar) aile-
lerine yönelik olarak geliştirilen programları ifade etmektedir. 
Bu çalışmada 32.gebelik haftasında 1700 gram olarak dün-
yaya gelmiş, ilk değerlendirmesi takvim yaşı 9 ay 1 günlük 
iken yapılmış, gelişimsel olarak risk altında olan prematüre 
bir kız bebeğin aileyi merkeze alan erken müdahale hizmetleri 
kapsamında gelişimsel değerlendirmesi, izlemi ve desteklen-
mesi ele alınmıştır. Yöntem: Araştırmada yarı deneysel bir 
araştırma türü olan “tek denekli araştırma yöntemi” kullanıl-
mıştır. Erken müdahale programı başlangıcında gelişimsel 
düzeyi belirlenmiş, oluşturulan erken müdahale programı 
uygulanmış ve bu sırada bebekle ilgili bilgiler toplanmaya de-
vam edilmiştir. Bulgular: Araştırma bulgularına bakıldığın-
da programın orta düzeyde etki büyüklüğü  (Cohen d=0.59) 
olduğu bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonucuna göre aileyi 
merkeze alan, etkileşimli erken müdahale programının; risk 
altında olan prematüre bebeğin gelişiminde ilerleme sağladığı 
ve yaşıtlarıyla paralel gelişim düzeyine ulaşmasına katkı sağ-
ladığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Prematüre, Gelişimsel Risk, Aile Mer-
kezli Erken Müdahale, Etkileşimli Erken Müdahale, Tek De-
nekli Araştırma Yöntemi 

Abstract: Aim:Low birth infant weight and prematuritg seem 
to be one of the biological factors that causes growth defi-
ciency. Among the babies who have development retardation 
risk recovery chance is quite high if the earlier intervention 
occurs without delay. Accordingly, the earlier determination 
of possible retardation risk among infants and commencement 
of necessary earlier intervention studies are important forthe 
decrease of the problems that can be taken place during the la-
ter parts of their life. Earlier intervention refers to the schemes 
that are developed for the families of the babies and children 
who are under the risk group or have development retardati-
on or deficiency (till 36 months old). In thıs study, the initial 
assesment of (9 month-1 day old) baby premature girl who is 
under the risk of developmental retardaiton, was born the 32nd 
week of pregnancy with 1700 gr and as parts of developments 
for the earlier intervention services  which relocates the family 
to the center their observation and supporting have been dealt.
Method: In the research single - participant research method, 
which is a quasi-experimental study,has been utilized. At the 
beginning of on aerlier internevtion programme, a scheme 
with identical developmental level has been applied and me-
anwhile we continued gather data about baby. Results:When 
the facts we analyzed, the affect of the scheme was found as 
cohen d= 0,59. Conclusion:  According to results at the study 
it is found that the earlier interactive intervention programme 
which relocates the families to the center , improves the deve-
lopment of the premature baby under the risk and contributes 
to the attainning of developmental level which is equal with 
his/her pear group. 

Key Words: Premature, Developmental Risk, Centered Early 
Intervention, Interactive Early Intervention,  Single - Partici-
pant Research Method
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GİRİŞ

Bebeklik ve ilk çocukluk dönemi olarak ta-
nımlanan 0-3 yaş dönemi, öğrenmeye en faz-
la açık olunan ve tüm gelişim alanlarındaki 
becerilerin temellerinin atıldığı dönem olarak 
belirtilmektedir (Ertem ve Doğan, 2005:111-
127). Bu döneme ait gelişim sürecinin olum-
suz etkilenmesi sonucunda çocuklarda geli-
şimsel gecikmekler görülmekte veya bu risk 
artmaktadır. Peterson, gelişimsel bozukluk 
riski altındaki çocukları üç grupta toplamak-
tadır: Bunlar, Down Sendromu, Frajil-X send-
romu gibi fiziksel ve gelişimsel sorunlara yol 
açan tıbbi bozuklukların görüldüğü kanıtlan-
mış risk altındaki çocuklar;  prematüre olma 
durumu, düşük doğum ağırlığı gibi doğum 
öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında,  
potansiyel bir biyolojik problemin göstergesi 
olan biyolojik risk altındaki çocuklar ve ço-
cuğun beslenmesi, tıbbi bakımı, sahip olduğu 
sosyal olanaklar ve eğitim fırsatları, yetiştiği 
ortam, çocukların gelişimini etkileyen çevre-
sel koşullar nedeniyle çevresel faktörlerden 
etkilenme riski olan çocuklar olarak sıralan-
maktadır (Sola ve Diken, 2008: 21-36). 

Çocuklarda gelişimsel gecikme ve problem-
ler; kalıtım, biyolojik ve çevre temellidir. Ka-
lıtım ve biyolojik nedenler arasında en çok 
etkili olan faktör olarak düşük doğum ağırlığı 
ve prematüre doğumlar gelmektedir (Peter-
son, 1998: 275-326; Sola ve Diken, 2008: 21-
36).

Dünya sağlık örgütü  20-37 hafta gestasyo-
nel hafta arasındaki doğumlar erken doğum 
(prematüre doğum); doğum ağırlığı 2500 gra-
mın altında olan yeni doğanları düşük doğum 
ağırlıklı olarak tanımlamaktadır  (Eras ve 
diğ., 2011:174-9).

Prematüre doğan bebeklerde sınıflandırmaya 
bakıldığında 36-37 hafta arasında doğan be-
bekler sınırda prematüre, 32-35 hafta arasın-
da doğan bebekler orta derecede prematüre 
ve 24-31 hafta arasında doğan bebekler ise 
ileri derecede prematüre olarak gruplandırıl-
maktadır (Uğurlu-Çağlar, 2006: 6-7; Sola ve 
Diken, 2008: 21-36 ).Düşük doğum ağırlığına 
göre de üç ayrı sınıflandırma olup; 1500-2499 
gram arasındaki bebekler düşük doğum ağır-
lıklı, 1499 ve 1000 gram arasındaki bebekler 
çok düşük doğum ağırlıklı, 1000 gramdan az 
ağırlıktaki bebekler için aşırı düşük doğum 
ağırlıklı olarak tanımlanmaktadır. Bir çok 
doğumda düşük doğum ağırlıklı bebekler, 
çoklu doğumların dışında prematüre bebekler 
olarak dünyaya gelmiş olmaktadırlar (Ertem 
ve diğ.,2005: 333; Weatherston, 2000: 3-10; 
Sola ve Diken; 2008: 21-36). Prematüre do-
ğan bebekler düşük doğum ağırlıklı olsa da, 
düşük doğum ağırlıklı her bebek prematüre 
olmayabilmektedir (Sola ve Diken, 2008: 21-
36). Dünya Sağlık Örgütü tarafından (2012) 
yayınlanan ve 184 ülkenin yer aldığı “Born 
Too  Soon/ Sonra Doğmak” -Erken Do-
ğum Hakkında Küresel Eylem Raporu’nda, 
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bu ülkelerin preterm doğum oranlarının % 
5-18 arasında değişmekte olduğu ifade edi-
lirken, ülkemizin 2010 yılı canlı doğum sa-
yısı 1.298.300, prematüre doğum oranı ise 
%11.97 olarak belirtilmiştir (Özbaş ve Aydın, 
2012: 22-23).

Prematüre doğumlar bebek ölümlerinin en 
sık nedenini oluştururken, çocukluk çağın-
da serebral palsi ve gelişme geriliklerinin de 
önde gelen nedenleri arasında yer almaktadır 
(Özdoğan ve diğ., 2014 :57-64) Son yıllarda 
neonatal tıp teknolojisindeki hızlı gelişmele-
re paralel olarak prematüre bebeklerin yaşam 
oranlarında belirgin artışlar kaydedilmiştir. 
Bu olumlu gelişme prematüre doğan bebekle-
rin uzun dönem işlevsellikleri ve prognazları-
na ilişkin kaygıları da beraberinde getirmiştir. 
Bu süreçte prematüre çocukların nörolojik ve 
bilişsel gelişimlerinin yanı sıra coşkusal ve 
davranışsal gelişimleri ve uzun dönem işlev-
selliklerinde sorunlar görülebilmektedir. Gü-
nümüzde ilgi ağırlıklı olarak minor nörogeli-
şimsel anomalilere yönelmiş, bu popülasyon-
da ince ve kaba motor işlevler, dil gelişimi, 
sensörimotor işlevler, akademik beceriler gibi 
özgül gelişimsel alanlar araştırılmaya baş-
lanmış, zamanından önce doğan bebeklerde  
%45 oranında en az bir nörogelişimsel alanı 
ilgilendiren sorun olacağı öne sürülmüştür 
(Özbek ve Miral, 2003: 317-237). Prematü-
re bebeğin tıbbi komplikasyonları ve yapılan 
farklı terapötik girişimlerin yanı sıra anne-

baba bakımının kaçınılmaz olarak kesintiye 
uğraması, ailenin prematür doğuma verdiği 
tepki ve sosyodemografik koşulları coşkusal 
ve davranışsal sorunların yaşanmasına neden 
olabilmektedir. (MEB, 2013:8-11 Mccor-
mick., 1997:104, Wolke 1998:567-570, Öz-
bek ve Miral, 2003:317-237).  Bazı çalışma 
sonuçları prematüre çocuklarda özellikle so-
syal işlevsellik üzerine odaklanmışlardır. Bu 
çocukların arkadaş sayısı, arkadaşlarıyla bir-
likte olma sıklığı, yaşıtlarıyla geçinebilmesi, 
kendini oyalama becerileri gibi sosyal bece-
rilerinin kontrol gurubuna göre daha düşük 
olduğu belirtilerek, prematüre popülasyonda 
aşırı utangaçlık, arkadaş grupları tarafından 
istenmeme ve bu süreçlerle ilişkili görülen 
düşük benlik saygısı daha sık gözlendiği be-
lirtilmiştir (Schothorst, Van Engeland Schot-
horst,1996: 175-183, Nadeu L, 2001:1-10 ). 
Bu sorunlara düşük sosyoekonomik düzey de 
eklenince anne babaların tutumlarının çocuk-
ların sosyal etkileşimlerini kısıtlayıcı şekil-
de değişiklik gösterdiği dikkati çekmektedir 
(Özbek ve Miral, 2003: 317-237). Geç pre-
matüre bebeklerin beyin gelişimi büyüklük 
olarak henüz tamamlanmadığı, 34 haftalık bir 
bebeğin beyin ağırlığı term bir bebeğin beyin 
ağırlığından % 35 daha az olduğu görülmek-
tedir. Orta ve geç prematüre bebeklerde daha 
fazla okul sorunları, psikiyatrik, sosyal, ge-
lişimsel ve davranışsal sorunlar, düşük zeka 
düzeyi görülebilmektedir. Psikiyatrik sorun-
lar arasında en fazla dikkat eksikliği ve hi-
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peraktivite rastlanmaktadır. Bu tür gelişimsel 
sorunların en belirgin nedeni beyin gelişimi-
nin henüz tamamlanmamış olmasıdır (Özdo-
ğan, 2014:57-64).

Yukarıda belirtildiği gibi gelişimsel gecikme-
ler ve yetersizliklere preterm doğum ve düşük 
doğum ağırlığı gibi genetik ve çevresel fak-
törler neden olabilmektedir (New York City 
Department of Health and Mental Hygiene, 
2008:9-16).  Gelişimsel gecikmeler, çocuk 
bir veya daha fazla gelişim alanında (kaba 
motor, ince motor, dil/konuşma, bilişsel, ki-
şisel/sosyal gelişim alanları veya günlük 
yaşam etkinliklerinde) yapı taşlarının veya 
becerilerin kazanımında önemli bir gecikme 
gösterdiğinde ortaya çıkmaktadır. Gelenek-
sel gecikmeler çocuğun beklenen orandan 
%25 veya daha fazla oranda farklılık göster-
mesi veya normlardan 1,5-2 standart sapma 
farklılık göstermesi olarak tanımlanmıştır. 
Evrensel olarak gelişimsel gecikme iki veya 
daha fazla gelişim alanında gecikme olması 
olarak tanımlanmaktadır. Çocuk, gelişimsel 
yapı taşları veya becerilerin normal kaza-
nım sırasının dışında gelişiyorsa, bu gelişim-
sel sapmaları göstermektedir  (Poon ve diğ., 
2010:415-22). Bu nedenle erken dönemler-
den itibaren risk gurubundaki bebeklere yö-
nelik destekleyici ortamlar hazırlamak ve be-
beklerin gelişimlerini takip etmek önemlidir. 
İlk 3 yıl yürüme, konuşma, iletişim kurma, 
düşünme, akıl yürütme ve sorun çözme gibi 

birçok beceri kazanılmaktadır. Bu beceriler, 
döneminde kazandırılmaz ise bu becerilerin 
sonraki dönemlerde kazandırılması zor ol-
maktadır. Bu dönemdeki eğitimler sadece dil, 
matematik ve problem çözme gibi akademik 
başarıları değil aynı zamanda toplumsal ya-
şam için gerekli olan iletişim kurma, empati, 
sorumluluk alma, iş birliği gibi sosyal beceri-
leri geliştirmesi ve öğrenmeyi güçlendirmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır (MEB, 
2013: 8-11). Gelişimsel riski olan bebeklerde 
müdahale ne kadar erken olursa içinde bulun-
duğu durumun risklerinden en az etkilenme 
ya da kurtulma şansı da o kadar yüksek ol-
maktadır (Xu ve Filler, 2005:6-13,  Sola ve 
Diken, 2008: 21-36) . Dolayısıyla, çocuklar-
da görülebilecek gecikme riskinin olabildi-
ğince erken dönemde belirlenmesi ve gerekli 
“erken müdahale” çalışmalarının başlaması, 
daha sonraki dönemlerde yaşanabilecek so-
runların minimum düzeye indirgenmesinde 
büyük önem taşımaktadır.(Aytekin ve Bay-
han, 2015: 1-14, Lakhan ve diğ., 2013: 149-
155)

Erken müdahale, gelişimsel gecikme ya da 
yetersizliği olan veya risk grubunda olan be-
bek ve küçük çocukların (36 ayak kadar) aile-
lerine yönelik olarak geliştirilen programları 
ifade etmektedir. Erken müdahalenin amacı, 
yetersizliği olan çocuklara yönelik uygun 
hizmetler sağlamak, gecikme ve yetersizlik 
düzeylerini en aza indirgeyebilmek, her bir 
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çocuğun normal gelişimsel yapı taşlarına ula-
şabilme şansını maksimum düzeye çıkarmak 
ve çocukların gelişimi için ailelerin olumlu 
şekilde yönlendirilmesine yardımcı olmakta-
dır (Keilty, 2010:7-18 DeCoster, 2009:34-40 
Aytekin ve Ayhan, 2015:1-14). Başka bir ifa-
deyle erken çocukluk döneminde risk altında 
bulunan bebekleri belirleme, fiziksel, bilişsel, 
dil, motor, sosyal ve duygusal sınırlılıkları en 
aza indirgeyerek bebeklerin gelişimlerine 
destek olmak için oluşturulan ve uygulanan 
tüm programlar erken müdahale kapsamında 
değerlendirilmektedir ( Bagnato, 2007:1-4, 
Keilty, 2010:7-18).  

Bebeklik döneminde gelişim özellikleri, ilgi 
ve ihtiyaçlarının aile tarafından bilinerek des-
teklenmesi hem bebeğe hem de aileye destek 
olur. Bebeğin gelişimsel özellikleri, ilgi ve ih-
tiyaçlarının aile tarafından izlenmesi çocukta 
görülebilecek sorunların belirlenmesi ve çö-
zümün bulunmasını sağlamaktadır (Hafızoğ-
lu ve diğ., 2016:141-145). Erken çocukluk 
döneminde gelişimin desteklenmesi, çocuğun 
farklı öğrenme deneyimleri ile karşılaşması-
na bağlıdır. Çocuklara sağlanacak öğrenme 
deneyimi onlara farklı görüntüler, sesler, 
dokular, nesneler ve hareketler sunmakla il-
gilidir. Çocuğa en iyi öğrenme deneyimini 
yaşatmak için onunla etkileşim içinde olmak 
gerekmektedir (MEB, 2013:8-11).

Etkili erken müdahale çalışmaları sistematik 
basamaklar dahilinde ilerlemeyi, transdisipli-

ner bir bakış açısıyla ekip çalışmasını, ailenin 
ekibin önemli bir parçası olarak görülmesini 
ve her aşamada kararlara katılımını gerektir-
mektedir (Aytekin ve Ayhan, 2015:1-14) Ge-
lişimsel yetersizliği ve riski olan çocukların 
anne ve babalarına verilen aile merkezli uy-
gulamalar; kritik gereksinimleri karşılamak 
için planların olması, ortak güven ve destek 
sağlanması uzman ile aile arasındaki ilişkinin 
oluşturulması önemlidir.1 Erken müdahale 
programlarının anne ve babalara; çocuğun 
gelişimi ve büyümesine yönelik çocukları-
na özgü olacak şekilde rehber olması ve bu 
programların etkileşim ve iletişim temelli 
programların olması büyük önem taşımakta-
dır. (Weatherston, 2000: 3-10. Pekçağlıyan ve 
diğ., 2015: 114-119).

Erken müdahale süreci, ilk iletişimden itiba-
ren dinamik olmalıdır ve çocuk ile aile üye-
lerinin tercihlerini, öğrenme tarzlarını ve kül-
türel inançlarını yansıtmak için bireyselleşti-
rilmelidir. Aile ve çocuğun gereksinimleri ve 
ailenin tanımlanan önceliklerine odaklanma-
lıdır. Ailenin öncelikleri, gereksinimleri ve 
ilgilerini en uygun şekilde belirtilmelidir ( 
Rous, Smith, 2001: 19-37).

Yapılan araştırmalar prematüre bebekle-
rin gelişimsel durumlarının doğum ağırlığı, 
gestasyonel hafta ve geçirdikleri perinatal 

1 https://books.google.com.tr/books?idHoward, 
V., Williams, B., Lepper, C. (2010). Very Young 
Children With Special Needs
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risklerin yanında, sağlık durumları, ev or-
tamlarındaki şefkatli bakım ve uyaranların 
yeterliliği, ailenin sosyoekonomik durumu, 
annenin eğitim durumu ve yaşanan stresler 
ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Msall 
ve Park, 2008: 42-50).  Dolayısıyla bu gruba 
uygun uyaran verilmesinin, şefkatli ve duyar-
lı bakım sağlanmasının ve karşılıklı iletişim 
içinde olunmasının uzun dönemde gelişimsel 
sorunları önlemede ya da sıklığını azaltmada 
önemli olduğu görülmektedir (Forcada-Guex 
ve diğ., 2006:494-508, Landry ve diğ., 2000: 
358-75). 

Bu bilgiler ışığında bu çalışmada 32. ges-
tasyon haftasında dünyaya gelmiş, ilk de-
ğerlendirmesi takvim yaşı 9 ay 1 günlükken 
(düzeltilmiş yaşı 7 ay 1 gün) yapılan geli-
şimsel olarak risk altında olan prematüre bir 
kız bebeğin aile merkezli, etkileşimli erken 
müdahale hizmetleri kapsamında gelişimsel 
değerlendirmesi, izlemi ve desteklenmesi ele 
alınmıştır. 

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın desenine, deneğin 
özelliklerine, veri toplama araçlarına, çalışma 
süreci ve verilerin analizine yer verilmiştir.

Çalışmanın Deseni

Araştırmada yarı deneysel bir araştırma türü 
olan “tek denekli araştırma yöntemi” kulla-
nılmıştır. Bu yöntemde araştırmacılar deney-

sel koşulların ve uyguladıkları programların 
etkinliğini araştırmak için tek bir denek veya 
az sayıda denek ile çalışırlar. Tek denekli 
araştırma yöntemlerinde, deneysel müda-
halelerin uygulanmasından önce (başlama 
düzeyi) ve sonra bağımlı değişkenler tekrar 
ölçülür. Böylece uygulama öncesindeki du-
rum ile bağımsız değişkenin etkisi ile ortaya 
çıkan durumlar karşılaştırılabilir. Birçok tek 
denekli çalışma yöntemi mevcuttur. Tek de-
nekli araştırma yöntemleri, araştırmanın de-
ğişkenleri ve bu değişkenlerin değiştirilmesi, 
kaldırılması ya da oluşturulması için deney-
sel işlemlerin nasıl uygulanacağına göre de-
ğişmektedir. Araştırmada kullanılan “çoklu 
başlama düzeyi deseni”, aynı bireydeki iki ya 
da daha fazla davranışa veya bu araştırmada 
olduğu gibi gelişimsel düzeylere odaklan-
maktadır. Bu desende deneğin uygulama baş-
lamadan önceki gelişimsel durumu gözlenir, 
değerlendirilir ve kaydedilir. Sonrasında ba-
ğımsız değişken uygulanarak, bağımlı değiş-
kendeki değişimler gözlenir, tekrar değerlen-
dirilir ve kaydedilir. Böylece başlama düzeyi 
ve uygulama düzeyi evreleri karşılaştırılarak 
uygulamanın etkili olup olmadığına ilişkin 
veriler elde edilir  (Johnson ve Christensen, 
2014:327 Büyüköztürk ve diğ., 2016:18 Sha-
ughnessy ve diğ., 2016: 289-297). Bu araş-
tırmanın hedefini oluşturan bağımlı değişken, 
prematüre doğan bir bebeğin gelişimsel dü-
zeyidir. Bu hedefi gerçekleştirmek için aile 
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merkezli, etkileşimli erken müdahale progra-
mı ise araştırmanın bağımsız değişkendir.

Uygulamacı ve Gözlemciler 

Araştırmanın birinci yazarı bir devlet üniver-
sitesinde çocuk gelişimi alanında lisans eğiti-
mini tamamlamış ve yüksek lisans eğitimine 
devam etmektedir. Özel eğitim alanında bir 
süre çalışmış, akabinde bir kamu hastane-
sinde çocuk gelişimi polikliniğinde çalışma-
ya başlamış ve halen burada çalışmalarını 
sürdürmektedir. Araştırma sürecinde erken 
müdahale programını geliştirmiş, değerlen-
dirmeleri gerçekleştirmiştir ve uygulamıştır. 
Araştırmanın ikinci yazarı bir devlet üniver-
sitenin çocuk gelişimi bölümünde çalışan 
öğretim üyesidir. Çocukların gelişim süreci, 
gelişimsel değerlendirme, erken müdahale 
programları ve erken çocukluk programları 
gibi konularda teorik ve uygulamaya dayalı 

çalışmaları bulunmaktadır. Araştırmanın gü-
venirliğini sağlamak adına birinci yazar uy-
gulamanın her aşamasında ikinci yazar ile 
konsültasyon yapmış ve uygulamalarını fikir 
birliğine varıldıktan sonra gerçekleştirmiştir. 

Deneğin Özellikleri

İlk değerlendirmesi takvim yaşı 9 ay 1 günlük 
iken (düzeltilmiş yaşı 7 ay 1 gün) yapılmış 
olan 32. gestasyon haftasında 1700 gram do-
ğum ağırlığında dünyaya gelmiş prematüre 
bir bebektir. Bu çalışma ara değerlendirme-
leri ortalama bir ay aralıklarla yapılmış olup, 
her değerlendirme aşamasında düzeltilmiş 
yaş hesaplanması yapılmış ve son değerlen-
dirme takvim yaşı 12 ay 1 günlük iken (dü-
zeltilmiş yaşı 10 ay 1gün)  yapılmıştır. Tablo 
1.’de deneğe ilişkin demografik bilgiler yer 
almaktadır.

Tablo 1. Demografik Bilgiler

Deneğe ilişkin demografik bilgiler

Yaş
Doğum haftası
Doğum şekli

12 ay 1 gün
32. gestasyon haftası
Sezaryen

İlk değerlendirme yaşı
Düzeltilmiş yaşı 

9 ay 1 gün 
7 ay 1 gün 

Tanı Gelişim geriliği

İlaç
Takip eden disiplinler

Kullanmıyor
Çocuk Gelişimi, Nöroloji, Fizyoterapi, Göz, Diyetisyen, 

Tablo 1.’e bakıldığında, deneğin erken müda-
hale programına başlamadan önceki yaşı 9 ay 

1’dür. 32. gestasyon haftasında sezaryen yön-
temiyle dünyaya gelen prematüre bebeğin 
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düzeltilmiş yaş hesaplaması ( 40 hafta – 32 
hafta= 8 hafta. 7 ay 1 gün + 8  hafta = 9 ay 1 
gün) yapılmıştır. 

Değerlendirme sonucunda bebeğin gelişimsel 
olarak risk altında olduğu belirlenip nöroloji 
polikliniğine yönlendirilmiş yapılan tetkik 
sonucunda “Gelişim Geriliği” tanısı almıştır. 
Herhangi bir ilaç kullanımı olmayan bebe-
ğin tıbbi tanılama süreci beklenmeden erken 
müdahale programına alınmıştır. Değerlen-
dirme sırasında bebeğin erken müdahaleye 
başlamadan önce fizyoterapi desteği aldığı 
(alt ekstremitelerde hipotonik kas sebebiyle), 
doğumdan itibaren 2 aylık aralıklarla göz ta-
kibinde olduğu ( rop sebebiyle) öğrenilmiş, 
bebeğin diyetini belirlemekte güçlük yaşayan 
birincil bakıcı (anne) çocuk gelişimci tara-
fından diyetisyene yönlendirilmiştir. Bebek 
erken müdahalesi sonlandığında 12 ay 1 gün-
lüktür. 

Veri Toplama Araçları

Tek-denek modellerde olduğu gibi bu çalış-
mada da öncelikle sürece ilişkin gelişimsel 
başlama düzeyi belirlenmiştir. Başlama dü-
zeyi verisi, bağımlı değişkenin (gelişim dü-
zeyinin) deney süreci başlamadan önceki du-
rumuna ilişkin elde edilen bilgidir (Shaugh-
nessy, Zechmeister ve Zechmeister; 2016: 
289-297). Araştırmada başlama düzeyi veri-
si Kasım 2017 tarihinde alınmış, müdahale 
programı Kasım 2017 - Şubat 2018 tarihleri 

arasında uygulanmış, gelişimsel izleme öl-
çümü verileri ise Kasım, Aralık 2017, Ocak 
2018 tarihlerinde alınmıştır. Son değerlendir-
me Şubat 2018 tarihinde yapılmıştır. Bu ça-
lışmada başlama düzeyi ile erken müdahale 
programının uygulanması sonrası gelişim dü-
zeyini belirlemek için MEB Gelişim Gözlem 
Formu (0-36 ay) ile Erken Gelişim Evreleri 
Ölçeği (EGE) uygulanmıştır.

MEB Gelişim Gözlem Formu (0-36 ay): T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim 
Programı (2013) içerisinde yer alan Gelişim 
Gözlem Formu, bebeğin/çocuğun aylara göre 
gelişim durumlarını gözlemlemek amacıy-
la düzenlenmiştir. Bebeğin gelişimi bilişsel, 
dil, sosyal-duygusal, motor-ince/kaba olmak 
üzere dört alanda gözlemlenmektedir. Her bir 
gelişim alanında göstergeler verilmiştir. Be-
bek/çocuk verilen göstergeler açısından in-
celenerek “Gözlendi.”, “Kısmen Gözlendi.” 
ve “Gözlenemedi.” seçeneklerinden birini 
işaretleyerek değerlendirilir. Eğer bunların 
dışında belirtilmek istenilen bir durum varsa 
kısaca “Açıklamalar” kısmına not edilebilir 
(MEB, 2013: 8-11).

Erken Gelişim Evreleri Envanteri (EGE): 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın ola-
rak kullanılan envanter; 3-72 ay arası çocuk-
ların iletişim, ince motor, kaba motor, prob-
lem çözme ve kişisel-sosyal gelişimlerini 
değerlendirmeye yönelik bir tarama aracıdır. 
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EGE’nin ilk formu, Bricker ve arkadaşla-
rı (Bricker ve diğ., 1988: 55-68) tarafından 
yayınlanmıştır. Çalışmalardan elde edilen 
sonuçlarda, EGE’nin geçerli ve güvenilir 
bir gelişim tarama aracı olduğu saptanmıştır. 
Envanterin Türkiye’de geçerlik güvenirlik 
çalışması ile duyarlılığı % 94, özgüllüğü % 
85,5 bulunmuştur. Erken Gelişim Envanteri, 
toplam 19 farklı yaş aralığı için soru form-
ları içermektedir. Her bir gelişim alanına 
ilişkin alınabilecek en yüksek puan 60 iken, 
en düşük puan sıfırdır. Ancak iletişim ala-
nında 16.ay formundan itibaren alınabilecek 
en yüksek puan 70’e çıkmaktadır. Çocuğun 
her bir gelişim alanında aldığı toplam puan-
lar, ilgili gelişim alanı için belirlenmiş olan 
kesim puanı ile karşılaştırılır. Tüm gelişim 
alanlarında kesim puanının üstünde puan 
alan çocuklar “normal” kabul edilir. Tek 
bir gelişim alanında kesim puanının altında 
kalan çocukların da gelişimleri normal ka-
bul edilir ancak bir sonraki aylar izlenmesi 
önerilmektedir. İki ya da daha fazla alanda 
kesim puanının altında puan çocuklar ise ge-
lişimsel açıdan “riskli” olarak kabul edilir. 
Erken doğan (prematüre) bebekler için yaş 
düzeltmesi yalnızca iki yaşından(24 aylıktan) 
küçük ve en az üç hafta erken doğan bebekler 
için yapılmalıdır. EGE, 3-72 aylık çocukla-
rın gelişimini değerlendirmeye yönelik, ebe-
veynler, çocuğa bakım verenler ve çocuğu 
tanıyan eğitimciler tarafından doldurulan bir 
gelişim tarama envanteridir (Kapci, Uslu ve 

Kücüker, 2015: 5-12). Kurumdan ve deneğin 
ebeveyninden kişisel bilgilerin saklı kalması 
koşuluyla gerekli izinler alınmıştır.

Çalışma Süreci 

Çocuk hastalıkları uzmanı tarafından geli-
şimsel değerlendirmesi yapılmak üzere ço-
cuk gelişimi birimine yönlendirilen bebeğe 
Erken Gelişim Evreleri Envanteri (EGE) uy-
gulanmıştır. Yapılan uygulama, aileden alınan 
bilgiler ve klinik gözlem sonucunda bebeğin 
gelişimsel olarak risk altında olduğu düşü-
nülmüştür. Bebeğin doğumdan hemen sonra 
1 ay kuvözde tedavi gördüğü, doğumundan 
itibaren gözlerindeki  retinopati riski ile 2 
aylık zaman aralığıyla takip edildiği, doğum-
dan sonraki 5. ayından itibaren alt ekstremi-
telerdeki (bacaklarında) hipotonik (gevşek) 
kas gelişmesi nedeniyle fizyoterapi desteği 
aldığı öğrenilmiştir. Bebeğin gelişimsel risk 
durumu, ailenin ve bebeğin kaynakları, ilgi 
ve ihtiyaçları gözetilerek prematüre bebek ve 
ailesi erken müdahale programına alınmıştır. 
Erken müdahale programının aile merkezli, 
etkileşim temelli, bebeğin risk durumuna kar-
şın amaç – kazanım içerikli olmasına dikkat 
edilerek geliştirilmeye başlanmıştır. Erken 
müdahale programının etkililiğini görmek 
ve programı izlemek amacıyla MEB Gelişim 
Gözlem Formu (0-36) bir diğer batarya olarak 
kullanılmıştır.  Bu süreçte bebeğin tıbbi de-
ğerlendirmesi yapılması amacıyla bir nörolo-
ji uzmanına yönlendirilmiştir. Takvim yaşı 10 
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ay 1 günlük iken  (Düzeltilmiş yaşı 8 ay 1gün) 
“Gelişimsel Gerilik” tanısı almıştır. Paralel 
süreçte 90 gün sürecek, aile merkezli, etkile-
şim temelli, gelişim basamakları baz alınarak 
belirlenen amaçlara ulaşmak amacıyla erken 
müdahale programı oluşturulmuştur. Prog-
ramdaki her uygulama klinik ortamda aileye 
model olunarak uygulanmış, aile ile birlikte 
stratejiler geliştirilmiş, eksiklikler belirlen-
miştir. Uygulamada kullanılan materyallerin 
bebeğin doğal ortamında kolaylıkla buluna-
bilecek ve/veya ailenin kolayca ulaşabileceği 
türden olmasına dikkat edilmiştir. Bebeğin 
doğal ortamda yapılan etkinliklere verdiği 
tepki ve aile bebek etkileşimini gözlemlemek 
amacıyla aileden uygulamaları video kaydına 
almaları istenmiştir. Haftada 3 etkinlik uygu-
laması olmak üzere; uygulamaların tümü be-
bekle birebir uygulanmış aileye model olduk-
tan sonra aile tarafından yapılması istenmiş, 
ailenin dikkat etmesi gereken yönler vurgu-
lanmış, ailenin kendi oluşturduğu stratejiler 
konusunda esneklik tanınmıştır. Örneğin be-
beğin göz takibinde uygulamacı tarafından 
sunulan kırmızı bir ponpon yerine, annenin 
bebeğin her gün incelediği ucunda mavi bir 
boncuk bulunan kolyesini kullanmasına fırsat 
tanınmıştır.    Erken müdahale öncesinde aile 
ile birlikte ilk değerlendirme sonrasında ara 
oturumlar gerçekleştirerek aileye erken mü-

dahale içeriği hakkında bilgilendirme yapıl-
mıştır. 

Oturum 1: Bebeğin ilk gelişimsel değerlen-
dirmesi yapılmış ve tıbbi açıdan değerlendi-
rilmesi için nöroloji polikliniğine yönlendi-
rilmiştir.  “Gelişim Geriliği” tanısı alan be-
beğin sağlık, sosyal ve eğitsel hakları aileye 
bildirilmiştir.

Oturum 2: Aileye gelişimsel destek progra-
mının içeriği ve uygulanmasına ilişkin bil-
giler verilmiştir. Ulaşılmak istenen hedefler 
hakkında konuşulmuş ve programın düzenli 
uygulanmasının önemi vurgulanmıştır. Uy-
gulamalar yapılırken video kaydı tutulacak 
cihaz belirlenmiş, yapılacak uygulamaların 
unutulmaması için yazılı doküman hazırlanıp 
aileye sunulmuştur. 

Oturum 3: Aileye bebeklik döneminde duyu – 
motor becerilerin öneminden bahsedilmiş ve 
gelişimsel olarak risk altında olan bebeklerin 
duyu – motor becerilerinin desteklenmesinin 
önemi üzerinde durulmuştur. Bu becerilerin 
desteklenmesi için doğal süreçler içinde be-
beğe fırsat verilmesinin ve materyal zenginli-
ğinin faydalı olacağı anlatılmış, erken müda-
hale uygulamaları ile birlikte bebeğe destek 
olabilecekleri söylenmiştir. Bu destek öneri-
leri Tablo 2’ de verilmiştir.
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Tablo 2. Duyu – Motor Becerilerin Desteklenmesi İçin Sunulan Öneri Örnekler

Desteklenecek Duyu Neler Yapabiliriz?

Görme Duyusu

Bebeğinizin görme duyusunu desteklemek için, onu beslerken, uyuturken ken-
dinize yakın tutun. Işıklı, parlak oyuncaklarla dikkatini çekmeye çalışın. Hare-
ketli, sesli mobilleri yatağına asabilir, ayda bir bu mobilleri değiştirebilirsiniz. 
Görme açısını geniş tutmak için yüzü dışarıya dönük olarak kucaklayabilirsiniz. 

İşitme Duyusu Bulunduğu odanın farklı bölgelerinden farklı tonlarda müzikler dinletebilir, do-
ğal seslere (hayvan sesleri, araç sesleri) dikkat çekebilirsiniz. Göz teması kura-
rak konuşabilir, farklı odalardan seslenebilirsiniz.

Dokunma Duyusu Dokunma duyusunu desteklemek için, sert, yumuşak, kaygan ve pütürlü gibi 
farklı doku yüzeylerine sahip oyuncak ve materyallere temas etmesini sağlaya-
bilirsiniz. 

Tat Duyusu Bebeğinizin ek besinlerini karışım halinde değil tek tek vermeniz tat duyusunun 
gelişimi için önemlidir. Bebeğinizin farklı tatları (acı, ekşi, tatlı, tuzlu)  küçük 
dozlarda da olsa tanımasına fırsat vermeniz gerekmektedir. Beslenirken teknolo-
jik araçlar (televizyon, telefon, tablet)  ile bebeğin dikkatini dağıtmaktan kaçın-
malı bunun yerine sesli, hareketli veya ışıklı bir oyuncaktan yararlanabilirsiniz.

Koku Duyusu Sert ve keskin olmayan koku kesecikleri (farklı sabun kokuları, nane, kekik, 
tarçın gibi baharat kokuları) oluşturabilir, top gibi oynayabilir ve kokuları kok-
lamasına teşvik edebilirsiniz. 

Motor Hareketler Banyo sonrasında masaj yapabilir, el ve ayak bileklerine ses çıkaran bilekler ta-
kabilirsiniz. Çocuk şarkıları eşliğinde kol ve bacaklarıyla ritmik hareketler yap-
tırabilirsiniz. Battaniye kullanarak farklı hızlarda sallayabilir, döner sandalyede 
kucağınıza alarak farklı hızlarda dönebilirsiniz.

Her haftaya 3 etkinlik uygulaması olmak üze-
re 36 etkinlik önce uzman tarafından klinik 
ortamda sonra aile tarafından evde yani bebe-
ğin doğal ortamında uygulanmıştır. Belirle-
nen haftalarda verilen her etkinlik uygulama-
sının gün içinde en az iki kez aile tarafından 
uygulanması, 3 etkinliğin her biri için hafta 
başında ve hafta sonunda olmak üzere video 
kaydı tutulması istenmiştir. Her hafta aile ile 

birlikte 6 video kaydı izlenmiş, videoların 
değerlendirmesi yapılmış, bu süreçte bebek 
ve aile ile ilgili bilgilerin alınmasına devam 
edilmiştir. Tablo 3’te erken müdahale uygula-
masından örnekler verilmiştir.

 Bebeğe aylık olarak uygulanan Erken Geli-
şim Evreleri Envanteri (EGE) ile bebeğin ge-
lişimsel izlemi, MEB Gelişim Gözlem Formu 
(0-36) ile programın izlemi yapılmıştır. 
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Tablo 3. Müdahale Programından Örnekler

Takvim Yaşı: 9 ay 15 gün (Düzeltilmiş Yaşı 7 ay 15 gün) 

Amaç 1.
İki eline veri-
len materyalleri 
tutar, bırakır ve 
tekrar alır.

Hedef  1: İki eline 
verilen küçük mater-
yalleri tutar, bırakır ve 
tekrar alır.
Hedef  2: Verilen bü-
yük materyalleri iki 
eliyle  tutar, bırakır ve 
tekrar alır.
    

Uygulama 1. Anne bebekle karşılıklı yakın mesafede oturur. 
Anne sepetin içinden iki lego alır ve birbirine 
vurarak bebeğin dikkatini çeker. Ritmik vuruş-
lara bir bebek şarkısıyla eşlik eder. Legoları her 
iki eline birer tane olmak üzere bebeğe uzatır ve 
alması için teşvik eder. Bebek uzanmazsa lego 
parçalarını bebeğin eline hafifçe dokundurabi-
lir. Burada materyal olarak bebeğin avuç içine 
sığabilecek, küçük parçalı olmayan farklı mal-
zemelerde kullanılabilir; diş kaşıyıcı, pinpon 
topu, ipten yapılmış ponpon gibi... Bebek nesne-
yi aldıktan sonra bir süre oynamasına, materyali 
keşfetmesine izin verilir. Daha sonra bebekten 
elindeki materyaller geri istenir. Anne iki elini 
uzatarak materyalleri ister, vermek istemezse al-
ternatif bir materyal uzatılarak elindekini bırak-
ması sağlanabilir (örneğin; çıngırak gibi). Alı-
nan materyal bebeğin görme alanına konulur ve 
tekrar alması için yerdeki materyale dikkat çe-
kilir. İki eliyle tutabileceği büyüklükte top eline 
verilir ve anne kendisine atması için teşvik eder. 
İki eliyle tutabileceği benzer materyaller (plastik 
bardak, biberon, kâğıt havlu rulosu gibi.) uzanıp 
alabileceği uzaklığa konularak alması, annesine 
uzatması için teşvik edilir. Bebek günlük aktivi-
telerini yaparken benzer oyunlar kurulur. Örne-
ğin ek gıda ile beslenirken küçük ekmek parça-
ları her iki eline uzatılarak alması sağlanabilir. 
Market alışverişi sırasında paketli, hafif ağırlıkta 
bir besini (kuruyemiş paketi gibi) iki eliyle tut-
ması için cesaretlendirilebilir. 

Yaş: 10 ay 2 gün (Düzeltilmiş Yaş: 8 ay 2 gün )
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Amaç 1.
Hece sesleri din-
ler ve  çıkarır 

Hedef 1: Farklı hece 
seslerini dinler.
Hedef 2: Farklı hece 
sesleri çıkarır (ba-ba-
ba, ma-ma)

Uygulama 1. Bebek beslenirken sevecen bir ses tonuyla, göz 
teması kurarak ve gülümseyerek yediği yiyece-
ğin adı söylenir ve “ımmm çok lezzetli” denir. 
Bu sırada anne başını hafifçe sallama, eliyle lez-
zetli işareti yapma gibi jest ve mimik kullanır. 
Bebeğin her beslenme aktivitesine bu oyun ek-
lenir. Bebek sosyal bir ortama girdiğinde “mer-
habaaa” ayrılırken “bay baaay” gibi karşılama 
ifadeleri, el kol hareketi de kullanılarak yapılır. 
Bebeğin tepkileri izlenir. Bebeğin hoşuna gi-
derse bu ifadeleri tekrar tekrar kullanması için 
bebek cesaretlendirilir. Duvar aynası karşısında 
anne ve bebek aynaya karşı oturur ve ayna karşı-
sında “ce-eee” gibi sosyal oyunlar oynanır. Yine 
ayna karşısında “b,m,p” ile başlayan ve tekrar 
eden kelimeleri olan çocuk şarkıları söylenir ve 
bebeğin de söylemesi için cesaretlendirilir. Hece 
tekrarlı kelimeler (mama, baba, anne, dede gibi) 
gün içinde kullanılır uygun zaman diliminde 
kullanılır. Örneğin baba dışarıdan geldiğinde 
“işte baba geldi”, yemek yerken “şimdi mama 
zamanı” gibi.

Yaş: 11 ay  5 gün (Düzeltilmiş yaş: 9 ay 5 gün)
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Amaç 1.
Emekler

Hedef 1: Sürünerek 
emekler
Hedef 2. Eller ve dizler 
üzerinde emekler 

Uygulama 1. Bebek keyifli bir zamanında yüzükoyun pozis-
yonda yere yatırılır. Sesli, hareketli ve/veya ışık-
lı bir oyuncakla veya biberonuyla ilgisi çekilir. 
Oyuncağa uzanması için cesaretlendirilir. Bebek 
uzandığı anda oyuncağı bebekten kısa bir mesa-
fe kadar daha uzaklaştırılır. Bebeğin kollarından 
ve ayak uçlarından destek alarak göğüs bölgesi-
ni sürüyerek oyuncağa ulaşmayı keşfetmesi sağ-
lanır. Bebek nesneye uzandığı halde vücudunu 
hareket ettirmediğinde bebeği aynı pozisyonda 
kucaklayarak, hafifçe sürüyerek nesneye yakın-
laşması sağlanır. Bebek uzağa eliyle uzandığın-
da ayağından hafifçe geriye çekmek bebeğin 
ayağını ileriye doğru itmesine yardımcı olunabi-
lir. Bebekle oyuncak/biberon arasına yüksek ol-
mayan bir yastıkla engel koymak bebek yastığın 
üzerinden kol gücünü arttırabilir. Bebeğin görme 
alanı yakında sağ ve sola nesne yerleştirmek be-
beğin yön gücünü kuvvetlendirecek, vücuduna 
pozisyon vermeyi keşfetmesini sağlayacaktır. 
Bebek kol gücüyle göğsünü kaldırdıktan sonra 
bebeği bu pozisyonda ileri geri hafif ritmik bir 
şekilde bir çocuk şarkısıyla sallandırılır. Bebe-
ğin dizlerini keşfetmesi için fiziksel yardımda 
bulunulur. Sürünmedekine benzer bir şekilde 
ilgisini çeken bir oyuncakla anne tam karşında 
durur ve bebeği oyuncağa almaya cesaretlendi-
rir. Bebeğin emeklemedeki ilk adımlarını keşfet-
mesi için anne bebeğe model olur.

Verilerin Analizi 

Çalışmanın verileri, MEB Gelişim Gözlem 
Formu (0-36 ay) kullanılması ile elde edil-
miştir. Formdaki “Gözlendi”, “Kısmen Göz-
lendi” ve “Gözlenemedi” ifadeleri işaretlene-
rek değerlendirme yapılmıştır. MEB Gelişim 
Gözlem Formu, bebeğin gelişimini takip etme 
olanağı verdiği dört temel gelişimsel alanın 
aylık ve birbirinden bağımsız takip edilerek 

yüzdelik artış vermeye elverişli bir form de-
ğildir. Çünkü bebekte ilgili ayda, ilgili gelişim 
alanında görülmesi beklenen temel becerileri 
içermektedir. Bu nedenle, bazı aylarda bazı 
gelişimsel alanları yalnızca tek madde içerir-
ken, bazıları çok daha fazla madde içerebil-
mektedir. Örneğin ikinci ayda sosyal-duygu-
sal gelişim alanında tek madde bulunurken, 
kaba motor gelişim alanında toplam beş 
madde bulunmaktadır. İlgili aya ait gelişim 
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alanlarındaki değerlendirme madde sayıları-
nın bu derece farklılık göstermesi nedeniyle 
gelişimsel alanları ayrı ayrı yüzdelik olarak 
doğru değerlendirmek imkânsızlaşmaktadır. 
Bu nedenle MEB Gelişim Gözlem Formu 
(0-36 ay)’nda bebeğin aylık genel gelişimsel 
düzeyi incelenmiş, erken müdahale programı 
öncesi ve sonrası aylara ilişkin gelişim gös-
tergelerinin hangilerinin ne derece bebekte 
gözlendiği belirlenerek yüzdelik artış veril-
miştir. Yani MEB Gelişim Gözlem Formu 
(0-36) erken müdahale programının etkisini 
gözlemlemek amacıyla kullanılmıştır. İlk de-
ğerlendirmeden itibaren bebeğin gelişimsel 
olarak değerlendirilmesinde Erken Gelişim 
Evreleri Envanteri (EGE) kullanılmış; bebe-
ğin gelişimini, gelişimsel alanlarda ayrı ayrı, 
daha detaylı görebilmek amacıyla programa 
eklenmiştir. Envanter, prematüre doğan be-
beklerin doğum öncesinde gelişimini tamam-
layamadığı için düzeltilmiş yaş hesaplama-
sı yapmaya imkan vermektedir. Buna göre 
32.gestasyon haftasında doğan prematüre be-
beğin takvim yaşından 8 hafta geriye gidile-
rek denk gelen aydan itibaren gelişimsel dü-
zeyi değerlendirilmiştir. Envanterde yer alan 
“Evet”, “Bazen” ve “Henüz değil” ifadeleri 
işaretlenerek bebeğin gelişimsel değerlendir-
mesi yapılmış ve her bir gelişim alanına ait ilk 
test-son test puanları çizgi grafiğine işlenerek 
karşılaştırılmıştır. Erken Gelişim Evreleri 
Envanteri için başlama düzeyi ve uygulama 
evreleri birbirleriyle karşılaştırılarak uygula-

manın etkili olup olmadığına ilişkin yorum 
yapabilmek için etki büyüklüğü (effect size) 
hesaplamasında Cohen d istatistiği kullanıl-
mıştır. Etki büyüklüğü, bağımsız değişkenin 
ya da faktörün bağımlı değişkendeki toplam 
varyansın ne kadarını açıkladığını gösterir 
ve işaretine bakılmaksızın d değeri; .2, .5 ve. 
8 olmak üzere sırasıyla küçük, orta ve geniş 
etki büyüklüğü olarak yorumlanır (Büyüköz-
türk, 2015:158).  

BULGULAR

Gelişimsel olarak risk altında olan prematüre 
bebeğin gelişimsel olarak desteklendiği aile 
merkezli erken müdahale programının bebe-
ğin gelişim sürecindeki etkisinin incelemesi-
nin amaçlandığı çalışmada bulgular grafikler 
şeklinde sunulmuştur. 

Tek denekli araştırmalarda yaygın olarak kul-
lanılan çizgi grafiği, her bir evrede alınan veri 
noktalarının birleştirilmesiyle oluşur. Gra-
fikteki yatay eksen, zaman boyutunu (bizim 
çalışmamızda uygulanan gelişimsel tarama 
envanterlerinin zaman sırasını), düşey eksen 
ise, bağımlı değişkenin niceliksel değerlerini 
(deneğin gelişimsel seviyesini) gösterir. Tek 
denekli araştırmalarda grafikler incelendi-
ğinde, başlama düzeyi ile uygulama düzeyi 
evreleri arasında anlamlı bir düzelme görü-
lüyorsa, bu uygulamanın etkili olduğu söy-
lenebilir (Johnson ve Christensen, 2014:327, 
Büyüköztürk ve diğ., 2016:18 Shaughnessy ve 
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diğ., 2016:289-297). Aşağıda MEB Gelişim 
Gözlem Formu (0-36 ay) ait aylık sonuçları 
gösteren tablo ile ölçüm-zaman grafiği ve Er-
ken Gelişim Evreleri Envanteri’ne ait aylık 

sonuçları gösteren tablo ve ilk test-son test 
puan grafikleri ile etki büyüklüğü değerleri 
(d) verilmiştir. 

                                    Gelişim Alanı Gözlenen 
madde sayısı Kısmen 

Gözlenen 
madde 
sayısı

Gözlenemeyen 
madde sayısı

I.Değerlendirme
7. Ay Formu

II.Değerlendirme 
8. Ay Formu

Bilişsel(3 Madde)
Dil (2 Madde)
Sosyal Duygusal (2 Madde)
İnce Motor (4 Madde)
Kaba Motor (5 Madde)
Toplam (16 Madde)

Bilişsel (1 Madde)

1
1
1
1
1
5

1

1
1
1
2
3
7

0

1
0
0
1
1
2

 
0

Dil (1 Madde) 0 1 0

Sosyal Duygusal (1 Madde) 1 0 0

İnce Motor (5 Madde) 3 1 1

Kaba Motor (3 Madde) 2 1 0 

Toplam (11 Madde) 7 3 1

III.Değerlendirme
9. Ay
Formu

Bilişsel (3 Madde) 2 1 0

Dil (2 Madde) 2 0 0

Sosyal Duygusal (4 Madde) 3 1 0

İnce Motor (2 Madde) 2 0 0

Kaba Motor (2 Madde) 2 0 0

Toplam (14 Madde) 11 2 0
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IV.Değerlendirme
10. Ay Formu

Bilişsel (2 Madde) 2 0 0

Dil (2 Madde) 2 0 0

Sosyal Duygusal (4 Madde) 3 1 0

İnce Motor (3 Madde) 3 0 0

Kaba Motor (3 Madde) 3 0 0

Toplam (14 Madde) 13 1 0

Şekil 1. MEB Gelişim Gözlem Formu (0-36 ay) Ölçüm Grafiği

Tablo 4 ve Şekil 1 incelendiğinde vakanın ge-
lişim alanlarında gözlenen maddelerin sayı-
sının doğrusal arttığı, gözlenemeyen madde-
lerin müdahale programı süresince azaldığı, 
desteklenmeye ihtiyaç duyulan -kısmen göz-
lenen- madde sayılarının ise benzer doğrultu-

da azaldığı görülmektedir. Genel olarak de-
ğerlendirildiğinde vakanın gelişimsel olarak 
sürekli bir ilerleme kaydettiği, yaşıtlarının 
gelişimsel düzeyiyle paralel özellikler sergi-
lediği görülmektedir. 
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Tablo 5. Erken Gelişim Evreleri Envanteri Aylık Sonuçları

                   Gelişim Alanı

Gözlenen 
madde 
sayısı

Kısmen 
Gözlenen 
madde 
sayısı

Gözlenemeyen 
madde sayısı

I.Değerlendirme
 (8. ay formu)

İletişim (6 Madde) 2 3 1

Kaba Motor (6 Madde) 2 4 0

İnce Motor (6 Madde) 3 2 1

Problem Çözme (6 Madde) 2 4 0

Kişisel-Sosyal (6 Madde) 2 4 0

Toplam (30 Madde) 11 17 2

II.Değerlendirme
 (10. ay formu)

İletişim (6 Madde) 3 2 1

Kaba Motor (6 Madde) 2 4 0

İnce Motor (6 Madde) 2 4 0

Problem Çözme (6 Madde) 2 4 0

Kişisel-Sosyal (6 Madde) 3 3 0

Toplam (30 Madde) 12 17 1

III.Değerlendirme
 (10. ay formu)

İletişim (6 Madde) 3 3 0

Kaba Motor (6 Madde) 4 2 0

İnce Motor (6 Madde) 2 4 0

Problem Çözme (6 Madde) 2 4 0

Kişisel-Sosyal (6 Madde) 3 3 0

Toplam (30 Madde) 14 16 1
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Şekil 2. Erken Gelişim Evreleri Envanteri Ölçüm Grafiği

Şekil 2’de Erken Gelişim Evreleri Envanteri-
ne ait grafikte verilen kesim puanlarına bakıl-
dığında ilk değerlendirme sonucunda (takvim 
yaşı 9.ay), bebeğin iletişim, kaba motor, ince 
motor, problem çözme ve kişisel-sosyal ge-
lişim alanlarındaki becerilerinin kesim puanı 
altında kaldığı buna bağlı olarak gelişimsel 
olarak riskinin devam ettiği düşünülmüştür. 
Devam eden erken müdahale sonucunda ya-
pılan 2.  değerlendirmelerde (takvim yaşı 10 
ay)  deneğin iletişim, ince motor, problem 
çözme ve kişisel sosyal alanda kesim puanın 

altında olduğu ancak 1. değerlendirmeye nis-
peten performansının arttığı görülmektedir. 
2.değerlendirmedeki kaba motor beceriler 
1. değerlendirme ile benzer özellikte olduğu 
görülmüştür.3. değerlendirmede (takvim yaşı 
11 ay) bebeğin tüm gelişim alanlarında kesim 
puanın üstüne çıktığı görülmektedir. Hem Şe-
kil 2’de hem de Tablo 5’de görüleceği gibi 
tüm gelişim alanları açısından bebek tüm de-
ğerlendirmelerde, doğrusal olarak artan per-
formans göstermiş ve genel anlamda da geli-
şimsel olarak hep ileriye gitmiştir. 
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Tablo 6. Bebeğin Başlangıç Düzeyi ve Gelişimsel Destek Programının Uygulama Süre-
cinde Erken Gelişim Evreleri Envanteri Ölçümlerinden Elde Ettiği Puanların Ortalama, 

Standart Sapma ve Cohen d Değerleri

Erken Gelişim Evreleri Envanteri Ölçümleri 1.değerlendirme 2.değerlendirme 3.Değerlendirme

X 38 49 48

Std. 13.03 7.17 5.80

Cohen d -0.59

Tablo 6 incelendiğinde Erken Gelişim Evre-
leri Envanteri Ölçümlerine göre, uygulanan 
programının genel olarak bebeğin gelişimsel 
sürecinde orta düzeyde bir etki büyüklüğü 
(Cohen d=0.59) olduğu görülmektedir.  1.de-
ğerlendirme (takvim yaşı 8 ay) ve 3.değerlen-
dirmede (takvim yaşı 11 ay)  yapılan gelişim-
sel ölçümlerin ortalama puanları arasındaki 
farkın .59 standart sapma kadar olduğunu, 
dolayısıyla uygulanan programın bebeğin ge-
lişimi üzerinde etkili olduğunu göstermekte-
dir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO),  son adet ta-
rihinden sonra 37 haftadan önce doğan tüm 
canlı doğumları prematüre olarak tanımla-
maktadır. Düşük doğum ağırlığı ve prematü-
relik, gelişimsel geriliğe ve/veya bozukluğa 
yol açan biyolojik risk faktörlerinden biri 
olarak görülmektedir. (Peterson, 1998:275-
326) Erken müdahale, kendi yaş grubundan 
beklenen gelişim düzeyinden daha farklı bir 
gelişim göstererek risk grubunda olan veya 
gelişim geriliği /yetersizliği tanısı almış 0-3 

yaş grubu çocuk ve ailelerine yönelik geliş-
tirilen, çocukların gelişimlerini maksimum 
düzeye çıkarmak için birçok disiplinin trans-
disipliner bir yaklaşım içinde katkı sağladığı 
programlarını ifade etmektedir (Aytekin ve 
Bayhan, 2015: 1-14).

Gelişimsel gecikmesi ya da yetersizliği olan 
bir çocuk ne kadar erken dönemde belirlenir-
se çocuğun gereksinimlerini gidermek için 
belirlenmiş erken müdahale stratejilerinden 
yararlanma olasılığı o kadar fazla olabil-
mektedir. Aileler erken müdahale sürecinde 
kendilerine verilecek destekten yararlanma 
şansı ve çocuklar öğrenmeye hazır bir şekilde 
okul dönemine ulaştıkları için okullar ve top-
lumlar daha az maliyetlerle çocuklara destek 
olabilmektedirler. Dolayısıyla, çocuklarda 
görülebilecek gecikme riskinin olabildiğince 
erken dönemde belirlenmesi ve gerekli erken 
müdahale çalışmalarına başlanması, daha 
sonraki dönemlerde yaşanabilecek sorunla-
rın minimum düzeye indirgenmesinde büyük 
önem taşımaktadır (Lakhan ve diğ., 2013: 
149-155, Aytekin ve Bayhan, 2015:1-14). Ya-
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pılan araştırmada da risk altındaki prematüre 
bebeğin 9 ay 1 günlük iken (Düzeltilmiş yaşı 
7 ay 1 gün) gelişimsel değerlendirmesi yapı-
lıp erken müdahale sürecine alınmış; takvim 
yaşı 10 ay 1 günlük iken  ( Düzeltilmiş yaşı 
8 ay 1gün) “gelişimsel gerilik”  tıbbi tanısı-
nı almıştır. Tıbbi tanılama yapılmadan erken 
müdahaleye sürecine başlanması bebek ve 
ailenin ihtiyaçlarının erkenden belirlenip kar-
şılanmasını, tıbbi tanıdan sonra da bu ihtiyaç-
ların belirginleşmesini sağlamıştır. 

Gelişimsel değerlendirme, her zaman sağal-
tımın da en önemli süreci olarak görülmek-
tedir (Ertem ve diğ., 2005:111-127). Uzman 
değerlendirmesini tamamlayıcı bir yol olarak 
çocukların gelişiminin ana-babaları tarafın-
dan değerlendirilmesi, gelişimde problemi 
olan daha fazla çocuğun zamanında belirle-
nebilmesine ve erken müdahale hizmetlerine 
ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Ana-baba 
değerlendirmesi ayrıca, gelişimsel problem-
lerin ne zaman ortaya çıkacağı bilinemediği 
için, çocuğun gelişiminin düzenli aralıklarla 
izlenmesi açısından önemlidir (Kapçı ve diğ., 
2015:5-12). Ailelerin bilgilendirilmesi, ço-
cukların gelişimlerinin evde aileler tarafından 
desteklenmesi, erken destek programlarının 
başlangıçtan bu yana temel yöntemleri için-
de yer almaktadır (Ertem ve diğ., 2005:111-
127). Uygulanan erken müdahale programı 
incelendiğinde ailenin, prematüre bebeğin 
gelişimsel değerlendirme ve destekleme ba-

samaklarında yer aldığı, tanılama araçların-
dan biri olarak seçilen Erken Gelişim Evre-
leri Envanteri’nin uygulanmasında uzmanla 
birlikte ailenin uyguladığı, yapılan progra-
mın aile tarafından teknolojik cihazlar yoluy-
la (video kaydı) kaydettiği, uygulanan erken 
müdahale uygulamasında ailenin çözüm öne-
rilerine yer verildiği görülmektedir.

Gelişimsel olarak risk altında olan bebekle-
rin ve ailelerin özellikleri ile bu bebekler için 
geliştirilmiş erken müdahale hizmetlerinin 
özellikleri dikkate alınarak bu çalışmada ai-
leyi dahil eden, bebeğin ve ailenin güçlü yan-
larını ortaya koyan, bebeğin bireysel özel-
liklerine uygun olarak hazırlanmış, sistemli 
olarak bebeği tüm gelişim alanlarında değer-
lendirme özelliğine sahip bir aile merkezli er-
ken müdahale programı ile gelişimsel olarak 
risk altında olan prematüre bir bebeğin geli-
şimsel sürecinin değerlendirildiği ve izlen-
diği bu araştırmada; erken müdahale ilkeleri 
çerçevesinde hazırlanan aile merkezli erken 
müdahale programının gelişimsel olarak risk 
altında olan prematüre bebeğin ilerleme kay-
detmesine, gelişimsel olarak normal gelişen 
yaşıtlarının gelişimsel seviyesine ulaşmasına 
destek olduğu görülmüştür.

Araştırmalar gelişimsel olarak risk altında 
doğan prematüre bebeklerin, okul öncesi ve 
okul çağında bir çok nörolojik, ruhsal ve aka-
demik problemle karşılaştığını göstermekte-
dir. Bu bağlamda prematüre bebeklerin erken 
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tanılaması, gelişimsel değerlendirmelerinin 
sistematik olarak yapılması ve aile merkezli 
erken müdahale hizmetlerinin verilmesinin 
bebek ve ailenin sağlığı dolayısıyla toplum 
sağlığını ve prematüre bebeklerin yaşam 
boyu topluma ekonomik yükünün azaltılması 
bağlamında önemi ortaya çıkmaktadır. Erken 
tanılanan ve erken müdahale hizmeti kap-
samına alınan gelişimsel olarak risk altında 
olan bebeklerin gelişimlerinin olumlu yönde 
yol aldığı bilinmektedir (Erdil, 2010: 72-78). 
Alan yazın incelendiğinde gelişimsel olarak 
risk altında olan prematüre bebeklerin erken 
tanı ve değerlendirmesinin önemi ( Allen, 
ve Capute, 1989: 498-506 Ertem, 2005:333 
Basu ve diğ., 2010: 127-150 Aytekin ve Bay-
han, 2015:1-14) bu bebeklere uygulanan aile 
merkezli erken müdahale programlarının 
olumlu etkisini (Meisels, 1996:27-52, Selig-
man, 2000:211-221 Birkan, 2002: 99-109, 
Ertem, 2005:333; Guralnick, 2005:3-28, Ak-
soy ve Diken, 2009: 59-68 Aytekin ve Bay-
han, 2015:1-14) kanıtlayan bir çok araştırma 
vardır. Bu çalışmanın sonuçları, bu araştırma-
cıların vurguladıklarını destekler niteliktedir.

Ancak burada neden-sonuç yargısına varma 
güçlüğünden söz etmek gerekir. Çünkü be-
beğin büyümesi ve olgunlaşma süreçleri gibi 
kontrol edilemeyen dış etkenlerin olması, be-
beğin gelişiminde görülen tüm ilerlemeleri 
uygulanan erken müdahale programına atfet-
meyi engellemektedir. Aynı zamanda tek de-

nekli desenlerin bir diğer sınırlılığı olan yan-
lılık ihtimali de göz önünde bulundurulmalı-
dır. Bu çalışmada araştırmacı hem katılımcı 
hem de gözlemci konumundadır ve vakanın 
bulguları, temelde gözlemcinin izlemlerine 
dayanmaktadır. Bu nedenle araştırmacının 
başarılı olacağına inancı, objektif değerlen-
dirme sürecine ket vurmuş olabilir (Shaugh-
nessy ve diğ., 2016: 289-297).

Araştırma bulgular genel olarak değerlen-
dirildiğinde gelişimsel olarak erken tanı ve 
değerlendirmesi yapılan, aile merkezli erken 
müdahale programına alınan risk altında-
ki prematüre bebeğin, gelişimsel sürecinin 
olumlu yönde ilerlemeler kaydettiği söylene-
bilir. Ancak bu bakış açıları ile hazırlanan er-
ken müdahale programlarının etkililiğini ge-
nelleyebilmek adına farklı vakalar ile çalışa-
rak sonuçların desteklenmesi gerekmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Age of 0-3 years old which is defined as babyhood and early childhood is indi-
cated as the period most open to learning and the period of laying the base for skills on all areas 
of development (Ertem, 2005: 13-25). The negative effects on this period causes development 
disorders on children or increases the risk for development disorders. The developmental delay 
and problems of children are mainly genetical, biological and enviromental based. The most 
effective factors among genetical and biological reasons are low birth weight and premature 
birth (Peterson, 1998:275-326; Seligman, 2000:211-221). The developmental delay can be seen 
when the child lags significantly to acquire building blocks or skills in more than one or more 
development areas. (gross motor and fine motor skills, language, personal/social progress, and 
daily life activities. The conventional delay for child is defined as 25% more delay than expec-
ted period or 1.5-2 times of standard deviation delay compared to norms. The universal consent 
on development delay is the delay in two or more development areas. If the child acquires 
building blocks or skills in an irregular order, this shows developmental deviations (Peterson, 
1998:275-326). Detecting the delay risk as early as possible and initiating the essential early 
clinical treatment is crucially important for reducing the problems of subsequent periods (Lak-
han ve et al,2013:149-155). Aim: In this study, it is aimed to evaluate, monitor and support 
a premature girl with development risk who was born in 32th week of the pregnancy, whose 
initial assessment is made at 9 month and 1 day chronological age (adjusted age: 7 month and 
1 day) within the scope of family centered, conversational early clinical treatment. Method: 
In this research, “single subject research model” which is a quasi-experimental study model, is 
applied.  The subject whose initial assessment is made at 9 month and 1 day chronological age 
(adjusted age: 7 month and 1 day) is a premature infant born in 32th week of the pregnancy at a 
birth weight of 1700 grams. Ministry of National Education’s Development Observation Form 
(0-36 months) and Early Developmental Stages Inventory (EGE) were used as data collection 
tools to determine the development difference between initial stage and the stage after the imp-
lementation of early clinical treatment. The progress of infant is analyzed in the development 
Observation Form (0-36 mo.) and the difference of progress indicators between the initial stage 
and the stage after the implementation of early clinical treatment are expressed as a percentage. 
Effect size calculator Cohen’s d statistics was used to evaluate the effect of implementation by 
comparing the initial stage and the implementation stages by the help of Early Developmental 
Stages Inventory (EGE). Effect size shows what proportion of the variance could be explained 
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by independent variable or the dependent variable to the factor in question and d=0.2 is repre-
sents a ‘small’ effect size, 0.5 a ‘medium’ effect size and 0.8 a ‘large’ effect size (Büyüköztürk, 
2015: 157-158).  In this research initial data was collected on November 2017, intervention 
program was implemented between November 2017-February 2018 and progress monitoring 
data was collected on November 2017, December 2017, January 2018.The last evaluation was 
made on February 2018. 36 different activity implementation was made by professionals clini-
cally at first, and then by the family at home in the natural habitat of the infant within 90 days 
with 3 activity per week. Mid-term assessments were made within averagely one mont period 
and during each assessment adjusted age was recorded. The last assessment was made at 12 
month and 1 day chronological age (adjusted age: 10 month and 1 day). Findings and Conc-
lusion: According to the Early Developmental Stages Inventory (EGE) measures, the imple-
mented program on the development of infant has a ‘medium’ effect size (Cohen d=0.57). The 
difference between the averages of first assessment (8 month chronological age) and the third 
assessment (10 month chronological age) is 0.59 times of standard deviation, which means that 
the implemented program is effective on the development of infant. According to the Ministry 
of National Education’s Development Observation Form measures, the number of items with 
progress in the development areas are increased linearly, the number of items with no progress 
or partial progress is decreased during the intervention program. In a general evaluation, it is 
seen that the subject showed a continuous progress and approached to the level of her peers. 
The research evaluates and monitors the development process of a premature infant with the 
development risk by the help of an early intervention program that is prepared by considering 
the characteristics of the infant and the family and included family as the center of program and 
activated the strong side of the infant and the family. It is seen that the family centered prog-
ram prepared by early treatment principles supports the infant with development risk to reach 
the level of normally developed peers. When the research findings are evaluated in general, it 
can be said that the positive progress of the premature infant with the risk of development was 
observed by the help of early diagnosis and the family centered early intervention program. 
Nevertheless, the results should be supported by different researches with different subjects to 
generalize the effectiveness of the early intervention programs prepared by this approach. 
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Öz: Amaç: Araştırmada, okul öncesi öğretmen adaylarının müzik öğ-
retimi öz yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi 
amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, betimsel tarama modeli kullanıl-
mış nicel bir çalışmadır. Veriler, Afacan (2007) tarafından geliştirilen 
“Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. 
Araştırmanın örneklem büyüklüğü a= 0.05 için 333 kişi olarak he-
saplanmıştır. Çalışma grubunu 354 öğrenci oluşturmaktadır. İstatistik 
analizler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One Way-Anova) 
testleri yapılmıştır. Bulgular: Öz yeterlik algıları ile ilgili ortalamalar 
bilgi birikimine güven 3,21; uygulama becerisine güven 3,04; teorik 
bilgiyi yaşam becerisine dönüştürebilme 4,03; bilgi ve beceriyi kul-
lanmaya istekli olma ve kendine güven 3,60’dır. Cinsiyet değişkenine 
göre anlamlı fark bulunmamıştır. Üniversite değişkenine göre A, B ve 
C üniversitelerine ait ortalamalar A=2,87; B=3,84 ve C=2,82 şeklinde 
bulunmuştur. Sonuç: Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik öğre-
timi sürecinde; müzikte teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürme, 
müzikte bilgi ve beceriyi kullanmada istekli olma ve kendine güven 
duyma alt boyutları bakımından kendilerini daha hazır ve daha yeter-
li hissetmektedirler. Öz yeterlik algılarında cinsiyete göre anlamlı bir 
fark yoktur. Öz yeterlik algıları arasında üniversite değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık yoktur. Müzikte uygulama becerisine güven duy-
ma alt boyutuna ilişkin bulgular karşılaştırıldığında, B üniversitesinde 
öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarının, A ve C üniversite-
lerinde öğrenim gören öğretmen adaylarına oranla daha fazla güven 
duyma eğiliminde oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Müzik, Müzik Öğretimi, Okul Öncesi, 
Öz Yeterlik

Abstract: Aim: In this research, it was aimed to examine pre-school 
teacher candidates’ self-efficacy perceptions related to teaching music 
in terms of some factors. Method: The research is a quantitative study 
with a descriptive analysis model. The data were obtained by using 
‘’The Music Education Self Efficacy Scale’’ developed by Afacan 
(2007). G-power calculated for a= 0.05 is 333 people. The sample of 
the study consisted of 354 students. Statistical analyzes were perfor-
med using t-test and one-way-anova tests. Findings: The means related 
to self-efficacy perceptions are as follows: confidence in knowledge 
3.1; confidence in application skills 3,04; the ability of converting 
theoretical knowledge into practical skills 4,03; the willingness to use 
knowledge and skills and having self-confidence 3.60. There was no 
statistically significant difference in terms of gender variable. Means of 
A, B and C universities in terms of university variable were found as 
follows:  A=2,87; B=3,84 and C=2,82. Results: In the process of mu-
sic teaching, preschool teacher candidates feel themselves more ready 
and adequate in terms of sub-dimensions of the ability of converting 
theoretical knowledge into practical skills in music, the willingness to 
use knowledge and skills in music and being self-confident. There is no 
statistically significant difference in self-efficacy perceptions in terms 
of gender. There is no statistically significant difference in self-efficacy 
perceptions in terms of university variable. When the findings related 
to the sub-dimension of ‘’confidence in application skills in music’’, 
it was found out that preschool teacher candidates from B University 
were likely to have more confidence than the teacher candidates from 
A and C universities in terms of having confidence in their application 
skills in music teaching. 

Key Words: Education, Music, Music Education, Preschool, Self-
Efficacy
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GİRİŞ 

Eğitim; sosyal, felsefi, psikolojik, hukuki, 
politik ve ekonomik temelleri olan, bireyleri 
ve bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları 
toplumları biçimlendiren, yönlendiren, geliş-
tiren, değiştiren ve dönüştüren en etkili araç-
lardan birisidir (Şişman, 2007:21). Eğitimin 
önemli uğraş alanlarından birisi de sanat eğiti-
midir. Sanat eğitimi, bağımsız bir eğitim alanı 
olmasının yanı sıra, çağdaş eğitim sistemleri 
içerisinde yerini koruyan, bilim ve teknik alan 
eğitimlerini birbirleriyle buluşturan, bağdaş-
tıran, kaynaştıran ve bütünleştiren önemli bir 
unsurdur (Uçan, 2001:7). Sanat eğitiminin 
özel alanlarından birisi müzik eğitimi alanı-
dır. Müzik eğitimi, bireylere kendi yaşantıları 
yoluyla belirli birtakım müziksel davranışla-
rı kazandırma sürecidir. Bireylerin kazanmış 
oldukları istendik yöndeki davranışlar, kişilik 
gelişimlerine, yaratıcılıklarına, iletişim bece-
rilerine ve sosyalleşmelerine olumlu katkılar 
sağlamaktadır. Bu bağlamda müzik eğitimine 
erken yaşlarda başlanması; bireylerin içinde 
bulunduğu toplumun gelişmesinde ve sağlıklı 
bir toplumsal yapının oluşmasında önemli et-
kiye sahiptir. 

Çocuklar erken yaşlarda ilk eğitimlerini aile 
içerisinde, ebeveynlerinden almaktadırlar. 
Bununla birlikte çocuklar okul öncesi eğitim 
dönemi olan 0-6 yaş döneminde planlı-prog-
ramlı eğitimi okul öncesi eğitim kurumların-
dan almaktadırlar. Çocukların merak, keş-
fetme ve öğrenme gibi doğal eğilimlerinin, 
bilinçli öğrenme etkinliklerine dönüşmeye 
başladığı bu dönemde bilişsel, dil, sosyal-
duygusal, psiko-motor ve özbakım becerileri-
nin kazandırılması süreçlerinin desteklenmesi 
son derece önemlidir. Bu nedenle, dünya ge-
nelinde okul öncesi eğitime verilen değer ve 
önem giderek artmaktadır. Cumhuriyetin ilk 
yıllarından günümüze kadar elde edilen veri-
ler, yıllar içerisinde okul öncesi eğitime ve-
rilen önemin ülkemizde de giderek arttığını 
göstermektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na ait göster-
gelere bakıldığında, 1980-2016 yılları arası 
10’ar yıllık dönemlerde Okul-Öğrenci-Öğ-
retmen üçlü değişkenlerine ait sayısal veriler, 
rakamların sürekli artış eğiliminde olduğunu 
göstermektedir. Tabloda yer alan 2017-2018 
Eğitim-Öğretim yılına ait güncel verilere ba-
kıldığında da artışın halen devam etmekte ol-
duğu anlaşılmaktadır (Meb, 2018).
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Tablo 1. Okul öncesi Eğitimde Yıllara Göre Sayısal Gelişme

Eğitim-Öğretim Yılı OKUL ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN

1980-1981 2.007 43.545 2.874

1990-1991 3.625 113.388 6.624

2000-2001 8.996 228.503 12.265

2010-2011 27.606 1.115.818 48.330

2015-2016 27.793 1.209.106 72.228

2017-2018 31.246 1.501.088 84.257

1994 yılında “gelişimsel ve çocuk merkezli” 
bir program olarak okul öncesi eğitimde ça-
ğın gerekliliğini yerine getirmeye başlayan 
okul öncesi eğitim programı yıllar içerisinde 
çeşitli güncellemelerle gelişmeye devam et-
miştir. Son olarak 2012 yılında mevcut prog-
ram gözden geçirilerek, belirlenen illerde 
pilot uygulama yapılmıştır. Bu pilot uygula-
malar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından okul öncesi eğitim sürecinin güncel 
koşullara uygun, çocukların ilgi ve gereksi-
nimlerini dikkate alan ve onları bulundukları 
gelişim düzeyinin en üst noktasına taşımayı 
amaçlayan; gelişimsel, sarmal ve eklektik 
yapıda yeni bir program güncellemesi ya-
pılmıştır. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 
(TTKB)’nın, 10/08/2006 tarih ve 336 sayı ile 
düzenlemiş olduğu ve son şeklini 09/09/2013 
tarih ve 132 sayılı kararı ile alan, 36/72 aylık 
çocukların gelişim dönemlerine uygun olarak 
belirli temel ilkeler ve hedef kazanımlar çer-
çevesinde yetiştirilmelerini öngören güncel 
okul öncesi eğitim programının genel amacı; 

1- Çocukların beden, zihinsel ve duygusal 
gelişimleri ile iyi alışkanlıklar kazanmaları-
nı sağlamak, 2- Onları ilkokula hazırlamak, 
3- Şartları elverişsiz çevrelerden ve aileler-
den gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme 
ortamı yaratmak, 4- Çocukların Türkçeyi 
doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. 
Bu arada belirtilen okul öncesi eğitim prog-
ramının amaçlarının, 2013 yılından önceki 
okul öncesi eğitim programlarında da yer al-
dığı bilinmektedir. Okul öncesi eğitim prog-
ramı aracılığıyla, çocukların gelişimlerinin 
desteklenmesinin yanı sıra, potansiyellerinin 
en üst seviyeye çıkarılması, yaparak-yaşaya-
rak öğrenmelerine fırsat verilmesi amaçlan-
maktadır.

Okul öncesi dönemde belirlenen amaçlara 
ulaşılabilmesi için en çok yararlanılan eği-
tim alanlarından birisi müzik eğitimi alanıdır. 
Nitekim müzik algıları üzerine yapılan araş-
tırmalar, bütün kültürlerde çocukların müzi-
ğe karşı davranışsal tepkiler verdiklerini ve 
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özellikle bebeklik çağından itibaren gerçek 
birer müziksever olduklarını, doğuştan gelen 
müzik uyumlu hareketleri bulunduğunu gös-
termektedir. Gelişimlerinin ilk yıllarından 
itibaren müziği anlamlı bir iletişim aracı ola-
rak kullanmaya başladıkları ve müzik aracılı-
ğı ile eğitimin etkili bir yöntem olduğu bilin-
mektedir (Winter, 2015:82).  

Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitiminin 
Önemi

İnsanlar, sesle örülü bir çevreye doğarlar. 
Yapısal olarak; doğal, toplumsal ve kültürel 
nitelikte olan bu seslere verilen tepkiler be-
beklikte gülme, ağlama, şaşırma, el çırpma 
gibi basit tepkilerdir. Büyümeye paralel ola-
rak değişir, dönüşür, gelişir ve giderek daha 
bilinçli bir hal alır. Sesle (müzikle) sakinleş-
me-uyuma, müzikle oynama ve müziğin kay-
nağına yönelme gibi pek çok süreç, bireyin 
başlangıçta “pasif” olan tutumunu giderek 
“aktif” hale getirmesini sağlar. Beyin ve mü-
zik üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, erken 
yaşta başlanan müzik eğitiminin çocukların 
değişim, dönüşüm ve gelişimleri üzerinde 
olumlu etkileri bulunduğunu göstermektedir. 
Sinirbilimcilerin son 20 yıldır yürüttükleri 
çalışmalar müzik eğitimi almanın beyindeki; 
hafıza, dil, yönetim fonksiyonu ve sinir plasti-
sitesi alanlarına olumlu etki ettiğini kanıtla-
mıştır. Yapılan araştırmanın bulguları büyük 
oranda “müzisyen olan ve olmayan / müzik 
eğitimi alan ve almayan bireyler arasında” 

söz konusu alanlara dair farklar bulunduğu-
nu göstermektedir. Elde edilen bu bilimsel 
sonuçlar ışığında erken yaşta müzik eğitimi 
almanın gerekliliği genel kabul gören bir hu-
sustur. Bu nedenle de, alınacak müzik eği-
timin “türü, süresi ve yaş aralığı” bilimsel 
çevrelerce üzerinde önemle durulan konular 
halini almıştır (Collins, 2014:5).

Alan yazında, beynin erken gelişimi ve müzik 
arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu, okul 
öncesi dönemde müzik eğitiminin çocukların 
beyinlerindeki işlem merkezlerini  geliştirdi-
ğini ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. 
Örneğin, California Üniversitesi’nde  okul 
öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde yapılan 
Roucher ve Shaw’un çalışmasında, 3-5 yaş 
arası çocukların altı ay piyano dersi aldıktan 
sonra, matematik ve diğer bilimler açısından 
önemli bulunan algılama testlerinde, dikkate 
değer gelişmeler gösterdikleri saptanmıştır 
(aktaran Eskioğlu, 2003:2). Yapılan başka bir 
çalışmada ise, müzik eğitiminin “uzaysal algı 
ve becerilere etkisi” araştırılmış, 10 dakika 
süre ile Mozart dinletilen grupların uzaysal 
algılama testi sonuçlarından elde ettikleri 
başarının %30 oranında arttığı sonucuna ula-
şılmıştır (Uçan, 2002:30). Söz konusu bu ça-
lışmalar, “insan beyninin gelişimi ve müzik” 
arasında oldukça yakın ve pozitif bir ilişki 
olduğunu göstermektedir. Bu noktadan hare-
ketle, müziğin çocuğun gelişimindeki önemi, 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Eylül – Ekim – Kasım  - Aralık 2018 Sayı: 16 Güz Kış Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
September - October - November - December 2018 Issue: 16 Fall Winter Period

ID: 207 K: 331
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

53

okul öncesi eğitim programlarında da yerini 
alarak göstermektedir.

Okul öncesi eğitim programında, 0-72 aylık 
çocukların; bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, 
motor gelişimlerinin ve öz bakım becerileri-
nin gelişimi için hazırlanmış kazanımlar bu-
lunmaktadır. Belirlenen kazanım ve gösterge-
lerin çeşitli konular, nesneler ya da kavramlar 
aracılığıyla çocukların oyun yoluyla, yapa-
rak-yaşayarak öğrenebilmeleri için çeşitli 
etkinlik süreçleri tanımlanmıştır. Türkçe, ma-
tematik, drama, okuma-yazma, sanat, oyun, 
fen, hareket etkinliğinin yanı sıra “müzik” 
de gün içerisinde yer verilmesi gereken bu 
etkinliklerden birisidir. Müzik etkinliği başlı 
başına bir etkinlik olarak planlanıp uygulana-
bilir. Bunun yanında, farklı alan etkinlikleri 
sürecinde müziğin temelinde var olan ritim, 
ses ve hareket gibi öğelerden yararlanılarak 
bütünleştirilmiş etkinlik olarak da uygulama 
yapmak mümkündür. Örneğin okuma-yaz-
ma etkinliği sırasında cümle yapılarının an-
lamlarına uygun olarak, doğru yerde nefes 
alma ve doğru ritmik vurgulama öğretilebil-
mektedir. Böylece, Türkçeyi doğru, güzel ve 
etkili kullanmak için gereken ses, nefes ve 
diksiyon eğitimi verilebilir. Aynı zamanda 
bu durum müzikte; “ses müziğinde sözlerle 
müziğin vurgu, deyiş ve anlam bakımından 
uzlaştırılarak söylenmesi” anlamına gelen 
prozodi kavramına da çok benzer bir öğren-
meyi sağlamış olacaktır. Benzer şekilde fen 

etkinliği sırasında da müzikten bir eğitim 
aracı olarak yararlanmak mümkündür. Açık 
alanda doğal bir ortamda küçük bir grupla 
yapılacak yürüyüş sırasında, grubun düzenli 
ve kontrollü bir şekilde yürümesini sağlamak 
üzere müziğin ritim ve hareket öğelerinden 
yararlanarak motor becerilerin gelişimi; do-
ğanın korunması ve canlı varlıkların özellik-
leri hakkındaki öğrenme için de konu ile ilgili 
küçük bir şarkı öğretilerek bilişsel ve dil be-
cerilerin gelişimi desteklenebilir. Matematik 
etkinliği sürecinde de müzikten yararlanmak 
mümkündür. Özellikle 1’den 10’a kadar olan 
sayma sayıların öğretimi, geometrik şekil-
lerin öğretimi ya da ağırlık-uzunluk gibi bi-
rimlerin öğretiminde müziği bir eğitim aracı 
olarak kullanmak oldukça etkili ve kolaydır. 
Okul öncesi öğretmenlerinin yaptıkları et-
kinliklerde bu tür çalışmalara yer vermeleri, 
müziği bir amaç olarak değil, çocukların “ri-
tim duyguları, yaratıcılıkları, sosyal ve duy-
gusal gelişimleri gibi tüm gelişim alanlarını 
destekleyen ve her zaman kullanabilecekleri 
bir araç olarak” değerlendirmeleri önemli bir 
husustur. Bunun yanında, okul öncesi öğret-
menlerinin bu tür etkinliklerde sağlayacakları 
başarı, iletişim becerileri ile de doğrudan iliş-
kilidir (Ekici vd., 2017:2). 

Okul Öncesi Eğitimde Müzik ve Ritmik 
Gelişim 

Ritim, müziğin temel öğelerinden biridir. 
Okul öncesi eğitimi sürecindeki çocuklar açı-



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Eylül – Ekim – Kasım  - Aralık 2018 Sayı: 16 Güz Kış Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
September - October - November - December 2018 Issue: 16 Fall Winter Period

ID: 207 K: 331
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

54

sından değerlendirildiğinde, ritim öğesinden 
yararlanarak müzikli etkinlikler yaptırmak 
oldukça kolay ve etkili bir yöntemdir. Örne-
ğin, “ellerini ve ayaklarını, bedenin çeşitli 
bölgelerini, sandalye, sehpa, masa gibi başka 
nesneleri kullanmaları mümkündür” (Samu-
elsson et al., 2009:122). Notalar aracılığı ile 
müzik yapmaya başlamadan önce, basit ritim 
kalıpları yardımı ile belirli bir düzen ve uyum 
içinde hem bireysel hem de gurup çalışma-
larına imkân veren etkinlikler planlanabilir. 
Burada amaç sadece belirli ritim kalıplarını 
kullanarak bir etkinlik gerçekleştirmek değil-
dir. Ritmik birliktelik ve uyum; okul öncesi 
dönemdeki çocukların bedenlerini tanımala-
rını, çevrelerindeki ritmik uyaranları keşfet-
melerini, arkadaşları ile birlikte bir iş yapma 
ve başarma duygusunu içselleştirmelerini de 
sağlar. Bunun için de motor becerilerin ge-
lişimi önemli bir koşuldur. Bebeklik döne-
minden itibaren müziğe verilen tepkilerde el 
çırpma - iki ayak üzerinde oynama - yürüme 
- dans etme gibi motor becerilerin kaynağı ri-
timdir. Söz konusu temel motor beceriler yo-
luyla müzik yapabilmek için, bu becerilerin 
“5 yaşından önce standart hale getirilmesi” 
gerekir (Scott, 2016:14). Okul öncesi dönem-
deki çocuklarla yapılacak etkinliklerde belirli 
bir düzen ve birliktelik sağlayabilmek için, 
ritmik yeteneklerin daha erken yaşlardan iti-
baren gelişmeye başlamış olması önemlidir. 
Örneğin; 3-4 yaş çocuklarının müzik beceri-
lerine bakıldığında sesleri gelişigüzel çıkara-

bildikleri ancak, ritmik vuruşlara tam olarak 
uyamadıkları görülmektedir. Ürfioğlu’na 
göre; bu dönemdeki çocuklar hızlı vuruşlar-
da, yavaş vuruşlara göre daha başarılıdırlar. 
Hızlı ve yavaş ritimlere uyarak, vurmalı mü-
zik aletlerini çalma becerileri ancak 5-6 ya-
şından itibaren ideal seviyeye ulaşabilmekte-
dir (1989:39). Bu yaşlardaki çocuklar, dinle-
dikleri müziğe uygun ritmik vuruşlar yapabi-
lir hale gelirler. Okul öncesi eğitimde başarılı 
bir ritmik gelişim süreci sağlayabilmek için; 
Montessori, Orff-Schulwerk ve Dalcroze gibi 
ritim temelli metotları tanımak önemlidir.

Okul Öncesi Eğitimde Müzik ve Dil Geli-
şimi 

Dil, temel amacı iletişim kurmak olan ku-
ralları ve sembolleri belli, karmaşık ve dina-
mik bir süreçtir (Yöndem ve Taylı, 2012:53). 
Müziğin akademik bir tanımı elbette ki var-
dır ancak, Yöndem ve Taylı’nın “dil” için 
yaptıkları tanımı “müzik” için de uyarlamak 
mümkündür. Bunun nedeni “müzik” ve “dil” 
alanlarının ayrı birer disiplin olmalarına rağ-
men birbirine benzeyen ortak noktaların var-
lığıdır. Örneğin müzik; tıpkı dilde olduğu gibi 
bireyin dış dünya ile iletişim kurabileceği, 
kuralları ve sembolleri belli olan, karmaşık 
ve dinamik bir süreci ifade eder. Her iki disip-
lin alanı da “sonlu sayıda eleman ve kural ile 
sonsuz sayıda ileti üretebilme” kapasitesine 
sahiptir (Tekman, 2000:7). 
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Dil gelişim süreci oldukça karmaşık bir yapı-
dadır. Bu nedenle davranışçı yaklaşım, psiko-
linguistik yaklaşım ve sosyo-linguistik yakla-
şım gibi çeşitli kuramsal yaklaşımlar farklı 
görüşler ileri sürmektedir. Örneğin Lev-
Vygotsky, çocuklarda düşünce ve dil gelişimi 
üzerine çeşitli çalışmalar yapmış, çocuklara 
“iyi-kötü, güzel-çirkin” gibi soyut kavram-
ları doğrudan öğretmenin yararsız olduğunu, 
matematik ve müzik gibi çocukların duyarlı 
oldukları ve bilinçlerinin daha geniş alanları-
nı kullanabilecekleri öğretim yaklaşımlarının 
tüm akıl gelişimi üzerinde daha etkili olabi-
leceğini savunmuştur (1934:27). Farklı yak-
laşımlara rağmen, çocukların konuşma dilini 
öğrenmeye “doğuştan açık olmaları” genel 
kabul gören bir husustur. Çocuklar doğum-
dan itibaren 8 aylık süreçte bazı temel sesleri 
çıkarmaya başlarlar. Yaklaşık 15. aydan itiba-
ren de iki heceli kelimeleri kullanmayı öğre-
nirler ve bu hızlı gelişim, dili gramer kural-
larına uygun şekilde kullanmaya başladıkları 
5-7 yaş dönemine kadar devam eder. 

Müzik, bu süreç boyunca dil gelişimine 
olumlu katkı sağlayan ve gelişimi hızlandıran 
önemli bir alandır. Jakobson, Cuddy ve Kil-
gour (2003) yaptıkları bir çalışmada; müzik-
sel algı ve sözel algının beynin sol lobunda 
gerçekleştiğini, hızla değişen akustik (sessel) 
olaylardaki çok ince ayrımların, sözel algıla-
ma ve dili anlama becerisini olumlu yönde 
etkilediğini ortaya koymuşlardır (2003:311). 

Bu bağlamda, okul öncesi dönemdeki çocuk-
lar açısından müzik ve dil arasındaki ilişkiyi 
şarkı sözleri aracılığı ile kurabilmek önem-
lidir. Bu dönemdeki çocuklar özellikle şarkı 
söyleme sırasında; yeni kelimeler öğrenme-
ye, ritim kalıplarına dikkat etmeye, kısa ve 
anlamlı cümle yapılarını içselleştirmeye açık-
tırlar. Böylece ritim ve söz arasındaki “man-
tıksal organizasyon şemalarını” oluşturmaya 
başlarlar (Winter, 2016:16). Basitten karma-
şığa doğru sıralandığında; saymaca, tekerle-
me, ninni ve şarkı çocukların dil gelişimlerini 
etkileyen müzikli ezgilerdir. Öğrenilmeleri 
oldukça kolaydır. Basit, sık tekrarlanan ritmik 
ve sözel yapıları sayesinde hem öğrenilme-
si hem de öğrenmede kalıcılığın sağlanması 
bakımından uygundur. Saymaca, tekerleme, 
ninni ve şarkı sözlerinin cümle yapıları da sa-
dedir. Bu bağlamda kelime dağarcığının geli-
şimine de katkı sağlar. Yeni kelimelerin öğre-
nilmesi yanında, öğrenilen kelimelerin temiz 
ve düzgün telaffuz edilebilmesi de önemlidir. 
Sözler içerisinde geçen kelimelere ait sesle-
rin dilin özelliklerine uygun olarak yerinde, 
doğru, temiz ve anlaşılır biçimde söylenmesi 
(diksiyon-artikülasyon) ile ilgili yeteneklerin 
gelişimine özen gösterilmesi gerekir. 

Okul Öncesi Eğitimde Müzik ve Yaratıcılık 

Yaratıcılık, üzerinde çok tartışılan bu nedenle 
de pek çok farklı tanımı yapılabilen soyut bir 
kavramdır. Zekâ ile ilişkili olduğu düşünülse 
de yapılan bilimsel çalışmalar “yaratıcılık ve 
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zekâ arasında” yüksek bir ilişki göstermemiş-
tir (Öncü, 2003:231). Bu açıdan bakıldığın-
da yaratıcılık, zekâ gibi tek değişkene bağlı 
olan bir yetenek değildir. Araştırmalar, ya-
ratıcılığın ortaya çıkabilmesi için beraberin-
de esneklik, duyarlılık, akıcılık, orijinallik, 
elaborasyon (ayrıntılı işleme)  ve yeniden 
betimleme gibi yeteneklerin de bulunması ge-
rektiğini göstermektedir (Torrance ve Kathy, 
1989:144). 

Müzik yapmak yaratıcılık gerektiren, duygu-
sal ve karmaşık bir süreçtir. Duyusal ve motor 
alanları geliştirmesi yanında diğer duyu alan-
larına yönelik algıları da etkiler. Bu bağlam-
da, sağlıklı bireylerin yetişmesi ve yaratıcı-
lıklarının gelişebilmesi için “müzik” önemli 
eğitim araçlarından birisi olarak görülmekte-
dir. Tarihsel açıdan bakıldığında, 1960’lardan 
itibaren “erken müzik eğitiminde yaratıcılığın 
geliştirilmesi” dünya toplumlarının üzerinde 
önemle durduğu konulardan birisi olduğu an-
laşılmaktadır (McMillan, 2009:9).

Çocuklar müzik dinlerken ya da müzik ya-
parken hareket ederler, ellerini çırparlar veya 
dans ederler. Bu tür tepkiler, bilişsel gelişi-
min ilk evresi olan eylemsel döneme (enac-
tive stage) girdiklerinin bir göstergesidir. 
Eylemsel dönemdeki çocuklar imgelerle ya 
da sembollerle öğrenemezler. En kolay öğ-
renmeyi “psiko-motor eylemlerle” gerçekleş-
tirirler (Senemoğlu, 2018:144). Bu eylemler, 
çocukların kendi deneyimlerini oluşturmaları 

ve içselleştirmeleri bakımından da olduk-
ça önemlidir. Aynı zamanda geçmişte içsel-
leştirdikleri öğrenmeleri müzik aracılığı ile 
(enstrümanlar ya da kendi sesleri) farklı şe-
killerde ifade edebilme özgürlüğünü de keş-
federler. Böylece yaratıcılıklarını ortaya çıka-
rabilecek sağlam temelleri atmaya başlarlar. 

Harekete dayalı deneyimler, çocuklarda ya-
ratıcılığın başlangıcıdır. Başlangıçta belirli 
bir formu olmayan, işitilen ses ya da müziğe 
verilen gelişigüzel tepkiler şeklinde ortaya 
çıkan devinimler, bilişsel gelişimle birlikte 
“direktifli (yönlendirmeli) hareket deneyimi” 
ve “yaratıcı hareket deneyimi” olmak üzere 
iki farklı forma ayrılır (Abril, 2016:29). Psi-
ko-motor becerilerin gelişimi aynı zaman-
da diğer duyusal deneyimlerin artmasına da 
imkân sağlar ve beraberinde yaratıcı tepkiyi 
meydana getirir. Çocuklar, basit ve temel dü-
zeydeki ritim-ses-müzik kalıpları arasındaki 
ilişkiyi kavramaya başladıklarında seslerini 
ya da bir enstrümanı kullanarak kendi ritmik, 
sessel veya melodik örneklerini sergilemeye 
başlarlar. Sergiledikleri bu örnekleri, yaratı-
cı biçimde hikâye veya bir şarkı sözüne dö-
nüştürerek kendi öz ifade araçları biçiminde 
kullanabilirler. Yaratıcılık becerileri geliştik-
çe sezgisel ürünler ortaya koyabilme beceri-
leri de gelişir. Semboller arasındaki ilişkileri 
daha iyi kavrarlar ve “ortaya koydukları yara-
tıcı ürünlerin oluşum aşamasında tümevarım 
ve tümdengelim gibi akıl yürütme yollarını 
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kullanabilirler” (Scott, 2016:15). Okul öncesi 
öğretmeni bakımından bu gelişim ve yaratıcı-
lık süreçlerinin desteklenmesi oldukça önem-
lidir.

Okul Öncesi Öğretmeni ve Müzik Öğreti-
mi Becerilerinin Önemi 

Okul öncesi eğitim dönemindeki 0-72 aylık 
çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal-duygu-
sal gelişimleri ve özbakım becerileri alanla-
rında sağlayacakları kazanımlar, sonraki ya-
şamlarına şekil veren temel kazanımlardır. 
Piaget, “çocuk, ne kadar çok şeyi görür ve 
duyarsa, bir o kadar daha fazlasına merakı 
uyanır” görüşünü savunur (1936:33). Dünya 
genelinde ve ülkemizde okul öncesi eğitimi-
nin farklı boyutları üzerine yapılan çalışma-
lar ve artan ilgi, okul öncesi eğitim sürecinin 
çocuklar için ne denli önemli olduğunun bir 
göstergesidir. Okul öncesi eğitimine verilen 
önemin artması, okul öncesi öğretmeni, yük-
lendiği misyon ve sahip olduğu vizyon ba-
kımından sürecin odak noktası haline getir-
mektedir. Çocukların eğitim-öğretim yaşam-
ları boyunca sağlayacakları istendik davranış 
değişiklikleri ve elde edecekleri kazanımların 
mimarı okul öncesi öğretmenleridir.

Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim-öğretim 
süreci içerisinde başvurdukları temel eğitim 
araçlarından birisi müziktir. Müzik, bir eği-
tim aracı olmasının yanı sıra önemli bir eği-
tim alanıdır. Pramling ve Garvis’in ifadesi 

ile müzik “okul öncesi eğitiminin kalbi”dir 
(aktaran Ehrlin and Wallerstedt, 2014). Ya-
pılan araştırmalar, okul öncesi dönemde elde 
edilen müzikle ilgili kazanımların bireylerin 
sonraki yaşamlarında önemli bir yere sahip 
olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin 1993 yılın-
da Avusturalya’da yetişkinler arasında ya-
pılan bir araştırmanın sonuçları okul öncesi 
dönemde kulaktan müzik yapmayı öğrenen 
bireylerin %32’sinin sonraki yaşamlarında 
müzikle olan ilişkilerini sürdürmeye devam 
ettiklerini göstermiştir. Okul öncesi dönemde 
yaratıcı drama ve doğaçlama yöntemleri ile 
müzik yapmayı öğrenen bireylerin ise %74’ü 
yetişkinliklerinde müzik yapmaya devam et-
mektedir. Bu grubun %38’i yaşamlarında mü-
zikle olan ilişkilerini “bir grupta müzik aleti 
çalma” düzeyine kadar ilerletmiştir (McMil-
lan, 2009:11). Elde edilen sonuçlar; okul ön-
cesi dönemde yaratıcı drama ve doğaçlama 
yöntemleri ile müzik eğitimi alan bireylerin 
yetişkinliklerinde de müzik yapmaya çok 
büyük oranda devam ettiklerini göstermekte-
dir. Ehrlin ve Wallerstedt tarafından yapılan 
bir başka çalışmada “okul öncesi öğretmen-
lerinin müzik öğretim yetenekleri” araştırıl-
mıştır. Ortadoğu, Afrika ve Avrupalı göçmen 
ailelerin çocuklarının da öğrenim gördüğü 
pilot iki eğitim kurumunda 2008-2014 yılları 
arasında aşamalı olarak gerçekleştirilen çalış-
mada; 4 eğitim-öğretim yılı boyunca haftada 
4 gün ve yaklaşık 5-6 saat (09:00/15:00) süre 
ile yapılan görüşme ve gözlemler okul öncesi 
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öğretmenlerinin müziği “bir dili öğretir gibi 
anlatarak öğrettiklerini, doğaçlama ve planlı 
aktiviteleri gerçekleştirmede kendilerini ye-
terli bulduklarını” göstermiştir. Bunun yanı 
sıra elde edilen bulgular, “öğretmenlerin ders-
lerde hiç şarkı söylemediklerini ya da oyun 
oynamadıklarını, ancak öğretim içeriğinde 
bu tarz etkinliklerin de yapılması gerektiği-
nin farkında olduklarını” ortaya koymuştur 
(2014:41). Bu araştırmalar okul öncesi eğitim 
sürecinin; süreç odaklı, katılımlı, uygulama-
lı, esnek, eğlenceli ve öğretici şekilde plan-
lanması gerektiğini göstermektedir (Winter, 
2016:18). Bu açıdan bakıldığında, okul önce-
si öğretmenlerinin müzik alanı özelinde sahip 
olmaları gereken donanımın ne derece önem-
li olduğu açıktır. 

Öğretmenlerin, eğitim-öğretim sürecinde ge-
nel öğretmenlik meslek bilgi birikimlerinin 
yanı sıra müzik alanına özgü bilgi birikimle-
ri ve donanımlarının da okul öncesi eğitimi 
programında belirtilen, çocukların bilişsel, 
dil, motor, sosyal-duygusal gelişimlerini ve 
öz bakım becerilerini destekleyebilecek ye-
terlikte olmaları beklenmektedir. Bunun ya-
nında, sahip oldukları müzik bilgi ve bece-
rilerini aktarma ve uygulama konusunda da 
“bu işi başarabileceklerine yönelik öz yeter-
liklerinin yüksek olması” önemli bir nokta-
dır. Lisans eğitimi sürecinde aldıkları “Müzik 
Eğitimi I” ve “Müzik Eğitimi II” derslerinde 
elde ettikleri kazanımlar, bilgi birikimlerine 

güven duymalarını sağlayabilmelidir. Öğret-
men adaylarının derslerde uygulama yapa-
bilmeleri ve kendi uygulama becerilerinden 
emin olmaları önemlidir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının sınıf ortamı içerisinde müzik öğ-
retebilmek ya da müzikten bir eğitim aracı 
olarak etkili şekilde yaralanabilmek için ye-
terli teorik bilgiye sahip olmaları gerekmek-
tedir. Teorik bilgilerini uygulamaya dönüştü-
rebilmeleri, planlayacakları çalma ve söyle-
me etkinliklerinin niteliği bakımından önemli 
bir husustur. 

Okul Öncesi Öğretmeni ve Müzik Öğreti-
minde Öz Yeterlik 

Öz yeterlik kavramı, ilk kez Bandura tarafın-
dan kullanılan ve bireyin belirli bir bağlamda 
istenilen olumlu sonuçları doğurabilecek ge-
rekli davranışları başarıyla gösterebileceğine 
olan inancını tanımlayan bir kavramdır. Öz 
yeterlik, duruma özgü öz yeterlik ve genel öz 
yeterlik olmak üzere iki farklı başlık altında 
incelenebilmektedir. Duruma özgü öz yeter-
lik, akademik ya da kişiler arası ilişkiler gibi 
konuları; genel öz yeterlik ise, kişilerin genel 
anlamda yaşamdaki hedeflerine ulaşabilme 
noktasındaki inançlarını ifade eder (Chen et 
al., 2004:376; Scherbaum et al., 2006:1050). 
Bireylerin öz yeterlik düzeylerinin yüksek 
olması, başarılı olma durumları ve öznel iyi 
olma hallerini pek çok yönden etkileyebil-
mektedir (Tagay vd., 2016:1). 
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Daha anlaşılır ve basit ifadeyle öz yeterlik, 
bireylerin bir işi yapabilme konusunda kendi-
lerine olan inançlarıdır. Öz yeterlik, bireyle-
rin fiziksel ve psikolojik özelliklerinden daha 
çok, faaliyet gerçekleştirme ve uygulama be-
cerileri ile ilgilidir (Zimmerman, 2002:64). 
Başarılı bir öğretmende bulunması gereken 
bazı özellikler, aynı zamanda öz yeterlik dü-
zeyi yüksek eğitimcilerde de aranan özellik-
lerdir. Örneğin 1- Konu bilgisi, 2- Karar ver-
me, 3- Eleştirel düşünme ve problem çözme 
becerisi, 4- Kendini tanıma ve kendini düzelt-
me, 5- Yansıtma, 6- Öğrencilerini tanıma ve 
ihtiyaçlarını bilme, 7- Eğitimle ilgili yeni bul-
guları uygulama, 8- Öğretmen ve iletişim be-
cerisi gibi özellikler iyi bir öğretmenin sahip 
olması gereken özelliklerdir (Arı, 2009:5). 
Belirtilen bu özelliklere sahip olan bir öğret-
menin öz yeterlik bakımından da beklenen 
düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. 
Öğrenciye aktarılacak konu hakkında yeterli 
bilgiye sahip olma ve sahip olunan bu bilgi-
yi çeşitli yöntem ve teknikleri iyi derecede 
kullanarak gerektiğinde uygulama becerisine 
dönüştürebilme öz yeterliği yüksek başarılı 
bir öğretmenin temel niteliklerinden biridir. 
Sınıf ortamı içerisinde karşılaşılan olaylar ve 
sorunlar karşısında etkin karar verebilme ve 
problem çözebilme becerisi, öğretmenin öğ-
rencileri ile olan ilişkisinde güven sağlaması 
ve grup üyelerine etkili bir liderlik sergile-
yebilmesi bakımından önemli bir husustur. 
Öğretmenin grup üyelerini tanıması, onların 

kişisel özelliklerini ve ihtiyaçlarını bilmesi, 
sınıf ortamında kurulacak olan nitelikli ileti-
şim sürecini destekler. Böylece, öğrencilerine 
güven veren öz yeterliği yüksek bir öğretmen 
profili yaratılması da sağlayacaktır. Bu bağ-
lamda, söz konusu niteliklere sahip bir öğret-
men, öz yeterlik bakımından yeterli bir öğret-
men olarak tanımlanabilir. Belirtilen süreçler 
bir bütündür. Bu nedenle, okul öncesi öğret-
menlerinin müzik öğretimi konusundaki öz 
yeterlik düzeyleri, ders öncesi, ders ve ders 
sonrası süreçlerle doğrudan doğruya ilişkili-
dir. Okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğ-
retmenlerin etkili bir eğitim aracı olan müzik 
öğretimi alanında kazandıkları bilişsel, du-
yuşsal ve psiko-motor becerileri uygulamaya 
dönüştürebilmek için kendilerine olan inanç-
larının yüksek olması beklenmektedir. Okul 
öncesi öğretmenlerinin süreç içerisinde prog-
ram kapsamında bulunan, müzik etkinliği, 
matematik etkinliği, drama etkinliği, okuma-
yazma etkinliği, sanat etkinliği, Türkçe etkin-
liği, oyun etkinliği, fen etkinliği ve hareket 
etkinliğini; büyük grup-küçük grup, bireysel 
ya da bütünleştirilmiş etkinlik olarak plan-
layabilme ve uygulayabilme öz yeterliğine 
sahip olmaları gerekmektedir. Nitekim öğret-
men adaylarının kendilerinden, farklı disiplin 
alanlarına yönelik bu etkinlikleri planlama ve 
uygulama öz yeterlik inançlarının da yüksek 
olması beklenmektedir. Alan yazında yapılan 
bazı çalışmalar, okul öncesi öğretmenlerinin 
öğretmenlik mesleğine ilişkin yaklaşımları-
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nın iş doyumları ile ilişkisi olduğunu da gös-
termektedir (Özyürek ve Çavuş, 2014:10). 
Bu durumda okul öncesi öğretmen adayları-
nın mesleki alanlarına özgü çaba düzeyleri ve 
programın kazanımlarına yönelik sağlamaları 
gereken süreklilik, öz yeterlik algı ve inançla-
rı ile ilişkilidir. 

Bu noktadan hareketle çalışmada; okul ön-
cesi öğretmen adaylarının müzik öğretimine 
yönelik öz yeterlik algı düzeyleri ile öz yeter-
lik algı düzeylerinin bazı değişkenlere göre 
anlamlı fark gösterip göstermediği ortaya ko-
nulmaya çalışılmıştır.

AMAÇ

Bu çalışmada; okul öncesi öğretmen aday-
larının müzik öğretimine yönelik öz yeterlik 
algı düzeyleri ile öz yeterlik algı düzeylerinin 
bazı değişkenlere göre anlamlı fark gösterip 
göstermediği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

KAPSAM

Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adayları-
nın müzik öğretimine yönelik öz yeterlik algı 
düzeylerinin bazı değişkenlere göre belirlen-
mesi amacı taşımaktadır. Bu bağlamda, araş-
tırma problemlerinin çözümü sürecinde elde 
edilecek bilimsel bulguların, okul öncesi ve 
müzik öğretimi alan yazınlarına sağlayacağı, 
okul öncesi öğretmen adaylarının öz yeterlik 
algıları ve müzik öğretimi konularında yapı-
lacak olan başka çalışmalara kaynak oluştur-

ması bakımından da önemli bir çalışma oldu-
ğu değerlendirilmektedir. 

YÖNTEM

Bu araştırma, tarama modelinde yapılmış 
nicel bir çalışmadır. Nicel araştırmalarda 
tarama modeli; bir konu veya olaya ilişkin 
katılımcı görüşlerinin alındığı ya da beceri, 
yetenek, tutum vb. özelliklerin belirlendiği 
araştırmalarda kullanılabilmektedir (Büyü-
köztürk vd., 2011:231). Araştırmanın evreni 
kesin olarak bilinmemektedir. Bu nedenle 
örneklem büyüklüğünün hesaplanması ama-
cıyla üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği 
lisans 3. ve 4. sınıf programlarında öğrenim 
gören öğrenci sayısı yaklaşık 2500 kişi olarak 
değerlendirilmiştir. Bu değer dikkate alınarak 
%95 güven aralığında a= 0.05 için örneklem 
büyüklüğü 333 kişi olarak hesaplanmıştır.

Problem

Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik öğ-
retimine yönelik öz yeterlik algı düzeyleri 
nedir? Söz konusu öz yeterlik algı düzeyle-
ri, cinsiyet ve öğrenim gördükleri üniversite 
değişkenlerine göre anlamlı fark göstermekte 
midir? 

Alt Problemler

1-Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik 
öğretimine yönelik öz yeterlik algı düzeyleri 
nedir?
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2-Okul öncesi öğretmen adaylarının cinsiyet-
lerine göre, müzik öğretimi öz yeterlik algıla-
rı arasında anlamlı bir fark var mıdır?

3-Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenim 
gördükleri üniversitelere göre müzik öğre-
timi öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir 
fark var mıdır?

Veri Toplama Aracı ve Veri Toplama Süreci

Veri toplama aracı iki bölümden oluşmakta-
dır.  Birinci bölümde araştırmacılar tarafın-
dan hazırlanan, cinsiyet, üniversite, sınıf ve 
lise türüne ilişkin soruların yer aldığı “kişisel 
bilgi formu”;  ikinci bölümde ise, Afacan ta-
rafından geliştirilen “Müzik Öğretimi Öz Ye-
terlik Ölçeği” kullanılmıştır. 

Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği; faktör1: 
müzikte bilgi birikimine güven duyma, fak-
tör2: müzikte uygulama becerisine güven 
duyma, faktör3: müzikte teorik bilgiyi yaşam 
becerisine dönüştürme, faktör4: müzikte bilgi 
ve beceriyi kullanmada istekli olma ve kendi-
ne güven duyma” alt boyutlarının yer aldığı 
dört faktörlü (boyutlu) bir ölçektir. Toplam 
19 maddeden oluşan ölçeğin geliştirildiği ori-
jinal çalışmada Cronbach Alpha güvenilirlik 
katsayısı .84 olarak bulunmuştur (Afacan, 
2007:10). Bu araştırmanın Cronbach Alpha 

güvenilirlik katsayısı da aynı değeri sağlamış 
ve katsayı .84 olarak elde edilmiştir.

Araştırma verilerinin toplanması sürecin-
de araştırmacılar; üç farklı ilde bulunan üç 
devlet üniversitesine giderek, gerekli izinler 
alındıktan sonra okul öncesi öğretmenliği li-
sans programı 3. ve 4. sınıflarına devam eden 
öğretmen adaylarına sınıf ortamında ulaşmış-
lardır. Çalışmanın amacı hakkında bilgi veril-
dikten sonra çalışmaya katılmak isteyen okul 
öncesi öğretmen adaylarına veri toplama ara-
cı verilmiştir. Öğretmen adaylarına veri top-
lama aracını doldurmaları için yaklaşık 20-30 
dk. süre tanınmıştır. Araştırmaya toplamda 
360 kişi katılmış olmakla birlikte 6 kişiden 
elde edilen verilerde veri kaybı bulunması 
nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Ça-
lışmanın analizleri 354 veri üzerinden ger-
çekleştirilmiştir.

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 
eğitim öğretim yılında 3 farklı devlet üni-
versitesinin okul öncesi öğretmenliği lisans 
programı 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 
ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 354 
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katı-
lan 354 öğrencinin cinsiyet, üniversite, sınıf 
ve lise türü değişkenlerine göre dağılımlarını 
gösteren Tablo 2 aşağıda verilmiştir.
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Tablo 2. Demografik Özelliklere Göre Dağılım

Değişkenler Alt Kategoriler f % Toplam  (n-%)

Cinsiyet
Erkek 52 14,7

354-100
Kadın 302 85,3

Üniversite

A 131 37,0

354-100B 114 32,2

C 109 30,8

Sınıfı
Lisans 3 30 8,5

354-100
Lisans 4 324 91,5

Lise Türü

Genel 55 15,5

354-100

Anadolu 136 38,4

Anadolu Öğretmen 56 15,8

Fen 4 1,2

Diğer (meslek vb.) 103 29,1

Verilerin Analizi

Veri setinde bulunan maddeler SPSS 24.0 is-
tatistik analiz programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Beşli likert tipinde düzenlenen 
maddeler; olumlu maddeler için “kesinlikle 
katılıyorum (5)’dan, kesinlikle katılmıyorum 
(1)”a doğru derecelendirilmiştir. İstatistiksel 
analizlere geçilmeden önce, ölçek maddele-
rinden elde edilen verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediğine bakılmış; verilerin 
homojen dağıldığı, basıklık/çarpıklık de-
ğerlerinin -1/+1 aralığında bulunduğu tespit 
edilmiştir. 

Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik öğ-
retimi öz yeterlik algı düzeylerini belirlemek 

için ölçekte yer alan faktörlerin ortalama da-
ğılımlarına bakılmıştır. Demografik değiş-
kenlere göre anlamlılık aranan problemlerin 
çözümü için grupların normal dağılımı ve 
varyansların homojenliği varsayımları sağ-
landığından t-testi ve tek yönlü varyans ana-
lizi (One Way-Anova) testleri yapılmıştır.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Birinci alt problemde “okul öncesi öğretmen 
adaylarının müzik öğretimi öz yeterlik algı 
düzeyleri nedir?” sorusuna cevap aranmıştır. 
Bu amaçla, okul öncesi öğretmen adaylarının 
ölçekte yer alan faktör maddelerine verdikleri 
cevapların ortalamaları incelenmiştir.
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Tablo 3. Okul öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Algı Ortalamaları

Alt Boyutlar        x̄ sd n

Bilgi birikimine güven 3,21 ,568

354
Uygulama becerisine güven 3,04 ,496

Teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürebilme 4,03 ,590

Bilgi ve beceriyi kullanmaya istekli olma ve kendine güven 3,60 ,882

Tablo 3’de görüldüğü gibi, okul öncesi öğ-
retmenliği lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 
müzik öğretimi öz yeterlik algıları ortalama 
değerin üzerindedir. Ölçeğin alt boyutları ba-
zında değerlendirildiğinde ortalama değerler 
bilgi birikimine güven duyma 3,21; uygula-
ma becerisine güven duyma 3,04; teorik bil-
giyi yaşam becerisine dönüştürebilme 4,03; 
bilgi ve beceriyi kullanmaya istekli olma ve 
kendine güven 3,60 olarak bulunmuştur. Elde 
edilen bulgular, okul öncesi öğretmen aday-
larının müzik öğretimi sürecinde teorik bil-
giyi yaşam becerisine dönüştürebilme (4,03) 
ile bilgi ve beceriyi kullanmaya istekli olma 

ve kendine güven duyma (3,60) değişkenleri 
bakımından kendilerini daha hazır ve yeterli 
hissettikleri sonucunu ortaya koymaktadır.     

İkinci alt problemde “okul öncesi öğretmen 
adaylarının cinsiyetlerine göre müzik öğre-
timi öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir 
fark var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. 
Bu amaçla, okul öncesi öğretmen adayları-
nın ölçekte yer alan alt boyut maddelerine 
verdikleri cevapların varyansları ile ortalama 
değerlerine bakılarak, cinsiyet değişkenine 
göre anlamlı fark gösterip göstermediği ince-
lenmiştir.
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Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Analiz Sonuçları

Alt Boyutlar        Cinsiyet Sig. (varyans) x̄ p 

Bilgi birikimine güven
Erkek

.811
3,137

.288
Kadın 3,228

Uygulama becerisine güven
Erkek

.143
3,044

.949
Kadın 3,049

Teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürebilme
Erkek

.212
3,837

.101
Kadın 4,068

Bilgi ve beceriyi kullanmaya istekli olma ve 
kendine güven 

Erkek
.110

3,596
.948

Kadın 3,604

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin varyanslarının 
dağılımları incelendiğinde varyansların ho-
mojenliğini gösteren sig. değerlerinin sırasıy-
la; .811, .143, .212, .110 olduğu görülmekte-
dir. Söz konusu değerlerin tümü 0,05’ten bü-
yük (sig>0,05) olma koşulunu sağladığından 
faktör varyanslarının homojen olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Alt boyutlara ilişkin anlam-
lılık ifade eden p değerleri incelendiğinde ise 
değerlerin hiçbirisi %95 güven aralığı içinde 
p<0,05 koşulunu sağlamamaktadır. Bu ne-
denle, elde edilen bulgular, okul öncesi öğret-
men adaylarının müzik öğretimi öz yeterlik 

algılarının, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği sonucunu ortaya koymaktadır.

Üçüncü alt problemde “okul öncesi öğretmen 
adaylarının öğrenim gördükleri üniversite-
lere göre müzik öğretimi öz yeterlik algıları 
arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu-
na cevap aranmıştır. Bu amaçla, okul önce-
si öğretmen adaylarının ölçekte yer alan alt 
boyutlarına yönelik maddelere verdikleri ce-
vapların varyanslarına bakılmış ve ortalama 
değerler ile öğrenim gördükleri üniversite de-
ğişkeni arasında anlamlı fark olup olmadığı 
incelenmiştir.
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Tablo 5. Üniversite Değişkenine Göre Anova Testi Analiz Sonuçları

Alt Boyutlar Üniversite Sig. (varyans) x̄ p 

Bilgi birikimine güven

A

.458

3,246

.423B 3,160

C 3,233

Uygulama becerisine güven

A

.134

2,870

.033B 3,840

C 2,820

Teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürebilme

A

.690

4,040

.157B 4,064

C 3,990

Bilgi ve beceriyi kullanmaya istekli olma ve 
kendine güven 

A

.247

3,694

.425B 3,562

C 3,566

Ölçek alt boyutlarına ilişkin varyanslarının 
dağılımları incelendiğinde varyansların ho-
mojenliğini gösteren sig. değerlerinin sırasıy-
la; .458, .134, .690, .247 olduğu görülmekte-
dir. A, B ve C üniversitelerine ait değerlerin 
tümü 0,05’ten büyük (sig>0,05) olma koşulu-
nu sağladığından faktör varyanslarının homo-
jen olduğu sonucuna varılmıştır. Alt boyut-
lara ilişkin anlamlılık ifade eden p değerleri 
incelendiğinde ise değerler %95 güven aralı-
ğı içinde sırasıyla; .423; .033; .157; .425’tir. 
Elde edilen bulgular üniversite değişkenine 
göre, bilgi birikimine güven, teorik bilgiyi 
yaşam becerisine dönüştürebilme, bilgi ve 
beceriyi kullanmaya istekli olma ve kendi-
ne güven duyma alt boyutlarında anlamlı bir 
farklılık bulunmadığı sonucunu ortaya koy-

maktadır. Uygulama becerisine güven duyma 
alt boyutuna ait p değeri incelendiğinde söz 
konusu değer p(0.03)<0.05 koşulunu sağla-
maktadır. Bu nedenle, uygulama becerisine 
güven duyma faktöründe üniversite değişke-
nine göre anlamlı fark bulunduğunu söylene-
bilir. Anlamlı farkın hangi gruplar arasında 
olduğunu anlamak üzere üniversitelere ait 
ortalama değerler incelendiğinde; A, B ve 
C üniversitelerine ait ortalamaların A=2,87; 
B=3,84 ve C=2,82 şeklinde dağıldığı görül-
mektedir. Elde edilen bulgular, B üniversite-
sinde öğrenim gören okul öncesi öğretmen 
adaylarının, müzik öğretimi sürecinde uygu-
lama becerilerine güven duyma bakımından 
daha fazla güven duyma eğiliminde oldukları 
sonucunu ortaya koymaktadır.
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SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmada, okul öncesi öğretmen adayla-
rının müzik öğretimi öz yeterlik düzeylerini 
ölçen alt boyut1; “müzikte bilgi birikimine 
güven duyma, alt boyut2; müzikte uygulama 
becerisine güven duyma, alt boyut3; müzikte 
teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürme, 
alt boyut4; müzikte bilgi ve beceriyi kullan-
mada istekli olma ve kendine güven duyma” 
başlıklarında olmak üzere dört alt boyuta iliş-
kin verilerin analizi yapılmıştır. 

Sonuç 1: Birinci alt problemde “okul öncesi 
öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz ye-
terlik algı düzeyleri nedir?” sorusuna cevap 
aranmıştır. Elde edilen bulgular, okul öncesi 
öğretmen adaylarının müzik öğretimi süre-
cinde; müzikte teorik bilgiyi yaşam becerisine 
dönüştürme, müzikte bilgi ve beceriyi kullan-
mada istekli olma ve kendine güven duyma alt 
boyutları bakımından kendilerini daha hazır 
ve daha yeterli hissettikleri sonucunu ortaya 
koymuştur. Alt boyut maddeleri arasında en 
düşük değer; müzikte uygulama becerisine 
güven duyma değişkenine aittir. Elde edilen 
bu sonuç, okul öncesi öğretmen adaylarının 
müzik öğretimi ile ilgili uygulama yapabil-
me becerileri konusunda kendilerini daha az 
hazır ve daha az yeterli hissettiklerini ortaya 
koymaktadır. Bu durumda, öğretmen aday-
larının müzikle ilgili teorik bilgiyi yaşam 
becerisine dönüştürme ve uygulama yapma 
konusunda istekli oldukları ancak; uygulama 

yapabilme noktasında kendilerine pek güven-
medikleri anlaşılmaktadır. Bu bağlamda araş-
tırma bulguları, benzer konuda yapılmış olan 
bazı araştırmalarla da paralel sonuçlar orta-
ya koymuştur. Örneğin Salı, Akkol ve Oğuz 
(2013) tarafından yapılan ve 62 okul öncesi 
öğretmeninin katıldığı bir araştırmada, okul 
öncesi öğretmenlerinin “müzik etkinliklerin-
de yaşadıkları sorunlar” incelenmiş ve okul 
öncesi öğretmenlerinin %66,1’inin müzik 
alanındaki yeterlilik düzeylerine ilişkin so-
runlar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yine 
aynı çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin 
%56,5’i, müzik öğretimi konusunda okul ön-
cesi öğretmenlerine yönelik bir kurs ya da 
hizmet içi eğitim verilmemesinin bir sorun 
olduğunu belirtmişlerdir. Bolat (2017) tara-
fından yapılan ve 30 okul öncesi öğretmeni-
nin katıldığı bir başka araştırmada ise, okul 
öncesi öğretmenlerinin “müzik etkinlikleri 
konusundaki görüşleri” incelenmiştir. Araş-
tırma bulgularından elde edilen sonuçlara 
göre okul öncesi öğretmenlerinin %13,4’ü al-
dıkları müzik eğitimini “çok yeterli”, %40’ı 
da “yeterli” bulduklarını belirtmişlerdir. 
Araştırmada, öğretmenlerin pek fazla uygu-
lama becerisi gerektirmeyen şarkı dinletme-
söyletme etkinliği yapma oranları %25,7 
bulunmuştur. Uygulama becerisi gerektiren 
müzikli oyun etkinliği yapma oranları %5,8; 
müzik aleti kullanma oranları %1,4 ve koro 
çalıştırma oranları %1,4 olarak bulunmuştur. 
Öğretmenlerin tercih ettikleri etkinliklerin 
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yüzde dağılımları incelendiğinde, “uygulama 
ağırlıklı etkinlikleri tercih etme oranlarının 
çok düşük” olduğu görülmektedir. 

Her iki araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğ-
retmenlerin müzik bilgilerini uygulama bece-
risine dönüştürme konusunda çekinceleri ol-
duğunu ortaya koymaktadır. Araştırmalardan 
elde edilen sonuçlar, bu araştırmadan elde 
edilen bulgularla paralellik göstermektedir.  

Öneri: Öğretmen adaylarının sınıf ortamı 
içerisinde müzik öğretebilmek ya da müzik-
ten bir eğitim aracı olarak yararlanabilmek 
için etkili şekilde uygulama yapabilmeleri 
son derece önemli bir husustur. Yapılan alan 
yazın incelemesinde bazı araştırma sonuçla-
rının, okul öncesi öğretmenlerinin uygula-
ma yapabilme konusunda kendilerini eksik 
hissettikleri ya da uygulama ağırlıklı etkin-
likleri tercih etmedikleri bulgularını ortaya 
koyduğu görülmüştür. Eğer okul öncesi öğ-
retmenleri kendilerini uygulama yapabilme 
konusunda daha az yeterli hissediyorlarsa bu 
durumun nedenleri üzerinde durulmalıdır. Bu 
durumun, okul öncesi öğrencilerinin lisans 
programı sürecinde aldıkları “Müzik Eğitimi 
I ve Müzik Eğitimi II” derslerinin içerikleri, 
derslerin işleniş biçimleri ya da uygulama 
ağırlıklı yapılıp yapılmadığı ile ilişkisi araş-
tırılmalıdır. Eğer söz konusu sonuç belirtilen 
değişkenlerle ilişkili ise, “Müzik Eğitimi I ve 
Müzik Eğitimi II” derslerinin müzik öğreti-
mi alanı ile ilgili uygulamalara daha fazla 

ağırlık verilerek işlenmesinin yerinde olaca-
ğı söylenebilir. Aktif olarak görev yapmakta 
olan okul öncesi öğretmenleri için de, Milli 
Eğitim Bakanlığı genelinde yapılacak çalış-
malarla hizmet içi eğitim uygulamaları kap-
samında “uygulamalı müzik öğretimi” prog-
ramları açılması düşünülebilir. Üniversitele-
rin “okul öncesi ve müzik eğitimi ana bilim 
dalları” ile koordinasyon sağlanarak, uzman 
görüşleri alınmasının yerinde olacağı da de-
ğerlendirilmektedir.     

Sonuç 2: İkinci alt problemde “okul önce-
si öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz 
yeterlik algıları arasında cinsiyetlerine göre 
anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna cevap 
aranmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, 
okul öncesi öğretmen adaylarının müzik öğ-
retimi öz yeterlik algıları arasında cinsiyet-
lerine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı 
anlaşılmıştır.

Sonuç 3: Üçüncü alt problemde ise “okul ön-
cesi öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz 
yeterlik algıları arasında öğrenim gördükleri 
üniversitelere göre anlamlı bir fark var mı-
dır?” sorusuna cevap aranmıştır. Elde edilen 
bulgular, A, B ve C üniversitelerinde öğre-
nim gören okul öncesi öğretmen adaylarının 
müzik öğretimi öz yeterlik algıları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucunu 
göstermiştir. Ancak, müzikte uygulama bece-
risine güven duyma alt boyutuna ilişkin bul-
gular karşılaştırıldığında, B üniversitesinde 
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öğrenim gören okul öncesi öğretmen aday-
larının, müzik öğretimi sürecinde uygulama 
becerilerine güven duyma bakımından A ve 
C üniversitelerinde öğrenim gören öğret-
men adaylarına oranla uygulama becerilerine 
daha fazla güven duyma eğiliminde oldukları 
anlaşılmıştır. 

Öneri: Elde edilen bu sonuca göre, B üniver-
sitesinde işlenen “Müzik Eğitimi I ve Müzik 
Eğitimi II” derslerinin uygulama yapmaya 
daha fazla imkân sağlayan ve müzik öğreti-
minde uygulama yapma konusunda öğretmen 
adaylarının kendilerine olan inançlarını daha 
fazla destekleyen bir yaklaşım ile işlenmiş 
olabileceği düşünülmektedir. Lisans düzeyin-
de yapılmakta olan bu dersleri yürüten aka-
demisyenlerin farkındalıklarının, okul öncesi 
öğretmen adaylarının uygulama yapabilme 
konusundaki eksikliklerinin giderilmesi yö-
nünde arttırılması gerektiği değerlendiril-
mektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Education is one of the most effective tools with social, philosophical, psycho-
logical, legal, political and economic foundations and it shapes, directs, develops, changes and 
coverts the societies (Şişman, 2007:21). Children take their first education at an early age in 
the family from their parents. In addition, the children receive planned and systematical edu-
cation from preschool education institutions between the ages of 0-6 years which is a period 
for preschool education. It is very important to support cognitive, linguistic, social-emotional, 
psycho-motor and self-care skills during that period when children’s natural tendencies such as 
curiosity, discovery and learning turn into conscious learning activities. Therefore, the value 
and importance of pre-school education in the world are increasing day by day. The data obta-
ined since the first years of Turkish Republic to the present shows that the importance given to 
pre-school education has also increased in our country over the years. Music education is one of 
the most used educational areas in order to reach the goals set in pre-school period. As a matter 
of fact, researches on music perceptions show that children in all cultures give behavioral re-
actions to music, they are real music lovers especially since their infancy, and they have innate 
behaviors compatible with music . It is known that babies use music as a meaningful commu-
nication tool starting from the first years of their development and education through music is 
an effective method (Winter, 2015:82). Activities are very important in pre-school education 
period. Activities in various areas such as Turkish, science, maths, music etc. can be carried out. 
Music activity can be planned and implemented as an activity in itself. In addition, it is possible 
to carry out integrated activities by utilizing elements such as rhythm, sound and movement 
that exist on the basis of music while doing different activities for different subject areas. Thus, 
children’s rhythmic development, language and creativity development can be supported. The 
individuals who will perform all these activities are preschool teachers. In this context, pre-
school teacher candidates’ self-efficacy beliefs are expected to be high in planning and imple-
menting activities for teaching music. Aim: In this study, it was aimed to determine pre-school 
teacher candidates’ self-efficacy perception levels for music teaching and to find out whether 
their self-efficacy perception levels differ significantly in terms of some factors. Method: This 
research is a quantitative study with a descriptive analysis model. In quantitative research, desc-
riptive analysis model can be used for the studies in which participant’s opinions about a topic 
or an event are taken or for the studies in which various features such as skills and perceptions 
are determined (Büyüköztürk et al., 2011:21). The study group of the research consisted of 354 
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students attending the 3rd and 4th year preschool teaching undergraduate programs of 3 diffe-
rent state universities in 2017-2018 academic year and participating voluntarily in the study. 
The data were obtained by using ‘’The Music Education Self Efficacy Scale’’ developed by 
Afacan (2007). Statistical analysis was performed with the statistical analysis program ‘’SPSS 
Version 24.0’’(Statistical Package for the Social Sciences). Findings and Results: According 
to the findings, in the process of teaching music, preschool teacher candidates feel themselves 
more ready and adequate in terms of sub-dimensions of the ability of converting theoretical 
knowledge into practical skills in music, the willingness to use knowledge and skills in music 
and being self-confident. There is no statistically significant difference in self-efficacy percepti-
ons in terms of gender. There is no statistically significant difference in self-efficacy perceptions 
in terms of university variable. However, when the findings related to the sub-dimension of 
‘’confidence in application skills in music’’, it was determined that preschool teacher candida-
tes from B University were likely to have more confidence than the teacher candidates from A 
and C universities in terms of having confidence in their application skills in teaching music.
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, Estetik Eğitim 
Programı’nın beş yaş çocukların görsel algı gelişimine etki-
sinin incelenmesidir. Yöntem: Deneysel desende gerçekleş-
tirilen araştırmada kontrol grubu kullanılarak öntest-sontest 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Kocaeli Üni-
versitesi Uygulama Anaokuluna devam eden 5 yaş sınıfındaki, 
18’i deney ve 18’i kontrol grubunda bulunan toplam 36 ço-
cuktan oluşmaktadır. Deney grubunda bulunan çocuklar, okul 
öncesi eğitim programlarına ilaveten on hafta boyunca hafta-
da iki defa Estetik Eğitim Programına katılmıştır. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak çocukların kişisel bilgilerinin top-
lanarak grupların eşleştirilmesinde kullanılmasını sağlamak 
için “Kişisel Bilgi Formu” ve Frostig (1961) tarafından ge-
liştirilen “Frostig Gelişimsel Görsel Algı Test”i kullanılmıştır. 
Bulgular: Deney grubunun Frostig Görsel Algı Testi ve Alt 
Boyutları’nın öntest ve sontest puanlarında, Şekil-Zemin Al-
gısı alt boyutu dışında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kontrol 
grubunun Frostig Görsel Algı Testi ve Alt Boyutları’nın ön-
test ve sontest puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir 
fark bulunamamıştır. Deney ve kontrol grubu Frostig Görsel 
Algı Testi ve alt boyutları sontest puanları arasında istatisti-
ki olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Sonuç: 
Araştırma sonucuna göre, Estetik Eğitim Programı’nın, Şekil 
Zemin Algısı alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılık olduğu 
belirlenirken, diğer alt boyutlar ve görsel algı toplam boyutu 
için benzer bir farklılık olmadığı görülmüştür. Estetik Eğitim 
Programının görsel algı üzerinde etkisi olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Estetik, Estetik Eğitim Programı, Görsel 
Algı, Okul Öncesi Eğitim

Abstract: Aim: In this research, it was aimed to examine pre-school 
teacher candidates’ self-efficacy perceptions related to teaching music 
in terms of some factors. Method: The research is a quantitative study 
with a descriptive analysis model. The data were obtained by using 
‘’The Music Education Self Efficacy Scale’’ developed by Afacan 
(2007). G-power calculated for a= 0.05 is 333 people. The sample of 
the study consisted of 354 students. Statistical analyzes were performed 
using t-test and one-way-anova tests. Findings: The means related 
to self-efficacy perceptions are as follows: confidence in knowledge 
3.1; confidence in application skills 3,04; the ability of converting 
theoretical knowledge into practical skills 4,03; the willingness to use 
knowledge and skills and having self-confidence 3.60. There was no 
statistically significant difference in terms of gender variable. Means of 
A, B and C universities in terms of university variable were found as 
follows:  A=2,87; B=3,84 and C=2,82. Results: In the process of mu-
sic teaching, preschool teacher candidates feel themselves more ready 
and adequate in terms of sub-dimensions of the ability of converting 
theoretical knowledge into practical skills in music, the willingness to 
use knowledge and skills in music and being self-confident. There is no 
statistically significant difference in self-efficacy perceptions in terms 
of gender. There is no statistically significant difference in self-efficacy 
perceptions in terms of university variable. When the findings related 
to the sub-dimension of ‘’confidence in application skills in music’’, 
it was found out that preschool teacher candidates from B University 
were likely to have more confidence than the teacher candidates from 
A and C universities in terms of having confidence in their application 
skills in music teaching. 

Key Words: Education, Music, Music Education, Preschool, Self-
Efficacy
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GİRİŞ 

Duyu, alıcı hücreler tarafından dış çevreden 
yakalanan fiziksel enerjinin sinirsel enerji-
ye çevirmesiyle oluşmakta, beyinde sinirsel 
enerjinin işlenmesi sonucunda algısal bir ürün 
oluşmaktadır. Bu işlemsel sürece algılama 
(perceiving), bu işlemden sonra ortaya çıkan 
ürüne ise algı (perception) denmektedir. (Cü-
celoğlu 2008: 98). Bu sürece bakıldığında, 
görme ve görsel algının birbirinden oldukça 
farklı olduğu görülmektedir. Bakmak nasıl 
görmek değil sadece görmenin başlangıcıysa, 
görmek de algılamanın alt basamağı olmak-
la beraber görsel algıyla aynı anlama gelme-
mektedir. Bu duyum ve algılamanın farklı 
şeyler olması ile açıklanabilir. Görme fizyo-
lojik, algılama ise bilişsel özellikler taşımak-
tadır (Karayağmurlar, 2005:12).

Görsel algılama, görsel uyaranlar yoluyla bil-
ginin edinimi ve elde edilen bu bilginin işlen-
mesi ve yorumlanması olarak tanımlanabilir 
(Akçin, 1993:58). Ancak görsel algı sadece 
iyi görme yeteneği olarak görülmemelidir. 
Görsel bir uyarının yorumlanması sadece gör-
me ile kalmamakta, beyinde gerçekleşmekte-
dir. Kişi bir top gördüğünde duyu izlenimini 
gözleriyle almakta ancak top olduğunu tanı-
ması ise düşünme olayı ile gerçekleşmektedir 
(Apak, 1984: 36).

Nesnelerin duyu organları aracılığıyla alın-
ması, izlenmesi ve yorumlanması işlemi algı 

olması sebebiyle, sanatsal etkinlikleri oluş-
masındaki en önemli aşamanın görsel algıla-
ma olduğu söylenebilir (Yavuzer, 1999: 26). 
Görme, insanlardaki en baskın duyudur ve 
diğer duyuların birleşiminden daha fazla bilgi 
sağlar. Görsel algı alan, uzaklık, ışık kalitesi, 
renk, şekil, doku ve kontrast geçişlere dayanır. 
Duyuşsal, bilişsel becerilere görece daha et-
kili olan beceri görsel algılamadır. (Porteous, 
1996: 205, Gültekin, 2011: 5). Cunningham 
(1975) aktarıldığına göre, estetik kalitenin 
yargılanması çalışmalarında kullanılan gör-
sel, işitsel ve diğer ölçeklerin birleşik kullanı-
mında, yoğun olarak görme duyusuna önem 
verildiğini ifade etmiştir (Porteous, 1996: 3).

Estetik eğitim yoluyla çocuk, ayrıntıları gör-
meye, daha önce fark etmediği görünüşlere 
dikkat etmeye yönelir. Estetik Eğitim genel 
olarak hangi sanat dalı içerisine alınıyorsa 
o sanatın tanımlayıcısı olarak görülür. Sanat 
eserindeki renkler, çizgiler, biçimler, Şekiller, 
oran, uyum ve simetri gibi özellikleri aracılı-
ğıyla çocukların haz almasına olanak sağlan-
makta ve çocukların doğasında bulunan ma-
nevi güçleri açığa çıkartmaktadır (Gültekin, 
2011: 5).

Bir farkındalık durumu olan algı, doğru bir 
şekilde yönlendirilmez ise; öğrenme gerçek-
leşmemekte ve farkındalık düzeyi yükseleme-
mektedir. Algı çok geniş bir kapsam alanına 
sahip olduğu için, çocuklara ilk olarak doğru 
bir şekilde algılamayı öğretmek gerekmekte-
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dir. Doğru algılamanın öğretilmesi, kuram-
sal bilgi ve uygulamaları içeren ve süreklilik 
gösteren bir süreçtir. Bu sebeple sanat eğitimi 
alan çocuğun algısı, sadece okul ya da atölye 
ortamı ile sınırlandırılmamaktadır. Kavram-
sal olarak anlam kazanmayan öğrenme, ezber 
olarak kalmakta ve bunun sonucu olarak da 
gerçek anlamda algılama gerçekleşememek-
tedir. Özellikle uygulamalı olarak gerçek-
leştirilen sanat eğitiminde işlev ve estetiği 
birlikte oluşturabilmek kuvvetli bir algıyı ge-
rekli kılmaktadır. Burada bahsedilen algının 
gerçekleşmesi için, algının görsel ve düşün-
sel olarak tek bir boyutta ve eşzamanlı olması 
gerekmektedir (Alp, 2009: 55).

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, beş yaş çocuklarıyla 
uygulanan Estetik Eğitim Programının ço-
cukların görsel algı gelişimine etkisini ortaya 
koymaktır. Belirlenen bu temel amaç doğrul-
tusunda, araştırmacı tarafından hazırlanacak 
olan Estetik Eğitim Programıyla mevcut prog-
ram akışını bozmadan gerçekleştirilecek olan 
uygulama ile beş yaş çocukların görsel algı 
gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara ce-
vaplar aranmıştır:

1. Estetik Eğitim Programı’nın, deney ve 
kontrol grubunun Görsel Algı puanlarına 
etkisi açısından;

1.1. Deney grubu görsel algı öntest ve sontest 
puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

1.2. Kontrol grubu görsel algı öntest ve sontest 
puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

1.3. Deney ve kontrol grubunun görsel algı 
sontest puanları arasında anlamlı bir fark var 
mıdır?

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Bu araştırmada elde edilen bulgular;

1. Okul öncesi dönem beş yaş çocukları-
na yönelik olarak uygulanan Estetik Eğitim 
Programı’nın çocukların görsel algı gelişim-
lerine etkisinin belirlenmesi açısından,

2. Okul öncesi eğitim alanında çalışan eği-
timcilere ve araştırmacılara çocukların görsel 
algı gelişimlerinin arttırılmasına yönelik ola-
rak farklı bir bakış açısı kazandırılması açı-
sından,

3. Çalışmada uygulanan Estetik Eğitim 
Programı’nın ülkemizde okul öncesi eğitim 
alanında eksikliği hissedilen bir konu olarak 
alana katkı sağlaması açısından

4. Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik 
olarak uygulanan estetik eğitim programları 
konusunda alandaki mevcut bilgi azlığının 
giderilmesi ve konunun önemine dikkat çe-
kerek konu ile ilgili bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda araştırmacılara yol gösterici ol-
ması açısından,
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5. Genel eğitim programları içerisine este-
tik eğitim programlarının yerleştirilmesinin 
çocukların görsel algı gelişimlerini bütüncül 
olarak desteklemeye katkı sağlaması açısın-
dan önem taşımaktadır.

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Araştırmanın sınırlılıkları şöyle belirlenmiştir:

1. Araştırmada elde edilen bulgular, 2016-
2017 öğretim yılı bahar döneminde,

Kocaeli Üniversitesi Uygulama Anaokulu’na 
devam eden 5 yaş toplam 36 (18 deney ve 18 
kontrol) çocukla sınırlıdır.

2. Araştırmaya katılan çocuklar ve aileleri ile 
ilgili demografik bilgiler okullardaki gelişim 
dosyalarındaki bilgiler ile sınırlıdır.

3. Estetik Eğitim Programı kapsamında ger-
çekleştirilen uygulamalarla sınırlıdır.

4. 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde 
Estetik Eğitim Programı çerçevesinde yapı-
lan uygulamalara bağlı olarak Frostig Geli-
şimsel Görsel Algı Testi’nden elde edilen ve-
rilerle sınırlıdır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırma Modeli 

Deneysel desende gerçekleştirilen araştır-
ma kontrol grubu kullanılarak öntest-sontest 
gerçekleştirilmiştir. Deneysel desen. neden, 
sonuç ilişkisinin ortaya konması için, kont-

rollü bir şekilde gözlenmesi amaçlanan ve-
rilerin üretilip ve mutlaka karşılaştırmanın 
olduğu modeldir (Karasar, 2003: 97). Öntest-
sontest kontrol gruplu desen, deneysel işlem 
öncesi ve sonrası bağımlı değişkenlerle ilgili 
olarak katılımcıların ölçülmesini gerektirir 
(Büyüköztürk, 2010:21). Kontrol gruplu ön-
test-sontest modelinde, yansız atama yoluyla 
oluşturulan iki grup bulunmaktadır. Bu grup-
lardan biri deney, öteki kontrol grubu olarak 
alınır. Her iki gruba da deney öncesi ve sonra-
sı ölçmeler yapılır (Karasar, 2003: 97).

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2016 ve 
2017 eğitim öğretim yılının bahar döneminde 
Kocaeli Üniversitesi Uygulama Anaokuluna 
devam eden 60-72 ay grubundaki 18’i deney 
ve 18’i kontrol grubunda bulunan toplam 
36 çocuktan oluşmaktadır. Çalışma grupları 
oluşturulurken “grup eşleştirme” yöntemin-
den yararlanılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın veri toplama araçları, Frostig 
Gelişimsel Görsel Algı Testi ve Kişisel Bilgi 
Formu’dur.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi (Fros-
tig Developmental Test of Visual Percepti-
on)

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi (DTVP) 
kullanılmıştır. İlk kez 1961’de M. Frostig ge-
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liştirdiği Frostig Gelişimsel Görsel Algı Tes-
ti, sonrasında iki defa gözden geçirilmiştir. 
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Mas-
low, Frostig, Lefever ve Whittlesey (1963) 
yılında, üç-sekiz yaş aralığındaki 2116 nor-
mal çocukla yapılan çalışmalar sonucunda 
standardize edilmiş olan Test; el-göz koor-
dinasyonu, Şekil-zemin ayrımı, şekil sabitli-
ği algısı, mekan ile konum ilişkisi algısı ve 
mekânsal ilişkiler algısı olmak üzere algısal 
beş beceriyi ölçmektedir (Sökmen 1994). Beş 
yaş çocukları için güvenilirlik çalışması yapı-
lan testin alt alan ve toplam puanlarındaki de-
vamlılık katsayısının 0.01 düzeyinde anlamlı 
olduğunu bulunmuştur.

Verilerin Toplanması

Verilerin toplanmasında ilk olarak literatür 
taraması sonucunda elde edilen kuramsal 
bilgilere ve 2013 yılında güncelleştirilmiş 
olan okul öncesi eğitim programında yer 
alan görsel algı ve estetik ile ilgili kazanım 

ve göstergelere uygun bir şekilde araştırma-
cı tarafından hazırlanan taslak Estetik Eğitim 
Programı’nda yer alan etkinliklerin estetik ve 
görsel algı gelişimini destekleyici niteliğinin 
ve okul öncesi çocuklara uygunluğunun beş 
uzman kişi tarafından kontrol edilmesi ve 
programa son halinin verilmiştir.

Son olarak grupların belirlenmesi, çocuklara 
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi öntest-
lerinin yapılması, programın uygulanması, 
sontestlerinin yapılması şeklinde gerçekleş-
miştir. Estetik Eğitim Programı, 10 hafta bo-
yunca haftada 2 kez ve etkinliğin türüne göre 
1-3 saat süreyle uygulanmıştır. Her hafta ger-
çekleştirilecek uygulamalar araştırmacı tara-
fından gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Çözümlenmesi

Araştırmadaki verilerinin analizinde kullanı-
lacak testlerin belirlenebilmesi için öncelik-
le, verilerin normal dağılıp dağılmadığı test 
edilmiştir. 
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Tablo 1. Frostig Görsel Algı Ölçeği Verilerinin Normal Dağılmadığını Gösteren Hipotez 
Testi Sonuçları

Ölçek ve Alt Ölçekler 
Kolmogorov-
Smirnov(a) Shapiro Wilk W

Statistic df p Statistic df p

Göz-Motor Koordinasyonu .167 36 .01 .944 36 .02

Şekil-Zemin Ayrımı .156 36 .02 .942 36 .04

Şekil Sabitliğinin Algılanması .230 36 .00 .899 36 .00

Mekânla Konumun Algılanması .241 36 .00 .871 36 .00

Mekân İlişkilerinin Algılanması .159 36 .02 .527 36 .00

Frostig Görsel Algı Ölçeği
Toplam Puan .152 36 .03 .944 36 .04

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Göz-Motor Ko-
ordinasyonu, Şekil-Zemin Ayrımı, Şekil Sa-
bitliğinin Algılanması, Mekânla Konumun 
Algılanması, Mekân İlişkilerinin Algılanması 
Alt Ölçekleri ile Frostig Görsel Algı Ölçeği 
toplam puanları açısından p<.05 olduğu için 
veriler normal dağılmamaktadır. Araştırma-
da yapılan hipotez testi sonucunda, verilerin 
normallik varsayımını karşılamadığı görül-

müştür ve nonparametik testler uygulanmış-
tır.

BULGULAR 

Bu bölümde, uygulama öncesi ve sonrasında 
deney grubu ve kontrol grubunun görsel algı 
gelişimlerine ait veriler tablolar şeklinde su-
nularak açıklamaları yapılmıştır.
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Tablo 2. Deney Grubu Frostig Görsel Algı Testi Öntest-Sontest Sonuçları

Öntest- Sontest N SO ST Z P

Göz Motor Koordinasyonu

Pozitif sıra 2 3.25 6.50

-.55* .581**
Negatif sıra 2 1.75 3.50

Eşit 14
Toplam 18

Şekil-Zemin Ayrımı

Pozitif sıra 10 6.00 66.00

-2.98* .00***
Negatif sıra 0 .00 .00
Eşit 8
Toplam 18

Şekil Sabitliğinin Algılanması

Pozitif sıra 3 3.00 9.00

-.31* .75**
Negatif sıra 3 4.00 12.00
Eşit 12
Toplam 18

Mekânla Konumun Algılanması

Pozitif sıra 8 4.69 37.50

-1.79* .07**
Negatif sıra 1 7.50 .00
Eşit 9
Toplam 18

Mekân İlişkilerinin Algılanması

Pozitif sıra 3 2.33 7.00

-.73* .46**
Negatif sıra 1 3.00 3.00
Eşit 14
Toplam 18

Frostig Görsel Algı Testi Toplam Puanı

Pozitif sıra 3 2.50 7.50

-1.84* .06**
Negatif sıra 1 2.50 2.50
Eşit 14
Toplam 18

* Negatif sıralar temeline dayalı

** p>.05 düzeyinde anlamlı farklılık

*** p<.01 düzeyinde anlamlı farklılık

Tablo 2’de, deney grubunun Frostig Görsel 
Algı Testi ve Alt Boyutları’nın öntest -son-
test puanlarında anlamlı düzeyde farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek ama-
cıyla yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
sonucunda, Frostig Görsel Algı Testi‟nden 
(z=1.84; p>.05) ve Göz Motor Koordinasyo-
nu (z=.55;60 p>.05), Şekil Sabitliği (z=.31; 
p>.05), Mekanla Konumun Algılanması 
(z=1.79, p>.05) ve Mekan İlişkilerinin Algı-
lanması (z=.736; p>.05) alt boyutlarından alı-
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nan puanları arasında istatistiki olarak anlam-
lı bir farklılık bulunamamıştır. Şekil-Zemin 
Algısı alt boyutunda (z=2,98; p<.05) istatis-
tiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmuş-

tur. Bulgu sonuçlarına göre, Estetik Eğitim 
Programı’nın çocukların Şekil-zemin algısı 
dışında görsel algı gelişimleri üzerinde her-
hangi bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Tablo 3. Kontrol Grubu Frostig Görsel Algı Testi Öntest-Sontest Sonuçları

Boyutlar Öntest-Sontest N SO ST Z P

Göz Motor Koordinasyonu

Pozitif sıra 3 3.00 9.00

-1.473* .141**
Negatif sıra 1 1.00 1.00

Eşit 14

Toplam 18

Şekil-Zemin Ayrımı

Pozitif sıra 4 2.50 10.00

-.106* .915**
Negatif sıra 2 5.50 11.00

Eşit 12

Toplam 18

Şekil Sabitliğinin Algılanması

Pozitif sıra 2 2.00 4.00

-.577* .564 
**

Negatif sıra 1 2.00 2.00

Eşit 15

Toplam 18

Mekânla Konumun Algılanması

Pozitif sıra 3 2.50 7.50

-.921* .357**
Negatif sıra 1 2.50 2.50

Eşit 14

Toplam 18

Mekân İlişkilerinin Algılanması

Pozitif sıra 2 1.50 3.00

-.743* .458**
Negatif sıra 2 3.50 7.00

Eşit 14

Toplam 18

Frostig Görsel Algı Testi Toplam Puanı

Pozitif sıra 10 5.75 57.50

-1.455* .146**
Negatif sıra 2 10.25 20.50

Eşit 6

Toplam 18
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* Negatif sıralar temeline dayalı

** p>.05 düzeyinde anlamlı farklılık

Tablo 3.’de, kontrol grubunun Frostig Görsel 
Algı Testi ve Alt Boyutları’nın öntest -sontest 
puanlarında anlamlı düzeyde farklılık göste-
rip göstermediğini belirlemek amacıyla yapı-
lan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucun-
da, Frostig Görsel Algı Testi’nden(z=1.45; 

p>.05) ve Göz Motor Koordinasyonu 
(z=1.47; p>.05), Şekil-Zemin Algısı (z=.10, 
p>.05), Şekil Sabitliği (z=.57; p>.05), Me-
kanla Konumun Algılanması (z=.92; p>.05) 
ve Mekan İlişkilerinin Algılanması (z=.74; 
p>.05) boyutlarından alınan puanları arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılık buluna-
mamıştır. 

Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubu Frostig Görsel Algı Testi Sontest Sonuçları

Boyutlar Grup N ST SO U z P

Göz Motor Koordinasyonu Deney 18 338.50 18.81 156.50 -.179 .85

Kontrol 18 327.50 18.19

Toplam 36

Şekil-Zemin Ayrımı Deney 18 294.00 16.33 123.00 -1.262 .20

Kontrol 18 372.00 20.67

Toplam 36

Şekil Sabitliğinin Algılanması Deney 18 286.50 15.92 115.50 -1.524 .12

Kontrol 18 379.50 21.08

Toplam 36

Mekânla Konumun Algılanması Deney 18 344.50 19.14 150.50 -.379 .70

Kontrol 18 321.50 17.86

Toplam 36

Mekân İlişkilerinin Algılanması Deney 18 341.00 18.94 154.00 -.259 .79

Kontrol 18 325.00 18.06

Toplam 36

Frostig Görsel Algı Testi Toplam Puanı Deney 18 268.50 14.92 97.50 -2.047 .40

Kontrol 18 397.50 22.08

Toplam 36
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Tablo 4.’da görüldüğü gibi, deney ve kontrol 
grubu Frostig Görsel Algı Testi ve alt boyutla-
rı sontest puanlarına ilişkin Mann Whitney-U 
testi sonucunda, deney ve kontrol grubunun 
sontest puanlarına göre, Frostig Görsel Algı 
Testi ‟nin toplamından (U=97.50, p>.05) al-
dıkları puanlar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Göz Motor 
Koordinasyonu (U=156.50,p>.05), Şekil-Ze-
min Algısı (U=123,00 p>.05), Şekil Sabitliği 
(U=115.50, p>.05), Mekanla Konumun Algı-
lanması (U=150.50, p>.05) ve Mekan İlişki-
lerinin Algılanması (U=154.00, p>.05) alt bo-
yutlarından alınan puanlarında istatistiki ola-
rak anlamlı düzeyde bir fark bulunamamıştır. 
Deney ve kontrol grubunun Frostig Görsel 
Algı Testi’nden aldıkları sontest puanları in-
celendiğinde iki grubun uygulama sonrasında 
da puanlarının benzer olduğunu söyleyebil-
mek mümkündür.

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Estetik Eğitim Programı uygulamalarının 
ardından elde edilen veriler değerlendirildi-
ğinde, programın deney grubu üzerinde Şekil 
Zemin İlişkisi alt boyutunda anlamlı düzeyde 
bir etkisi olduğu görülmüştür. Ancak Estetik 
Eğitim Programı uygulamalarının, görsel al-
gının diğer alt boyutları ve görsel algı toplam 
boyutu üzerinde anlamlı düzeyde bir etkisi 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Beklenen et-
kinin gerçekleşmemesinin uygulanan progra-

mın özelliklerinden kaynaklandığı düşünül-
mektedir.

Alan yazınında yapılan çalışmalar incelendi-
ğinde, Estetik Eğitim Programlarından ziyade 
sanat ürünü oluşturma ve sanat eserlerini ince-
lemenin daha ağırlıkla gerçekleştirildiği sanat 
eğitimi programlarının görsel algıya etkisinin 
ilişkiyi inceleyen çalışmaların bulunduğu gö-
rülmektedir (Mağden, Şahin ve Çetinkaya, 
2001; Akaroğlu, 2014; Özalp, 2012). Bu ça-
lışmalar da çocukların el-göz koordinasyon-
larını desteklemeye yönelik çizme, boyama, 
kesme ve yapıştırma gibi etkinliklere sıkılıkla 
yer verilmektedir. Uygulanan Estetik eğitim 
Programı’nda ise ürün ortaya koymaktan çok 
mevcut ürünlerin (doğa yada resim, heykel, 
enstalasyon gibi farklı sanat ürünleri) yorum-
lanmasına, araştırmacı rehberliğinde çocuk 
tarafından geliştirilen kriterlerle sanat ürün-
leri ve çevrelerini eleştirilmelerine dayandığı 
için görsel algı gelişimine dolaylı olarak kat-
kı sağlamaktadır ve Estetik Eğitim Programı 
görsel algıyı doğrudan etkilememektedir. Bu 
nedenle bu çalışmanın, görsel algılama boyu-
tundan elde edilen bulguları yurtdışında ve 
yurtiçinde yapılan çalışmaların bulgularıyla 
örtüşmemektedir.

Helmholtz‟un 1909‟da geliştirdiği “bilinçsiz 
sonuç çıkarma” kavramına göre çocukların 
bebeklik döneminden itibaren görsel uyaran-
lardan elde ettiği ipuçlarından yararlanarak 
gördüğü bir şeklin, şekille değişik durumlar-
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da karşılaşsa bile aynı şekil olduğunu ayırt 
edebildiğini belirtmektedir. Bir bebek anne-
sinin uzakta gördüğü daha küçük görüntüsü 
ile yaklaştığında daha büyük görünen görün-
tüsünün aynı kişiye (annesine) ait olduğunu 
anlayabilmektedir (Atkinson, Atkinson ve 
Hilgard, 2006). Doğduğumuz andan itibaren 
çevreye uyum sağlayabilmemizi sağlayan 
şekil-zemin ilişkisi becerisi işlem öncesi dö-
nemde de artarak gelişen bir beceridir.

İşlem öncesi dönemde çocukların bir nesne 
ya da sanat eserinde en fazla ilgisini çeken 
özellik şekiller ve renklerdir (Madeja, 1976; 
Morgan, 1991). Parsons ve Housen‟in este-
tik gelişim aşamalarında da açıkça görüldüğü 
gibi, bu yaş grubu çocukların sanat eserlerine 
yönelik tercihlerinde renk ve şekiller etkin 
rol oynamaktadır. Sanat yoluyla kazandırıl-
mak istenen görsel algı becerilerinin teme-
linde estetikle ilgili özelliklerin fark edilmesi 
bulunmaktadır. Genellikle renk, şekil, boyut, 
dokunma yüzeyi olarak bilinen bu özellik-
ler çocuğun görme duyusunu aktif ve etkin 
kullanımı ile yakından ilişkilidir, bu neden-
le bakmak ile görmek arasındaki temel fark 
görsel algı becerisinin gelişimi ile de yakın-
dan ilişkilidir (Kırışoğlu, 2002; Abacı, 2000). 
Alan yazını incelemesi sonucu elde edilen bu 
bilgiler doğrultusunda hazırlanan Estetik Eği-
tim Programı’nın çocukların dikkatini çeke-
cek şekil ve renkler sahip sanat ve endüstriyel 
ürünler seçilmiştir. Etkinlikler içerisinde ço-

cukların renk ve şekillere dikkatlerini çekme-
ye yönelik sorular planlanmış ve sorulmuştur. 
Şekil zemin algısı ile ilgili araştırmalar ince-
lendiğinde, şekil ve zemin algısının dikkatini 
uygun yöneltme, uyaranlar arasından önemli 
olana dikkatini yoğun olarak verme ve gö-
rece önemli olmayan uyaranlardan dikkatini 
uzaklaştırma, tam olarak görme ve düzenli 
davranış gösterebilme becerilerini içermekte-
dir (Sağol 1998). Hazırlanan Estetik Eğitim 
Programı’nda yer alan etkinlikler değerlendi-
rildiğinde ağırlıklı olarak bu becerileri kapsa-
dığı görülmektedir. Bu bilgiler ışığında Fros-
tig Görsel Algı Test‟inin sadece duygular ve 
algı arasındaki farkı netleştiren Şekil Zemin 
İlişkisi alt boyutunda anlamlı bir farklılık gö-
rülmesi nedeninin kaynağı olarak, programın 
bu özellikleri olduğu düşünülmektedir.

Özalp (2012) gerçekleştirdiği çalışmasında 
şekil ve zemin ilişkisin de sorun yaşayan ço-
cukların verilen sanat eğitimi ile bu sorun-
larının azaldığı sonucunu ortaya koymuştur. 
Araştırmanın bu bulgusu, araştırmamız bul-
gusu ile paralellik göstermektedir.

ÖNERİLER

Araştırmanın bulguları ışığında, Estetik Eği-
tim Programı farklı ekonomik, sosyal ve 
kültürel çevrelerde uygulanarak elde edilen 
bulgular karşılaştırılması, daha farklı yaş-
lardaki çocukların olduğu daha geniş ölçekli 
bir çalışma yapılarak, sonuçların daha geniş 
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kitlelere genellenmesi, Estetik Eğitim Prog-
ramın etkilerinin değerlendirilmesi çocuklar-
dan alınan dönütlerin yanı sıra, ailelerden ve 
öğretmenlerden ve bağımsız bir gözlemciden 
alınan dönütlerle belirli oranlarla güçlendiril-
mesi ve son olarak Estetik Eğitim Programın-
da yer alan etkinliklere görsel algı ile ilgili 
çalışmalar eklenerek programın görsel algı 
gelişimini destekleyici özelliği desteklenme-
si önerilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: It is possible to say that the most important stage in the formation of artistic 
activities is visual perception because of the perception that the objects are taken, followed and 
interpreted through the sensory organs (Yavuzer, 1999). Vision is the most dominant sense in 
humans and provides more information than the combination of other senses. Visual perception 
is based on space, distance, light quality, color, shape, texture and contrast transitions. Sensory 
and cognitive skills are more effective than visual perception (Porteous, 1996, Gültekin, 2011). 
In the combined use of visual, auditory and other scales used in the trial of aesthetic quality, 
attention is given to intense vision (Cunningham 1975; cited in Porteous, 1996). If percepti-
on, which is an awareness state, is not properly guided; learning is not realized and the level 
of awareness cannot be increased. Especially, it is necessary to create a functional perception 
and aesthetics together in art education. For the realization of the perception mentioned here, 
the perception must be visually and intellectually in one dimension and simultaneously (Alp, 
2009). The aim of this study is to determine the effectiveness of Aesthetic Education Program 
for the visual perception development of children of five years of age. Method: In the expe-
rimental design, pre-test and post-test were performed by using the control group. The study 
group consisted of 36 five years old children, 18 in the experimental group and 18 in the control 
group who were attending to Kocaeli University Practice Kindergarten in 2016-2017 academic 
year. Children in the experimental group participated in the Aesthetic Education Program twice 
a week for ten weeks in addition to pre-school education programs. The aesthetics and visual 
perception of the activities included in the draft Aesthetic Education Program prepared by the 
researcher in accordance with the theoretical information obtained as a result of literature revi-
ew and in accordance with the acquisitions and indicators related to the visual perception and 
aesthetics in the preschool education program updated in 2013. Five experts were checked and 
the program was finalized. Practices carried out each week were carried out by the researcher. 
As data collection tools were used to ”Personal Information Form“ and “Frostig Developmental 
Test of Visual Perception” which were developed by Frostig (1961). In statistical data analy-
sis, Mann Whitney U-Test and Wilcoxon Signed Rank Test were used.  Results: In the pretest 
and posttest scores of the Frostig Visual Perception Test and sub-sections of the experimental 
group, no significant difference was found Frostig Visual Perception Test (z = 1.84; p> .05) 
and Eye Motor Coordination (z = .55; 60 p> .05), Perception Constancy (z = .31; p> .05), Per-
ception of Position within Space (z = 1.79, p> .05) and Perception of Spatial Relationships (z 
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= .736; p> .05)  A statistically significant difference was found in Shape-Surface Separation 
(z = 2.98; p <.05). No statistically significant difference was found between the pretest and 
posttest scores of the Frostig Visual Perception Test (z=1.45; p>.05) and Eye Motor Coordina-
tion (z=1.47; p>.05), Shape-Surface Separation (z=.10, p>.05), Perception Constancy (z=.57; 
p>.05), Perception of Position within Space (z=.92; p>.05) and Perception of Spatial Relati-
onships (z=.74; p>.05)  sub-sections of the control group. There was no statistically significant 
difference between the the post-test scores of Frostig Visual Perception Test (U=97.50, p>.05), 
Eye Motor Coordination (U=156.50,p>.05), Shape-Surface Separation (U=123,00 p>.05), Per-
ception Constancy (U=115.50, p>.05), Perception of Position within Space (U=150.50, p>.05) 
and Perception of Spatial Relationships (U=154.00, p>.05)  sub-sections of the experimental 
and control group. When the posttest scores of the experimental and control groups taken from 
the Frostig Visual Perception Test are examined, it is possible to say that both groups have 
similar scores after the Aesthetic Education Program. Conclusion: According to the results of 
the study, it was found that there was a significant difference in the Aesthetics Education Prog-
ram, Figure Ground Perception sub-sections, while there was no similar difference for the other 
sub- sections and total sections of visual perception. It was found that the Aesthetic Education 
Program had no effect on visual perception. Suggestions: In the light of the findings of the 
study, Aesthetic Education Program can be applied in different economic, social and cultural 
environments and the findings are comparable; a larger-scale study of children of different 
ages; The evaluation of the impacts of Aesthetics Education Program is strengthened by the 
feedback received from children, as well as with specific rates from feedback from families and 
teachers and from an independent observer and it is recommended to support the visual support 
of the visual perception development by adding studies on visual perception to the activities in 
the Aesthetic Education Program.
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin aileler-
le çalışmaya dair öz yeterliliklerini ölçmek için geliştirilmiş 
olan Ailelerle Çalışma Öz Yeterlilik Ölçeği’ni okul öncesi 
öğretmen adaylarına uyarlayarak Türkçe geçerlilik ve gü-
venilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: Çalışma grubunu 
yedi farklı üniversitede okul öncesi öğretmenliği bölümünde 
okuyan 270 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. İlk 
olarak, ölçeğin öğretmen adaylarına uygun dil adaptasyonu 
yapılmıştır. Daha sonra, Türkiye popülasyonuna uygunluğu-
nu incelemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve 
Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. Bulgular: 
DFA sonucuna göre, ölçek iyi düzeyde uyuma işaret etmek-
tedir (Ki Kare/sd= 2,96, , p<.01, RMSEA = .77, NFI = .96, 
CFI= .97). İyilik Uyum İndeksi (GFI) ve Düzenlenmiş İyilik 
Uyum İndeksi (AGFI) değerleri sırasıyla .82 ve .78 olarak 
bulunmuştur ve zayıf uyumu göstermektedir. Fakat bu değer-
ler örneklem büyüklüğüne aşırı duyarlı olduğu için göz ardı 
edilmiştir. Orijinalinde üç boyutlu olan ölçeğin kaç boyutlu 
olduğunu incelemek amacıyla yapılan faktör analizinde dört 
boyutlu olduğu bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığına bakmak 
için Cronbach Alpha katsayısına bakılmış ve aynı zamanda İki 
Yarım Test Güvenirliği ile test edilmiştir. Cronbach Alpha kat-
sayıları ölçeğin toplam puanı için .95 çıkmıştır. İki yarım test 
güvenilirliği ise yüksek çıkmıştır (Spearman-Brown r = .923 
, p < .000). Sonuç: Ailelerle Çalışma Öz Yeterlilik Ölçeği’nin 
Türkçe formunun Türkiye alanyazınına kullanılabilecek altya-
pıya sahip olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öz Yeterlilik, Ailelerle Çalışma, Ölçek 
Uyarlama, Öğretmen Adayları 

Abstract: Aim: The aim of this study is to contribute to the 
literature by adapting Working with Families Self-Efficacy 
Scale to Turkish pre-service early childhood education teac-
hers, which was developed to measure teachers’ self-efficacy 
in working with families. Method: 270 sophomore and se-
nior preschool teacher candidates from 7 universities joined 
the study. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Explo-
ratory Factor Analyses (EFA) were conducted to examine 
the appropriateness of the scale to the Turkish population. 
Results: According to the CFA outcome, the scale fits well 
(Chi-Square/df= 2,96, , p<.01, RMSEA = .77, NFI = .96, CFI= 
.97). The GFI and AGFI values were .82 and .78, respecti-
vely, indicating poor fit. However, these values were ignored 
because they were overly sensitive to sample size. EFA was 
conducted to examine how many dimensions the scale has and 
it was found there are 4 factors. To look at the internal consist-
ency of the scale, the Cronbach Alpha coefficient was tested 
and found .95 for the total score of the scale. Also, Split-Half 
test reliability was high (Spearman-Brown r = .923, p <.000). 
Conclusion: It has been understood that the Turkish version 
of the Working with Families Self-Efficacy Scale can be used 
in future studies. 

Key Words: Self-Efficacy, Working with Families, Scale 
Adaptation, Teacher Candidates
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GİRİŞ

Öğretim, edinilen teorik ve pedagojik bilgile-
rin sınıf ortamı gibi pratik ortamlarda uygu-
lanması olarak tanımlanmaktadır (Cochran-
Smith and Lytle, 1999: 249-305). Fakat gü-
nümüzde, öğretmenlik ve öğretim kavramları 
geçmişten çok farklı bir şekilde kabul edil-
mekte ve sadece müfredatı öğrencilere uygu-
lamanın pratik bir yolu olarak görülmemek-
tedir. Aksine, öğretmen, öğrenci ve aileleri 
içeren karmaşık bir yapı olduğu düşünülmek-
tedir. Bu bağlamda, alanyazında bulunan öğ-
retim ile ilgili güncel araştırmaların odak nok-
tasını, öğretmen adaylarının aldıkları eğitimi 
güçlendirerek hizmet içi dönemdeki öğretim 
sürecini olumlu etkilemek oluşturmaktadır. 
Bu çalışmalar incelendiğinde, öğretmen eği-
tim programlarının daha etkili hale gelebil-
mesi için, eğitim ve öğretimin anlamı, neden 
ve niçin öğretim yapıldığı, öğretimin hedef-
leri ve öğretim yöntemleri konusunda teorik 
ve pratik bilgiler sunan çeşitli araştırmalar ol-
duğu görülmektedir (Mena et al., 2017: 47-
59; Stahl et al., 2016: 724-738; Vartuli et al., 
2016: 503-514).  

Öğretmen eğitim programları ile ilgili Türki-
ye alanyazını incelendiğinde, öğretmen aday-
ları, öğretmen eğitim programlarının, teorik 
ve pratik bilgiler arasında bağlantı kurma ko-
nusunda yetersiz kaldığını, dahası teorik bil-
gileri pratiğe aktarmada yeterli deneyim sağ-
lamadığını belirtmişlerdir (Yalçınkaya, 2002: 

153-154). Öğretmen eğitim programları hak-
kındaki görüşlerin incelendiği bir diğer çalış-
mada ise öğretmen adayları aldıkları eğitimin 
kendilerine 21. yüzyıl becerilerini yeterince 
öğretemediğini ve kendilerini farklı koşul-
larda çalışmak için yeterince hazırlamadığı-
nı ifade etmişlerdir (Orhan, 2017: 197-216). 
Hizmet içi öğretmen eğitiminin eksikliklerini 
inceleyen bir çalışmada ise, okul öncesi öğret-
men adayları aldıkları teorik derslerin yeterli 
olmadığını ve alan deneyimlerinin arttırılması 
gerektiğini belirtmişlerdir (Kavas ve Bugay, 
2010: 13-21). 

Okul öncesi öğretmenliği lisans programı 
Türkiye’de ilk kez 1992-1993 yılında eğitim-
öğretim vermeye başlamıştır. Program %50 
alan bilgisi, %30 meslek bilgisi ve %20 genel 
kültür derslerinden oluşmaktadır. Yüksek Öğ-
renim Kurumu (YÖK)’nun hazırlamış oldu-
ğu okul öncesi öğretmenliği öğretmen eğiti-
mi programında açılması önerilen derslerden 
biri ise “Anne Baba Eğitimi” dersidir. Eğitim 
programları aracılığı ile öğretmen adaylarının 
aileler ile iletişim kurmaları, aile katılımı et-
kinlikleri hazırlama yetkinliği kazanmaları, 
aileler ile iletişim kurmakta öz yeterlilik ka-
zanmaları ve bütün bunların bir sonucu ola-
rak çocuk gelişimine etkin bir şekilde destek 
olmaları hedeflenmiştir (Dereobalı ve Ünver, 
2009: 161-181)

Okul öncesi öğretmen adaylarının ailelerle 
iletişim kurma ve okul-aile işbirliği sürecini 
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oluşturma konusunda yetkinliklerinin değer-
lendirildiği araştırma bulgularına göre, okul 
öncesi öğretmen adayları Anne Baba Eğitimi 
derslerini ailelerle iletişim kurma açısından 
yetersiz bulduklarını ve teorik bilginin yanı 
sıra daha çok pratiğe ihtiyaç duyduklarını be-
lirtmişlerdir (Şahin vd., 2013: 101-118) Ayrı-
ca okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki 
öz yeterlilikleri ile mesleki başarıları arasın-
da doğru orantı olduğu saptanmıştır (Schunk, 
1995: 112-137). Diğer yandan öğretmenler, 
aile katılımı ile ilgili öz yeterliliklerinin üni-
versite yıllarında şekillendiğini belirtmişler-
dir (Garvis and Pendergast, 2011: 71-87). 
Yine Türkiye’de uygulanan başka bir çalış-
manın sonuçlarına göre ise lisans programın-
da verilen derslerin aile katılımı konusunda 
öğretmen adaylarını desteklediği bulunmuş-
tur (Parbucu ve Akman, 2018: 50-85). Bu 
bağlamda öğretmen adaylarının öz yeterlilik-
lerini anlamak gelecekte daha başarılı öğret-
menler olmaları için önemlidir. 

Bandura (1994), Sosyal Öğrenme Kuramı’nda 
öz yeterliliği “bireyin, olaylar ve diğer insan-
lar üzerinde etkiye sahip belli bir performansı 
gösterme kapasitesi hakkında kendine olan 
inancı” olarak tanımlamaktadır. Öz yeterlilik, 
kişinin iş performansını, seçimlerini ve ba-
şarmak için gösterdiği çabayı etkilediği için 
“Bireyin etkinliğini, çabasını ve başarı seçi-
mini etkileyen ve bir görevi başarma konu-
sunda kendine olan inancı” olarak da tanım-

lanabilir (Schunk, 1995: 112-137). Bu açıdan 
düşünüldüğünde, okul öncesi öğretmen aday-
larının üniversite yıllarında aldıkları etkili 
Anne Baba Eğitimi dersinin, ileriki yıllar-
da uygulayacakları aile katılımı çalışmaları 
üzerinde olumlu etkisi olduğu varsayılabilir. 
Okul öncesi öğretmen adaylarının ailelerle 
çalışma konusunda duydukları endişelerin 
çözümü için aile katılımı konusunda eğitim 
ve alan deneyiminin etkili olabileceği ifade 
edilmiştir. (Cevher-Kalburan, 2014: 1-18). 
Daha etkili bir eğitim için ise, ailelerle ile-
tişim konusuna yer verilmesi, aileyle ve ço-
cukla etkileşimde etik kuralların öğretilmesi, 
aile katılım uygulamalarının gösterilmesi, sı-
nıf ortamında aile katılım örneklerine ilişkin 
drama çalışmalarının yapılması ve ailelerle 
çocukların günlük yaşamını anlaması ve du-
yarlılık göstermelerinin sağlanması öneril-
miştir (Baum and McMurray-Schwarz, 2014: 
57-61). Uluslararası alanyazında aile ve okul 
işbirliğinin önemi, farklı kültürel altyapılar-
dan gelen aileler ile çalışmanın değeri vurgu-
lanırken, değişen ve gelişen Türkiye’de öğ-
retmen eğitimi alanında üzerinde durulması 
beklenen önemli konulardan birinin de farklı 
yapılardaki aileler ile işbirliği kurabilme ko-
nusuna odaklanmak olmalıdır.

AMAÇ

Türkçe alanyazın incelendiğinde, öğretmen 
adaylarının aile işbirliği çalışmalarına yöne-
lik öz-yeterliliklerini ölçen ölçekler mevcut 
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olduğu görülmektedir (Ateş ve Cevher-Kal-
buran, 2016: 62-88) Ateş ve Cevher-Kalbu-
ran tarafından 2016 yılında geliştirilen ve 21 
maddeden oluşan “Okul Öncesi Öğretmen 
Adaylarının Aile Katılım Etkinliklerine İliş-
kin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği” ve Alaçam 
/2015: 59-68) tarafından Türkçeye uyarla-
nan “Aile Katılımına İlişkin Öz Yeterlilik 
Ölçeği”, öğretmen adaylarının aile katılımı 
konusundaki öz yeterliliklerini ölçmekte-
dir. Hollander (2010) tarafından geliştirilmiş 
olan “Ailelerle Çalışma Özyeterlilik Ölçeği” 
( Working with Families Self-Efficacy Sca-
les ) ise öğretmen adaylarının farklı kültürel 
ve sosyo-demografik altyapılardan gelen ai-
lelerle çalışma, iletişim kurma ve bu süreç-
te sahip oldukları öğretmen rollerine dair öz 
yeterliliklerine odaklanmaktadır. Ölçek ara-
cılığı ile öğretmen adaylarının farklı kültü-
rel ve sosyo-demografik altyapılardan gelen 
ailelerle çalışma konusunda kendilerini nasıl 
hissettikleri, ailelere karşı olan rollerini nasıl 
algıladıkları ve aileler ile çocuklar hakkında 
iletişim kurmada kendilerine ne kadar güven 
duydukları değerlendirilmektedir. Orijinal öl-
çek, hizmet içi öğretmenlerinin ailelerle ça-
lışma konusunda öz yeterliliklerini ölçmek 
amacıyla geliştirilmiştir (Hollander, 2010:). 
Bu çalışmanın amacı ise Hollander (2010) ta-
rafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması 
yapılmamış olan “Ailelerle Çalışma Özye-
terlilik Ölçeği ( Working with Families Self-
Efficacy Scales ) ‘ni okul öncesi öğretmen 

adaylarına uyarlayarak Türkçe geçerlik ve 
güvenirlik çalışmasını yapmaktır.

KAPSAM

Bu ölçeği Türkçeye adapte etmek ve öğret-
men adaylarına göre uyarlamak, öğretmen 
eğitim programlarının ailelerle çalışma konu-
sunda gerekli beceri ve yeterlikleri sağlayıp 
sağlamadığını değerlendirmek; okul önce-
si öğretmen adaylarının ailelerle çalışmaya 
dair yetiştirilmesi alanında çalışmakta olan 
uzmanlar için farklı değişkenleri göz önünde 
bulundurarak daha fazla bilimsel araştırma 
yürütmek için olanak sağlayacaktır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Ailelerle Çalışma Özyeterlilik Ölçeği’ni 
Türkçeye uyarlamadan önce ölçeği gelişti-
ren Dr. Hollander’dan e-mail yoluyla ölçek 
uyarlama izni alınmış ve İnsan Araştırmaları 
Etik Kurulu’na başvurarak ölçeğin öğretmen 
adaylarına uygulanabilmesi için yazılı izin 
alınmıştır. Sonraki aşamada ise, ilk olarak öl-
çeğin Türkçe dil adaptasyonu gerçekleştiril-
miş ve faktör analizleri yapılmıştır.

Çalışma Grubu

Çalışmaya dâhil edilecek olan üniversiteler 
ve katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle 
seçilmiştir. Beş devlet üniversitesi ve iki özel 
üniversitede okul öncesi öğretmenliği lisans 
programında öğrenim görmekte olan 270 
okul öncesi öğretmen adayı çalışmaya dâhil 
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edilmiştir. Katılımcılar, 2. sınıf (n=137) ve 4. 
sınıf (n=133) okul öncesi öğretmenliği bölü-
münde okuyan öğrencilerden seçilmiştir. Bi-
rinci sınıf okul öncesi öğretmen adaylarının 
çalışmaya dâhil edilmeme sebebi, çalışmanın 
uygulandığı güz döneminde alan derslerinden 
çok Türkçe I: Yazılı Anlatım, Atatürk İlkeleri 
ve İnkılap Tarihi I, Bilgisayar I, Yabancı Dil 
I gibi genel kültür dersleri almalarıdır (YÖK, 

2007). Üçüncü sınıf öğrencilerinin verileri 
ise, anne-baba eğitimi dersinin etkisinin ince-
lendiği başka bir çalışmada kullanılacağı için 
çalışmaya dâhil edilmemiştir. Dil adaptasyo-
nu tamamlanan ölçek katılımcılara dağıtıla-
rak ölçeği doldurmaları sağlanmıştır. Katı-
lımcıların üniversitelere göre dağılımı Tablo 
1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Üniversitelere Göre Dağılımı

Katılımcı Sayısı Üniversite Türü

Üniversite A 71 Devlet

Üniversite B 42 Devlet

Üniversite C 53 Devlet

Üniversite D 16 Özel

Üniversite E 48 Devlet

Üniversite F 19 Özel

Üniversite G 21 Devlet

TOPLAM 270

Veri Toplama Araçları

a) Ailelerle Çalışma Öz Yeterlilik Ölçeği

Hollander (2010) tarafından geliştirilen ölçe-
ğin 27 maddesi bulunmaktadır. Katılımcıların 
0-100 arası 10’un katları bir sayı yazarak ilgi-
li maddeyle ilgili kendilerine olan güvenlerini 
belirtmeleri gerekmektedir. Ölçekten alınan 
yüksek puan yüksek öz yeterliliğe sahip ol-
duğu anlamına gelmektedir. Ölçeğin orijinal 
formunda üç alt ölçek bulunmaktadır. Bu alt 
ölçekler; “Aile-Okul İletişimine Yönelik Ye-

terlilik”, “Farklı Özelliklere Sahip Ailelerle 
İlgili Yeterlilik” ve “Ailelerle İlgili Öğretmen 
Rollerine Yönelik Yeterlilik” olarak adlan-
dırılmıştır. Orijinal ölçeğin güvenirlik çalış-
ması Cronbach alfa katsayısı elde edilerek 
bulunmuştur. Aile-Okul İletişimine Yönelik 
Yeterlilik alt ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı 
.89, Farklı Özelliklere Sahip Ailelerle İlgili 
Yeterlilik alt ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı 
.93, Ailelerle İlgili Öğretmen Rollerine Yö-
nelik Yeterlilik alt ölçeğinin iç tutarlılık kat-
sayısı .92 bulunmuştur.
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BULGULAR 

Dil Adaptasyonu

İlk olarak, araştırmacılar tarafından orijinal 
ölçek Türkçeye çevrilmiştir. Çeviri hakkında 
akran görüşü almak üzere okul öncesi eğitim 
alanından beş akrana ölçek gönderilip geri 
dönüt alınmıştır. Verilen geri dönütlere göre, 
çeviriler arası farklar en aza indirgenmeye ça-
lışılıp çeviri tekrar düzenlenmiştir. Düzenle-
nen çeviri, okul öncesi öğretmenliği ve çocuk 
gelişimi alanından dört uzmana gönderilerek 
çeviri hakkında son görüşler alınmıştır. Son 
kez düzenlenen çeviri, orijinal ölçeği daha 
önce görmemiş olan, iki çevirmen ve bir 
İngilizce öğretmeni tarafından İngilizceye 
geri çevrilmiştir. Orijinal ölçek ile İngiliz-
ceye çevrilen ölçek arasındaki farklılıklar da 
göz önünde bulundurularak ölçeğin son hali 
oluşturulmuştur. Ölçeğin formatında da bazı 
değişiklikler yapılmıştır. Orijinal ölçekte, ka-
tılımcıların 0-100 arası 10’ar aralıklarla bir 
sayı yazması beklenmektedir. Adapte edilen 
ölçekte puan verme kısmı 10’lu Likert tipi 
yapıya dönüştürülmüştür.

Yapı Geçerliliği

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıy-
la öncelikle Doğrulayıcı Faktör Analizi ya-
pılmıştır. Türkiye popülasyonuna uygunluğu 
incelendikten sonra, Açımlayıcı Faktör Ana-
lizi yapılarak uygulanan popülasyonda kaç 
faktörlü olduğu bulunmuştur. 

a) Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)

Doğrulayıcı faktör analizi, gizli değişkenler-
le gözlenen değişkenlerin arasındaki ilişkiyi 
test etmek amacıyla kullanılan analiz yönte-
midir (Hoyle, 2000: 466-497). Bu analiz tü-
ründe, önermelerin ilgili boyutu anlamlı şe-
kilde temsil edip etmediği araştırılmaktadır. 
LISREL programı ile gerçekleştirilen analiz 
sonucunda Yol Şeması çizilerek maddelerin 
bağlı bulundukları faktörle korelasyonuna 
bakılmıştır. Yol şemasına göre, maddeler ile 
faktörler arasında yeteri kadar güçlü korelas-
yon görülmektedir. Buradan her bir madde-
nin bağlı bulunduğu faktörle ilişkili olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu korelasyonların anlamlı 
olup olmadığı anlamak için t değerlerinin an-
lamlılık düzeylerine bakılmıştır. %5 anlam-
lılık düzeyi ve 120’den büyük örnekler için 
kritik t değeri 1,96, %1’lik anlamlılık düze-
yi için kritik t değeri ise 2,56’dır. Şekil 1’de 
görüldüğü üzere t değerleri bu 2,56’nın üze-
rindedir (Çokluk vd., 2014: 332). Bu nedenle 
maddeler temsil ettikleri faktörlerle .01 düze-
yinde anlamlı ilişki göstermektedir.

Tablo 2’de DFA modelinin uygunluğunu 
gösteren ölçüler yer almaktadır. Yol şema-
sının altında yer alan χ² değeri 864.48 ve 
p=0,000’dır.  P değeri, beklenen kovaryans 
matrisi ile gözlenen kovaryans matrisi ara-
sındaki farkın anlamlılığı hakkında bilgi 
vermektedir. Bu nedenle p değerinin anlam-
sız olması beklenir. Bu analizdeki p değeri, 
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modelin uygun olmadığını gösterse de örnek-
lem büyüklüğüne aşırı duyarlı olduğundan ve 
büyük örneklerde çok yüksek olma eğilimi 
gösterdiğinden ihmal edilmiştir (Sharma et 
al., 2005: 935-943). Modelin uygunluğunu 
göstermek amacıyla χ²/sd oranından yarar-

lanılmıştır. Bu oranın üçün altında olması 
mükemmel uyuma, beşin altında olması orta 
derecede uyuma karşılık gelmektedir. Bura-
da değer 2.69 çıkmıştır ve bu da mükemmel 
uyuma işaret etmektedir (Çokluk vd., 2014: 
332).
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Şekil 1. Ailelerle Çalışma Özyeterlilik Ölçeği’nin 3 Boyutlu Modeli İçin Gizil Değişkenle-
rin Gözlenen Değişkenleri  Açıklama Oranları Manidarlık Düzeyi
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İyilik Uyum İndeksi (GFI) ve Düzenlenmiş 
İyilik Uyum İndeksi (AGFI) ölçüleri sırasıyla 
.82 ve .78 olup mükemmel uyum için .90’ın 
üzerinde olması beklenir. 

Burada %82 olarak hesaplanan GFI ve %78 
hesaplanan AGFI, modelin zayıf olsa da uy-
gun olduğunu gösterir. GFI ve AGFI değerle-
ri de örneklem büyüklüğüne duyarlı olduğun-
dan dolayı zayıf uyum göstermesi göz ardı 
edilebilir. Yaklaşık Hataların Ortalama Kare-
kökü (RMSEA) incelendiğinde, değer .07 bu-

lunmuştur. Bu değerin .08’den küçük olması 
iyi uyuma işaret ettiğinden bu değer modelin 
uygun olduğunu gösterir (Schumacker and 
Lomax, 2010: 163). Normlaştırılmış Uyum 
İndeksi (NFI) 0-1 aralığında değer alan bir in-
dekstir. %90’ı aşması mükemmel uyum için 
yeterlidir. Burada %96 olarak hesaplanarak 
modelin uygun olduğunu gösterir. Son olarak 
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) değeri-
nin. 95’ten büyük olması mükemmel uyuma 
denk gelmektedir (Prudon, 2014: 1-19 ve bu-
rada değer .97 çıkmıştır. 

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Ölçüleri

Ölçü Değer

χ² 864.48

P Değeri .000

İyilik Uyum İndeksi (GFI) .82

Düzenlenmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI) .78

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) .07

Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI) .96

Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) .97

Sd 321

Sonuç olarak, DFA uyum indekslerinden mo-
delin uygun olduğu ve ölçeğin araştırmalarda 
kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Ölçeğin Türk 
örnekleminde kaç boyutlu olduğunu incelemek 
için ise Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. 

b) Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)

270 kişiden oluşan örneklemin büyüklük 
açısından faktör analizine uygunluğunu de-

ğerlendirmek için Kaiser-Meyer-Olkin’in 
Örneklem Yeterliliği (KMO) ve Bartlett Kü-
resellik Testi değerlerine bakılmıştır. Tablo 
3’e göre KMO değeri. 95 hesaplanmıştır. Bu 
değer araştırmada örneklem büyüklüğünün 
yeterli olduğunu göstermektedir. KMO öl-
çüsünün %90’ın üzerinde olması örneklem 
büyüklüğünün mükemmel olduğunu ve ve-
rilere faktör analizinin uygulanabileceğini, 
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%50’nin altında olması durumunda ise uygu-
lamanın mümkün olmadığını göstermektedir. 
Bu örneklem büyüklüğünde analiz yapılabil-
mektedir. 

Bartlett Küresellik Testi değişkenler arasında 
ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 
kullanılır. Tabloda p = .000 < .05 olduğundan 
değişkenler arasında ilişki olduğuna ve faktör 
analizinin uygulanabileceğine karar verilmiş-
tir (Çokluk vd., 2014: 275).

Tablo 3. KMO ve Barlett Küresellik Testi

Ölçü Değer

Kaiser-Meyer-Olkin’in Örneklem Yeterliliği Ölçümü .950

Bartlett Küresellik 
Testi

Ki Kare 4336,114

Df 351

Sig. .000

Tablo 4’ göre 27 değişken dört faktörde 
toplanmıştır. 1. Faktör toplam varyansın 
%46,094’ünü, 2. Faktör %6,050’sini, 3. Fak-

tör %4,612’sini ve 4. Faktör %3,903’ünü 
açıklamaktadır. Dört faktörün birlikte var-
yans açıklama oranı %60,559’dir.

Tablo 4. Açıklanan Toplam Varyans Tablosu

Faktör Toplam Varyans Yüzde Birikimli Yüzde

1 12,445 46,094 46,094

2 1,633 6,050 52,144

3 1,245 4,612 56,756

4 1,054 3,903 60,659

Faktör yüklerinden en büyüğüne bakılarak 
hangi değişkenlerin hangi faktörlerde toplan-
dığına karar verilmiştir. Buna göre maddeler 

Tablo 5’de gösterildiği gibi faktörlere dağıl-
mıştır.
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Tablo 5. Ailelerle Çalışma Öz Yeterlilik Ölçeği Faktör Yapısı

Maddeler Faktör Yükü

Faktör I. Farklı Özelliklere Sahip Aileler ile İlgili Yeterlik

B1. Farklı sosyal yapılardan gelen ebeveynlerle çocuklarının gelişimini nasıl destekleyebile-
cekleri konusunda iletişim kurmak

.623

B2. Ailelerin içinde bulunabilecekleri zor durumları anlamak .659

B3. Farklı kültürlerden ve sosyo-ekonomik koşullardan gelen ailelerle çalışma konusunda 
rahat hissetmek

.652

B4. Ailenin çocuğun öğrenimine ve günlük aktivitelerine katılımını sınırlandıran zorlu koşulla-
rı anlamak

.550

B5. Çok kuşaklı ailelerle (dede, torun, anne-baba bir arada yaşayan), tek ebeveynli aileler, 
evlat edinen/koruyucu aileler, farklı cinsel tercihleri olan ailelerle çalışırken rahat hissetmek

.698

B6. Farklı aile türlerinden gelen çocuk bakımından sorumlu kişilerle, ılımlı ve anlayışlı bir 
etkileşim kurmak

.699

B7. Ebeveynlerin kendi çocuklarına olan bakış açısının, benim bakış açımdan farklı olabilece-
ğini anlamak

.596

B8. Çocuğun ailesinin sahip olduğu güçlü yanları ve onları biricik yapan bilgileri anlamak .407

C1. Çocuklarının gelişim ve öğrenmelerine katkıda bulunabilmeleri için ebeveynlere, duruma 
özgü bilgi vermek

.567

C2. Katılım için sınırlı kaynakları ve/veya zamanı olan ebeveynlerin, çocuğun öğrenimine ve 
gelişimine katkıda bulunmasını sağlamak

.603

C3. Her çocuğun ebeveynleriyle/çocuğun bakımından sorumlu kişiyle olumlu ve güven verici 
bir ilişki kurmak için fırsatlar yaratmak

.559

Faktör II. Ailelerle İlgili Öğretmen Rollerine Yönelik Yeterlik

C4. Daha iyi bir aile olmak için, ebeveynleri istedikleri değişiklikleri yapmaları konusunda 
motive etmek

.469

C5. Daha iyi ebeveyn olabilmeleri için ebeveynlere destek olmak .470

C6. Çocuklarının gelişimine ve öğrenimine katılabilmeleri için ailelere fırsatlar sunmak .621

C7. Çocuklarının öğrenimini geliştirebilmeleri için ebeveynlerin çocuklarıyla beraber aktif 
olarak katılabilecekleri okul aktiviteleri düzenlemek

.511

C8. Ebeveynlerin aktif katılımını sağlayabilmek için, okul aktivitelerini onların katılabilecek-
leri şekilde planlamak

.781

C9. Çocuklarının gelişimi konusunda kararlar alırken, ebeveynleri en önemli karar vericilerden 
biri olarak sürece dahil etmek

.545
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C10. Eğer aile bir kriz içindeyse, yardım amaçlı müdahale etmek .621

C11. İhtiyaç duyulan kamu kuruluşlarına ulaşabilmeleri için ailelere destek olmak .783

Faktör III. Aile-Okul İletişimine Yönelik Yeterlik

A1. Çocuk ile ilgili gözlem ve fikirleriniz hakkında ebeveynlerle fikir alışverişi yapmak .684

A2. Görüş ve önerilerini benimle paylaşırken ebeveynleri rahat olmaları konusunda destekle-
mek

.647

A3. Çocuğun ihtiyaçları konusunda farklı fikirlere sahip ailelerle kendi fikrimi dengelemek .750

A4. Herhangi bir konuda ebeveyn ile tamamen zıt fikirde olduğumda, uzlaşmak için uğraşmak .675

A5. Benim yüzümden keyifsiz olduğunu hissettiğim bir ebeveyne, etkili dönüt vermek .647

A8. Ebeveynle yaşadığım bir çatışmayı etkili bir biçimde çözmek .622

Faktör IV. 

A6. Çocuğu hakkında tedirgin görünen ebeveyni desteklemek .469

A7. Çocuğunu sevmiyormuşum gibi tepki gösteren ebeveyne, çocuğu ile ilgilendiğimi göster-
mek

.773

Orijinal çalışmada, 27 önermeden oluşan öl-
çeğin üç alt boyutu temsil ettiği öngörülmek-
te idi. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına 
göre önermeler büyük ölçüde doğru faktörle-
re atansa da B ve C kodlu olanların kesiştiği, 
A kodlu değişkenlerin de iki faktöre ayrıldı-
ğı görülmüştür. Faktörler, orijinal ölçeğin alt 
ölçek başlıklarına uygun olarak isimlendiril-
miştir. Faktör I “Farklı Özelliklere Sahip Ai-
leler ile İlgili Yeterlik”, Faktör II “Ailelerle 
İlgili Öğretmen Rollerine Yönelik Yeterlik”, 
Faktör III ise “Aile-Okul İletişimine Yönelik 
Yeterlik” olarak adlandırılmıştır. 

Güvenirlik Çalışması

Ölçek bazında ve faktör bazında güvenirliği 
ölçmek için Cronbach Alpha katsayısı hesap-
lanmıştır. 

Faktörlerin iç tutarlılığına bakmak için ayrı 
ayrı analiz yapılmıştır. Faktör I’in 11 madde-
den oluşan iç tutarlılığına bakıldığı zaman, α 
= .91 yüksek bir değer olduğu görülmektedir. 
Faktör II’nin 8 maddesi bulunmaktadır ve α 
= .88 bulunmuştur. Faktör III’ün 6 maddeli 
iç tutarlılık katsayısı hesaplandığında α = .86 
yüksek bir değer olduğu görülmektedir. Fak-
tör IV’ün 2 maddeli iç tutarlılık değeri α = 
.499 bulunmuştur ve bu değer düşük olduğu 
için ve madde sayısı bir faktör oluşturmada 
yetersiz olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. 
Son haliyle ölçeğin Cronbach Alpha katsayı-
sına bakılmış ve α = .950 yüksek bir değer 
bulunmuştur.
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Tablo 6. Cronbach Alfa Katsayıları

Madde Ort. SS Madde çıktı-
ğında ölçek 
ortalaması

Madde çıktı-
ğında ölçek 

varyansı

Madde-toplam 
korelasyonu

Madde çıktığında 
ölçek Cronbach 
Alfa  katsayısı

A1 81,05 16,533 2103,91 79164,733 ,539 ,949

A2 86,03 15,888 2098,94 78339,947 ,659 ,948

A3 74,42 18,187 2110,54 78461,467 ,556 ,949

A4 74,38 19,941 2110,58 77734,132 ,569 ,949

A5 78,91 17,599 2106,05 77478,949 ,680 ,948

A6 86,18 14,729 2098,78 79481,103 ,573 ,949

A7 72,96 21,360 2112,00 78793,297 ,434 ,951

A8 78,24 16,438 2106,72 77726,923 ,705 ,947

B1 83,60 14,162 2101,37 78195,827 ,765 ,947

B2 84,91 13,582 2100,06 79135,971 ,672 ,948

B3 79,93 16,566 2105,04 78297,720 ,635 ,948

B4 81,39 15,413 2103,58 78142,155 ,705 ,947

B5 76,74 18,564 2108,22 79108,436 ,479 ,950

B6 82,36 15,342 2102,60 78020,752 ,723 ,947

B7 82,84 14,834 2102,12 78711,582 ,664 ,948

B8 82,73 15,812 2102,23 78872,117 ,600 ,948

C1 85,28 13,328 2099,68 78731,962 ,741 ,947

C2 81,69 15,840 2103,28 78278,276 ,669 ,948

C3 82,77 13,538 2102,19 78365,065 ,779 ,947

C4 80,71 14,401 2104,25 78525,204 ,709 ,947

C5 83,29 15,242 2101,67 78256,830 ,700 ,948

C6 85,36 13,242 2099,61 78882,585 ,726 ,947

C7 84,01 14,407 2100,96 78941,825 ,655 ,948

C8 80,49 19,431 2104,48 78325,641 ,529 ,950

C9 81,35 16,488 2103,61 78538,200 ,611 ,948

C10 70,67 20,045 2114,29 77658,642 ,572 ,949

C11 82,70 15,878 2102,27 78405,632 ,652 ,948
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İki Yarım Test Güvenirliği

Ailelerle Çalışma Öz Yeterlilik Ölçeği’nin iç 
tutarlık güvenirliği iki yarım test güvenirliği 
ile de test edilmiştir. İki yarım test güvenirli-
ğinde maddeler ikiye ayrılır ve aralarındaki 
korelasyonun hesaplanır. Ailelerle Çalışma 
Öz Yeterlilik Ölçeği’nin iki yarım test güve-
nilirliği hem ölçek için hem de alt boyutları 
için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Ölçeğin analizi 
için tek ve çift sayılı olan maddelerin toplam 
puanları hesaplanmış ve aralarındaki korelas-
yona bakılmıştır. Ölçekteki 14 maddeli tek 
sayılar ve 13 maddeli çift sayılardan oluşan 
bölümlerin arasındaki korelasyon. 923 olarak 
belirlenmiştir (Spearman-Brown r = .923, p 
< .000). Aynı işlem ölçeğin üç alt boyutu için 
de tekrar edilmiştir.  Onbir maddeden oluşan 
Farklı Özelliklere Sahip Aileler ile İlgili Ye-
terlik alt boyutunun iki yarım test güvenilir-
liği ise. 839 bulunmuştur (Spearman-Brown 
r = .839, p < .000). Sekiz maddeden oluşan 
Ailelerle İlgili Öğretmen Rollerine Yönelik 
Yeterlik alt boyutu dörder maddelik iki bö-
lüme ayrılmış ve aralarındaki korelasyon. 
835 olarak belirlenmiştir (Spearman-Brown r 
= .835, p < .000). Aile-Okul İletişimine Yö-
nelik Yeterlik üçüncü alt boyutunda ise altı 
madde bulunmaktadır ve maddeler üçerli iki 
gruba ayrılmıştır. İki grup arası korelasyona 
bakıldığında .778 bulunmuştur (Spearman-
Brown r = .778 , p < .000). Tüm bu değerler 
ölçeğin iki yarım test güvenilirliği olduğunu 

göstermektedir. Faktör IV’te bulunan A6 ve 
A7 kodlu maddeler arasındaki korelasyon ise 
düşük bulunmuştur (Spearman-Brown r = 
.386 , p < .000). 

Ölçeğin güvenilirlik çalışması incelendiğin-
de, ölçeğin tamamının ve üç alt boyunun 
Cronbach Alfa katsayıları ve korelasyon de-
ğerleri yüksek bulunmuştur. Faktör IV’ün ise 
güvenilirliği düşük çıktığı için ölçekten çı-
karılmıştır ve orijinal yapıda olduğu gibi üç 
faktörlü bir hal almıştır.

TARTIŞMA 

Aileler, çocuğun başarısını ve gelişimini des-
teklemede öğretmenlerin yanında etkili olan 
en önemli kaynaklardan biridir. Günümüzde 
ailelerin sahip oldukları işlevlerin okul gibi 
diğer kurumlarla paylaşıldığı düşünüldüğün-
de, ailelerin bir çok aşamada okul sürecine da-
hil edilmesi gerekmektedir (Arslan vd., 2015: 
149-174)). Öğretmenlerin ailelerle çalışma öz 
yeterlilikleri ise aile katılımı sürecini etkile-
yen temel faktörlerden biridir. Öğretmenlerin 
üniversite yıllarında gördüğü eğitim, edindik-
leri deneyimler, yaptıkları gözlemler ve aile 
katılımı konusundaki bilgi birikimleri öz ye-
terliliklerini etkileyebilmektedir (Garvis and 
Pendergast, 2011: 71-87; Erdem ve Demirel, 
2007: 573-586). Bu nedenle öğretmen eğitim 
programlarının öğretmen adaylarını destekle-
mesi ve ailelerle etkileşime hazırlaması bek-
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lenmektedir (Bingham and Abernathy, 2007: 
37-60).

Bu çalışmanın amacı ise öğretmenler için ge-
liştirilmiş olan Ailelerle Çalışma Özyeterlilik 
Ölçeği”ni Türkçeye uyarlayarak geçerlik ve 
güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Öğretmen-
ler için geliştirilmiş olan ölçek, okul öncesi 
öğretmen adaylarına uyarlanmıştır. Böylece, 
alınan Anne Baba Eğitimi dersi, ailelerle pra-
tik yapma imkânı gibi farklı değişkenlerin 
okul öncesi öğretmen adaylarının öz yeter-
lilikleri üzerindeki etkisini değerlendirmek 
amacıyla kullanılabilir.

Ölçeğin dil adaptasyonu belirli adımlarla 
gerçekleştirilip ölçek Türkçeye çevrilmiş-
tir. Orijinal ölçeğin yapı geçerliliğinin Türk 
kültüründe de korunup korunmadığı sapta-
mak amacıyla DFA yapılmıştır. Doğrulayıcı 
Faktör Analizi uyum indekslerine bakılarak 
ölçeğin iyi uyum sağlayıp sağlamadığı sap-
tanmıştır.  Modelin uyumunu gösteren değer-
lerden χ²/sd (2.96), NFI (%96) ve RMSEA 
(0.77) değerleri ölçeğin Türk kültürüne iyi 
bir uyum sağladığını göstermektedir. AGFI 
ve GFI değerlerine bakıldığı zaman ise bu de-
ğerler ölçeğin zayıf uyum sağladığını ortaya 
çıkmıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, 
GFI ve AGFI’nin örneklem büyüklüğüne aşı-
rı duyarlı olduğunu, bu sebeple RMSEA ve 
NFI değerlerine bakılması gerektiğini öner-
mektedir (Sharma et al., 2005: 935-943). Bu 

çalışmada ise bu değerler ölçeğin mükemmel 
uyum sağladığını göstermektedir. 

Uyum sağlayan ölçeğin maddelerinin kaç 
faktörde toplandığını ve maddeler arasında 
nasıl bir ilişki olduğunu anlamak için AFA 
yapılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi sonu-
cunda ölçeğin dört faktörlü bir yapısının ol-
duğu ve bu dört faktörün toplam varyansın 
%60’ını açıkladığı bulunmuştur. AFA sonuç-
larına göre, maddelerin büyük ölçüde orijinal 
ölçekteki gibi faktörlere dağıldığı fakat B ve 
C kodlu maddelerde kesişme olduğu görül-
müştür. Ayrıca, A kodlu maddeler iki faktöre 
ayrılmıştır.

Ölçeğin tamamının ve alt ölçeklerin ken-
di aralarında güvenilirliğini belirlemek için 
Cronbach Alpha katsayısına bakılmıştır. “Ço-
cuğu hakkında tedirgin görünen ebeveyni 
desteklemek” ve “Çocuğunu sevmiyormuşum 
gibi tepki gösteren ebeveyne, çocuğu ile ilgi-
lendiğimi göstermek” maddelerinden oluşan 
Faktör IV’ün güvenilirliğinin düşük olduğu 
bulunmuştur (α = .499). Üstelik Faktör IV’de 
bulunan A7 kodlu madde ölçekten çıkarıldı-
ğında ölçek güvenilirliğinin yükseldiği görül-
müştür. Hem güvenilirliği düşük olduğu için 
hem de A7 kodlu madde çıkarıldığında Fak-
tör IV tek maddeli kalacağı için, Faktör IV 
ölçekten çıkarılmış ve orijinal ölçekteki gibi 
üç faktörlü bir yapıya ulaşılmış ve ölçeğin 
tamamının iç tutarlık katsayısına bakılmıştır. 
Ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının yüksek bu-
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lunması iç tutarlılığının yeterli düzeyde oldu-
ğunu göstermektedir. Yapılan faktör analizle-
ri ve güvenilirlik çalışmaları sonucunda elde 
edilen bulgulara göre, Ailelerle Çalışma Öz 
Yeterlilik Ölçeği ileriki araştırmalarda kulla-
nılabilecektir.

SONUÇ

Sonuç olarak, yapılan faktör analizleri ve gü-
venirlik çalışmaları, ölçeğin Türk kültürüne 
uygun olduğunu ve çalışmalarda kullanıla-
bileceğini göstermiştir. Alanyazında önceden 
geliştirilmiş “Okul Öncesi Öğretmen Adayla-
rının Aile Katılım Etkinliklerine İlişkin Öz-
Yeterlik İnanç Ölçeği” ve uyarlanmış “Aile 
Katılımına İlişkin Öz Yeterlilik Ölçeği” ile 
faktör yapısı açısından farklılık göstermekte-
dir. Her iki ölçekte tek faktörlü olup öğret-
men adaylarının aile katılım etkinliklerine 
ilişkin öz yeterliliklerini ölçmektedir. Okul 
öncesi öğretmen adayları için uyarlanan Aile-
lerle Çalışma Özyeterlilik Ölçeği, öğretmen 
adaylarının ailelerle çalışma öz yeterliliğini, 
ailelere karşı rollerine yönelik öz yeterlilikle-
rini, ailelerle iletişim kurma ve farklı yapılar-
dan gelen ailelerle çalışma öz yeterliliklerini 
ölçmede kullanılabilecektir. 

ÖNERİLER 

Türkçeye uyarlanmış olan bu ölçek, Anne 
Baba Eğitimi veya Aile Katılımı derslerinin 
etkisini ölçmede kullanılabilecektir. Aynı şe-
kilde ölçek, okul öncesi öğretmen adaylarının 

ailelerle çalışma öz yeterliliklerini cinsiyet, 
ailelere ilişkin ders alıp almama gibi değiş-
kenlerle ilişkisini ölçmek için kullanılabilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Teaching can be defined as a process of applying pedagogical knowledge to a 
classroom environment (Cochran-Smith and Lytle, 1999: 249-305). But nowadays it is thought 
to be a complex structure that includes teachers, students and their families. In this context, the 
focus of current research on teaching is to positively influence the teaching process by strength-
ening the education of the pre-service teachers (Stahl et al., 2016: 724-738; Vartuli et al., 2016: 
503-514). In the literature, some research conducted in order to make teacher education pro-
grams more effective in providing theoretical and practical information about the meaning of 
education and training, what and why it is taught. (Mena et al., 2017: 47-59; Stahl et al., 2016: 
724-738) In this context, pre-service teachers expressed the inability to link theoretical and 
practical knowledge as one of the anticipated aspects of the development of teacher education 
programs, furthermore, they stated that they did not have sufficient experience in transferring 
theoretical knowledge to practice (Yalcinkaya, 2002: 153-154).  Pre-school teacher degree pro-
gram in Turkey has started to provide education for the first time in 1992-1993. The program 
consists of 50% field knowledge, 30% vocational knowledge and 20% general culture courses. 
One of the courses suggested by the Higher Education Council (YOK), which is proposed in the 
pre-school teacher education program, is Parent Education. When the research on pre-service 
teachers’ perspective about parent education course is examined, preservice early childhood ed-
ucation teachers indicated that they found the Parenting Education lessons inadequate in terms 
of communicating with the families and that they needed more practice besides the theoretical 
knowledge (Şahin et al., 2013: 101-118). Teachers, on the other hand, stated that self-efficacy 
in family involvement was shaped during university years (Garvis and Pendergast, 2011: 71-
87). In this context, understanding the self-efficacy of pre-service teachers is important for 
future successful teachers. Bandura (1994) defines self-efficacy in the Social Learning Theory 
as “self-belief in the capacity of an individual to perform a certain performance with influ-
ence on events and other people”. From this point of view, it can be assumed that the effective 
Parent Education course that pre-service early childhood education teachers take during their 
university years has a positive impact on the family involvement studies they will undertake 
in the future.  Aim: It was tried to make the Turkish validity and reliability study by adapting 
the “Working with Families Self-Efficacy” scale developed by Hollander in 2010 in order to 
measure the self-efficacy of the prospective teachers. The scale consisting of 3 subscales can 
also be used to assess teacher roles perceived by pre-service early childhood education teachers, 
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and to evaluate communication self-efficacy and working with diverse families self-efficacy.  
Method: Permission to adapt the scale was taken from Hollander who developed the original 
scale via e-mail. Afterwards, Ethical permissions have been completed by applying to the Eth-
ical Committee for Human Research. In the next stage, firstly, the Turkish language adaptation 
was carried out. Universities and participants to be included in the study were selected by 
convenience sampling method. 270 early childhood education pre-service teachers from five 
public universities and two private universities were included in the study. As a data collection 
instrument, The Working with Families Self-Efficacy Scales (WFSES) developed by Holland-
er in 2010 was used. The main aim of the scale is to examine teachers’ level of self-efficacy 
to implement family-centred practices and to involve parents in their children’s educational 
process (Hollander, 2010: 39). 27 items in three subscales were there on the scale.  Findings 
and Results: The scale, translated by the researchers into Turkish and organized with expert 
opinions, was re-translated by translators who had not seen the original scale. The final version 
of the scale has been created considering the differences. Confirmatory Factor Analysis was 
performed primarily to determine the construct validity of the scale. After examining the ap-
propriateness of the scale into Turkey populations, Exploratory Factor Analysis was performed 
to examine factors of the scale. In confirmatory factor analysis, goodness of fit indexes were 
examined. The values of χ2 / sd (2.96), NFI (96%) and RMSEA (0.77) indicate that the scale 
is well adapted to Turkish culture. When the values of AGFI (0.78) and GFI (0.82) are exam-
ined, it is found that these values have a poor fit. Recent studies suggest that GFI and AGFI are 
excessively sensitive to sample size, so RMSEA and NFI values should be considered (Shar-
ma et al., 2005: 935-943). In this study, these values show that your scale perfectly matches. 
Before conducting exploratory factor analysis, KMO measure of sampling adequacy and Bar-
lett’s Test values were checked to see whether a sample size is enough. Over 90% of the KMO 
value indicates that the sample size is excellent. Exploratory Factor Analysis was performed 
to investigate the number of factors and items under each factors. According to the results of 
the exploratory factor analysis, it was seen that although most of the items were assigned to 
the subscales similar to the original subscales, the ones with codes B and C intersected and the 
variables with code A separated into two factors. Factors are named according to the subscale 
titles of the original scale. The subscales were names as Teachers’ Roles with Families, Family 
Diversity and Family-School Communication. Finally, The Cronbach Alpha coefficient was 
calculated to measure reliability of the scale and it was found that the scale has higher reliabil-
ity. As a result, factor analyses and reliability studies have shown that the scale is suitable for 
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Turkish culture and can be used in studies. It can be used to measure the effectiveness of the 
given Parenting Education or Family Participation courses. Likewise, the scale can be used to 
measure the relationship between pre-service early childhood education teachers and variables 
such as Parent Education course and gender.
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Öz: Amaç: Araştırma; ilköğretim ve orta öğretim kurum-
larında görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğret-
menlerinin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki görüşleri 
ve farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Araştırma; öğretmenlerin konuyla ilgili bilgi ve 
farkındalık düzeylerini tarama amaçlı betimsel bir çalışmadır. 
Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim-öğretim yıllın-
da Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı ilköğretim ve orta 
öğretim kurumlarında görev yapan 71 psikolojik danışman ve 
rehberlik öğretmenlerinin 37’si oluşturmaktadır. Öğretmenle-
rin çalışmaya katılmaya gönüllü olması ön planda tutularak 
izinli ve görevli öğretmenlere ulaşılamamıştır. Veri toplama 
aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan anket yöntemi 
uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan psikolojik da-
nışman ve rehberlik öğretmenlerinin % 78,4’ü bayan, %21,6’sı 
erkektir. Öğretmenlerin; %37,8’inin 20-29 yaşları arasında, 
%67,6’sının evli olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamın-
daki öğretmenlerin %40,5’inin 10 yıl ve üzerinde alanında 
çalışma yılına sahip olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan 
öğretmenleri %45,9’unun çocuk istismar ve ihmaline yönelik 
resmi eğitim almadığı ve %78,4’ünün konuyla ilgili daha faz-
la bilgilenmeye gereksinim duydukları belirlenmiştir. Fizik-
sel istismarla ilgili verilen tanım ve belirtilere öğretmenlerin 
%86,5’i, duygusal ihmal ve istismara %97,3’ü, cinsel istisma-
ra %94,6’sı, ekonomik istismara %97,3’ü doğru yanıt verip, 
fiziksel ihmale %48,6’sı doğru yanıt verirken %48,6’sı yanlış 
yanıt vermişlerdir. Sonuç: Bulgular incelendiğinde araştırma 
kapsamındaki psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenleri-
nin farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu ancak istismar ve 
ihmale yönelik tanımlamalar arasındaki farkın dikkat çekici 
olduğu bu bağlamda çalışmanın daha geniş bir grupla tekrar-
lanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Çocuk, İstismar, İhmal

Abstract: Aim: Research; The aim of this study was to de-
termine the opinions and awareness levels of psychological 
counselors and counselors working in primary and secondary 
education institutions on child abuse and neglect. Method: 
Research; It is a descriptive study aimed at screening teac-
hers’ knowledge and awareness about the subject. The sample 
of the study consisted of 37 psychological counseling and gu-
idance teachers working in primary and secondary schools in 
Palandöken district of Erzurum in 2017-2018 academic year. 
Teachers’ willingness to participate in the study was kept at 
the forefront and teachers were not reached. As a data collec-
tion tool, the survey method was applied by the researcher. 
Findings: 78.4% of the counselors and guidance teachers par-
ticipating in the research were female and 21.6% were male. 
teachers; 37.8% were between the ages of 20-29 and 67.6% 
were married. It has been found that 40.5% of teachers in the 
study have a working year in the field of 10 years or more. It 
was determined that 45.9% of the teachers who participated in 
the study did not receive formal education for child abuse and 
neglect and 78.4% needed more information about the subject. 
According to the definitions and symptoms related to physi-
cal abuse, 86.5% of teachers, 97.3% of emotional neglect and 
abuse, 94.6% of sexual abuse, 97.3% of economic abuse, and 
physical negligence 48.6% responded correctly and 48.6% 
responded incorrectly. Conclusion: When the findings are 
examined, it is recommended that the study should be repe-
ated with a wider group in which psychological awareness 
and guidance teachers are high in the scope of research, but 
the difference between the definitions for abuse and neglect 
is remarkable.

Key Words: Teacher, Child, Abuse, Neglect
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GİRİŞ

Bir toplum, çeşitli unsurların bir araya gelmesi 
ile oluşur. Bu unsurların, en önemlisi insan, do-
layısıyla çocuktur. Toplumun geleceğini sağlam 
temellere oturtabilmek için de toplumun temel 
yapısını oluşturan çocukların ruhsal ve bedensel 
sağlığının korunmasının büyük bir önemi bu-
lunmaktadır (Kocaer, 2006 ve İnan, 1968). 

Toplumun geleceğinde etki payı çok yüksek 
olan yeni nesillerin fiziksel ve ruhsal açıdan 
sağlıklı olması, kendi değerlerinin farkında 
olarak yetişmesi ve bu değerleri insanlığın 
yararına kullanabilmesi onlara sağlanacak 
olan koşullarla yakından ilgilidir. Çocuğun 
birey olarak isteklerini gözeten ve çocuğun 
çıkarını toplumun çıkarı ile bütünleştiren 
yaklaşım, çocuğun toplumun geleceği olduğu 
düşüncesini desteklemektedir. Bu bağlamda; 
çocukların sorumluluk sahibi, nitelikli ve bi-
linçli bir birey olarak yetiştirilmesi toplumun 
bugünü ve geleceği açısından çok önemlidir. 
Birey olarak her çocuğun temel hak ve hürri-
yetlerden, sosyal ve ekonomik haklardan ya-
rarlandırılması, nitelikli ve bilinçli bir birey 
yetiştirmenin özünü oluşturmaktadır. (Aral ve 
Gürsoy, 2001: 1). 

Yaşamak, sağlıklı büyümek ve gelişmek, eği-
tim olanaklarına sahip olmak gibi hakların 
yanı sıra huzurlu ve mutlu olmak, istismar ve 
ihmale maruz kalmamak da çocukların en do-
ğal hakkıdır (Gökler, 2006:  530).

Buna rağmen pek çok çocuğun çeşitli istismar 
ve ihmal biçimleriyle karşılaştığı görülmekte-
dir. Çocuklar beslenme, bakım veya gözetim 
yetersizliğinden yaşamlarını yitirmekte ya da 
sakat kalabilmektedirler. Bazıları da yaşamla-
rı boyu doğru dürüst bir eğitim görememek-
tedir. Bazı çocuklar ise, ana-babaları ya da 
bazı toplumsal kurumlar tarafından yapılan 
kötü muameleler sonucu, duygusal ve fiziksel 
açıdan örselenmektedir. Çocukların bazıları 
yetişkinlerin cinsel saldırılarına hedef olur-
ken, bazıları da küçük yaşta ağır ve uygunsuz 
işlerde çalıştırılmaktadır. (Gökler, 2006: 48). 

Çocuk ihmali ve istismarı; Anne, baba veya 
çocuğun bakımı, sağlığı ve korunmasından so-
rumlu kişilerin ihmal ettiği eylemler sonucun-
da çocuğun her türlü fiziksel, ruhsal veya sos-
yal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliği-
nin tehlikeye girmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ise 
çocuk ihmal ve istismarı; “Çocuğun sağlığını, 
fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz et-
kileyen bir yetişkin, toplum veya ülke tarafın-
dan, bilerek veya bilmeyerek yapılan her türlü 
fiziksel, duygusal, cinsel istismar, ihmal veya 
ihmalci davranış, reklâm veya sömürü amacı 
ile çocuğun kullanımıdır” şeklinde tanımlan-
maktadır (Unicef, 2000). 

Tanımlar uluslara, kurumlara, şahıslara göre 
farklılık göstermekle birlikte ortaya çıkan or-
tak sonuç çocukların ihmal ve istismarın orta-
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ya çıkardığı durumlardan ciddi boyutta olum-
suz etkileniyor olmasıdır. 

Bu bağlamda ihmal ve istismarın tanınma-
sı, önlenmesi, suçu işleyen ve maruz kalana 
müdahalelerde bulunulması gerekmektedir. 
Bu doğrultuda çocuklarla yakın etkileşim 
halinde olan öğretmenlerin konuya ilişkin 
farkındalıklarının arttırılması, gerek duru-
mun tespit edilmesi gerekse erken dönemde 
müdahale edilmesi açısından oldukça önem 
taşımaktadır(Kürklü, 2011:  4).

Öğretmen özellikleri eğitimin niteliğini etki-
leyebildiği gibi çocuğun başına gelen olaya 
doğru müdahale edilebilmesinde de en te-
mel etkenlerdendir. Çocuklar sadece değer 
gördükleri, kendilerini güvende hissettikle-
ri ortamlarda doğruyu yanlışı öğrenirler ve 
ancak bu ortamlarda kendi başlarına gelen 
olayları anlatabilirler. Çocukları destekleyici 
bu ortamın en önemli bileşenlerinden biri de 
psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenle-
ridir. Çocuk ile öğretmen arasında kurulacak 
olan güvenli ve tutarlı ilişkide önemli bir yere 
sahip olan PDR öğretmenleri çocuğu doğru 
yönlendirmeleri durumunda çocukta kalıcı ve 
geri dönüşümsüz olaylar yaşanmasının önüne 
geçilebilecektir (MEB, 2013 ve Aydın 2005).

Gün geçtikçe eğitim sistemi içindeki yeri ve 
önemi artan psikolojik danışma ve rehber-
lik (PDR) hizmetleri 1920’li yıllara kadar 
meslek seçme ve işe yerleştirme alanlarında 

ağırlıklı olarak hizmet verirken, 1930-50 ara-
sında öğrencilerin okula uyumu ve okuldaki 
eğitsel başarı üzerine yoğunlaşmış ve 1960’lı 
yıllardan sonra -gelişimsel rehberlik modeli 
çerçevesinde- bireyin bir bütün olarak gelişi-
mi ve yaşamın tüm alanlarında uyumu üze-
rinde hizmet vermeyi amaçlamıştır (Durmuş, 
2013). Bu hizmetin sunulmasında önemli 
aktörlerin başında psikolojik danışman ve 
rehberlik öğretmenleri gelmektedir. Öğren-
cilerin akademik, mesleki ve kişisel/sosyal 
gelişimleri çerçevesinde intihardan istismara 
kadar birçok alanda hizmet veren psikolojik 
danışman ve rehberlik öğretmenleri; okul 
PDR programının yürütülmesi, öğrencile-
rin bireysel planlamalar yapması, bireysel 
ve grup çalışmalarıyla önleyici ve müdahale 
edici çalışmalar yapılması, aileler, öğretmen-
ler ve yöneticilere müşavirlik hizmeti sunma 
gibi etkin görevler üstlenmektedirler (Page, 
Pietrzak,  Sutton, 2001; Paisley ve McMa-
hon, 2001).

Bu nedenle okula başladıktan sonra mezun 
oluncaya kadar ev ortamı dışında çocuğun en 
çok birlikte zaman geçirdikleri bireyler olan 
öğretmenlerin, çocuk ihmal ve istismarına 
ilişkin bilgi düzeyleri arttırılmalıdır. Yalnız 
bunu yaparken durumun tespit edilmesi, ka-
yıt altına alınması, gerekli yasal süreçlerin 
başlatılması konusunda da bilgilendirmeler 
yapılmalıdır (Kürklü, 2011: 4)
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AMAÇ

Araştırma; ilköğretim ve orta öğretim kurum-
larında görev yapan psikolojik danışman ve 
rehber öğretmenlerinin çocuk istismarı ve 
ihmali konusundaki görüşleri ve farkındalık 
düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma; psikolojik danışman ve rehberlik 
öğretmenlerinin konuyla ilgili bilgi ve far-
kındalık düzeylerini tarama amaçlı betimsel 
bir çalışmadır. Araştırma Erzurum ili Palan-
döken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
tüm okullarda (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 
lise) yapılmıştır. Bu bölgede toplam 26 okul 
(5 anaokulu, 8 ilkokul, 9 ortaokul ve 4 lise) 
bulunmaktadır. Araştırma 11 -22 Haziran 
2018 tarihleri arasında yürütülmüştür.  

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini , 2017-2018 eğit-
im-öğretim yıllında Erzurum ili Palandöken 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı toplam 
26 okulda görevli psikolojik danışman ve re-
hberlik öğretmenleri (N=51) oluşturmaktadır. 
Araştırmada örneklem seçme yöntemine gi-
dilmemiştir. Ulaşılabilen (izinli ve görevli 
öğretmenlere ulaşılamamıştır) ve araştırma-
ya katılmaya gönüllü olması ön planda tutu-
larak, tüm psikolojik danışman ve rehberlik 

öğretmenleri araştırmanın örneklemini oluş-
turmuştur (n=37). 

Veri Toplama Araçları

Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğ-
rultusunda (Pala, 2011; Çatık ve Çam, 2006; 
Dönmez, 2009; Erol, 2007; Kocaer, 2006; 
Kürklü,2011; Tugay, 2008) hazırlanan 28 so-
ruluk anket formu kullanılarak toplanmıştır.  
Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Bi-
rinci bölümde; öğretmenlerin tanıtıcı bilgileri 
(yaş, cinsiyet, medeni durum vb.)  içeren top-
lam 5 soru yer almaktadır. 

İkinci bölümde; öğretmenlerin istismara yö-
nelik (öğretmenlerin istismar bildirimi hak-
kındaki görüşleri, çocuk istismarı hakkında 
kendilerini yeterli görme durumları vb.) gö-
rüşlerini inceleyen 9 soru yer almaktadır. 

Üçüncü bölümde ise öğretmenlerin çocuk ih-
mal ve istismarı konusunda kendilerini yeter-
li görme durumlarının tespiti için hazırlanan 
7 soru ile tanım ve belirtileri verilen çocuk ih-
mal ve istismarı çeşitlerinden (Fiziksel ihmal 
ve istismar, duygusal ihmal ve istismar, cinsel 
istismar, eğitimsel ihmal, ekonomik istismar) 
uygun olanını seçmelerinin istendiği 6 soru 
olmak üzere toplam 28 soru yer almaktadır. 

Verilerin Toplanması

Araştırma verilerinin toplanmasında kulla-
nılan araçlar katılımcılara hizmet içi eğitim 
süreleri (11-22 Haziran) içerisinde dağıtıl-
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mış, uygulanmış ve toplanmıştır. Veri topla-
ma araçları dağıtıldıktan sonra katılımcılara 
araştırmanın konusu, amacı ve veri toplama 
araçlarının içeriği hakkında bilgi verilmiştir. 
Ölçme araçlarının doldurulması yanıtlayıcı-
lara bağlı olarak 10-15 dakika sürmüş olup, 
bu süre içerisinde katılımcılardan gelen so-
rular gerekli dönütler verilerek açıklanmıştır. 
Çalışma kapsamına alınan hiçbir katılımcı 
araştırmaya katılmaya zorlanmamış, anket-
lerin uygulanması ve toplanması sürecinde 
gizlilik ilkesine özenle uyulmuştur. Anket 
formları toplandıktan sonra da araştırmacılar 
tarafından psikolojik danışman ve rehberlik 
öğretmenlere çocuk istismarı hakkında eği-
tim verilmiştir. 

Verilerin Analizi

Araştırmanın verileri IBM SPSS Statistics 20 
programında değerlendirilmiştir. Değerlen-
dirmede yüzdelik ve ortalama testleri kulla-
nılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırma, zaman ve ulaşılabilirlik açısından 
evreni temsil eden örneklem üzerinden ger-
çekleştirildiğinden, araştırma bulguları çalış-

mayı kabul ederek gönüllü olan ve izinli-ra-
porlu olmayan psikolojik danışman ve rehber 
öğretmenler ile sınırlanmıştır. Araştırmada 
ulaşılan sonuçlar, bu araştırmanın öncülü ola-
rak gerçekleştirilen nitel çalışmada elde edi-
len bulguların nicel verilerle de desteklenme-
si yanında araştırmada kullanılan veri topla-
ma araçlarında yer alan ifadeler ile sınırlıdır.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Araştırma; çocuk istismarı ve ihmali konu-
sunda yapılan çalışmalar incelendiğinde il-
köğretim ve orta öğretim kurumlarında görev 
yapan psikolojik danışman ve rehber öğret-
menlerinin konu hakkındaki görüşlerini ve 
farkındalık düzeylerini inceleme açısından 
büyük bir öneme sahiptir. Çünkü okullarda 
öğrencilerin istismar ve ihmale yönelik yön-
lendirildiği en önemli kişiler psikolojik danış-
man ve rehber öğretmenleridir. Bu bağlamda 
konu hakkındaki farkındalıkları; öğrencilere 
faydalı olabilmelerinin yanı sıra bu durumla 
karşılaşan öğrencilerin nerelere yönlendiri-
leceği konusunda rehberlik ve danışmanlık 
yapılması açısından büyük bir önemi bulun-
maktadır.
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BULGULAR

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyo Demografik Özellikleri

Tanıtıcı Özellikler
 

   N(n:37)       %

  Cinsiyet

Bayan      29     78,4

Erkek        8     21,6

Yaş

20-29 yaş      14     37,8

30-39 yaş      14     37,8

40-49 yaş        9     24,3

Çalışma
yılı

0-3 yıl      13     35,1

4-6 yıl        3       8,1

7-9 yıl        6     16,2

10 yıl >      15     40,5

Medeni durum

Evli      25     67,6

Bekar      12     32,4

Çocuk
sayısı

Çocuk yok      17     45,9

1 çocuk        6     16,2

2 çocuk        9     24,3

3 çocuk>        5     13,5

Araştırma kapsamında alınan psikolojik da-
nışman ve rehberlik öğretmenlerinin sosyo 
demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de 
verilmiştir. Öğretmenlerin sosyo demografik 
özellikleri incelendiğinde; %78,4 (29)’ünün 
bayan, %21,6 (8)’sının erkek olduğu belirlen-

miştir. Psikolojik danışman ve rehberlik öğ-
retmenlerinin %37,8 (14)’inin 20-29 ve 30-
39 yaş grubunda olduğu, %40,5 (15)’inin 10 
yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğu, 
%67,6 (25)’sının evli ve %45,9 (17)’unun ço-
cuğunun olmadığı belirlenmiştir.
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Tablo 2. Öğretmenlerin Çocuk İhmal ve İstismarı İle İlgili Eğitim Alma Durumlarına 
İlişkin Sonuçlar

Eğitim Alma Durumu  

     N %
  Evet      20 54,1

  Hayır      17 45,9

Toplam 37 100

Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen-
lerinin çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili res-
mi bir eğitim alıp almama durumları Tablo 

2’de incelendiğinde, öğretmenlerin %54,1 
(20)’inin konuyla ilgili eğitim aldığı,%45,9 
(17)’unun eğitim almadığı belirlenmiştir.

Tablo 3. Öğretmenlerin Çocuk İhmali ve İstismarı Konusunda Daha Fazla Bilgilenme 
Gereksinimi Duyma Sonuçları

Bilgilenmeye gereksinim 
duyma durumu

 

     N     %

  Evet      29     78,4

  Hayır       8     21,6

Toplam 37 100

Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen-
lerinin çocuk ihmali ve istismarı konusunda 
daha fazla bilgilenme gereksinimi duyma du-
rumları Tablo 3‘de incelendiğinde; öğretmen-

lerin %78,4 (29)’ünün konuyla ilgili daha 
fazla bilgilenmeye gereksinim duydukları 
tespit edilmiştir. 
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Tablo 4. Öğretmenlerin Kanunlara Göre Çocuk İhmal ve İstismarı Şüphesini Bildirme 
Hakkındaki Görüşleri

          N       %

  Evet      34     91,9

  Hayır
       3       8,1

Toplam 37 100

Tablo 4’e bakıldığında psikolojik danış-
man ve rehberlik öğretmenlerinin %91,9 
(34)’unun çocuk ihmal ve istismarı şüphesini 
kanunlara göre bildirmek zorunda oldukları-

nı, %8,1 (3)’ünün bildirmek zorunda olma-
dıklarını bunun gerekçesinin de ‘Şüpheler 
doğru çıkarsa, çocuğun ailesinden ayrılacağı-
nı’ düşündükleri olduğu vurgulanmıştır.
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Tablo 5. Öğretmenlerin Çocuk İhmal ve İstismarını Tespit Etmesi Durumunda Bildirim 
Yapacağı Yerlere İlişkin Sonuçlar

Birimler
    S      %

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 4,63    1,555

Milli Eğitim Müdürlüğü 3,77    1,516

Sağlık Müdürlüğü 5,46      ,817

Okul Aile Birliği 5,69     1,843

Polise 3,17     1,445

Okul Yönetimine 1,11      ,404

Veliye 4,29     1,872

Diğer 7,69                              1,278

1:ilk başta bildirim yeri,   
8:en son bildirim yeri
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Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen-
lerinin çocuk ihmal ve istismarını tespit et-
mesi durumunda bildirim yapacağı yerlere 
ilişkin sonuçlar Tablo 5’de incelendiğinde; 
öğretmenler en çok okul yönetimine (S=1.11) 
bildiririm yapacakları yönünde görüş belirt-

mişlerdir. İkinci sırada ise bildirim yapıla-
cakları yer olarak polise (S=3.17) bildiririm 
yapacakları seçeneğini tercih etmişlerdir. 
Öğretmenler en az bildirimde bulunacakları 
yer olarak okul aile birliği (S=5.69) ve diğer 
(x=7.69) yönünde görüş bildirmişlerdir.

Tablo 6. Öğretmenlerin İstismar ve İhmal Durumlarına Müdahale Durumları

X      Std.    Sapma

Fiziksel İstismar 1,14     ,347

Duygusal istismar 2,03     ,499

Eğitimsel İstismar 3,08      ,547

Ekonomik İstismar 3,76      ,597

Fiziksel İhmal 1,27      ,608

Duygusal İhmal 1,97      ,499

Eğitimsel İhmal 2,76      ,548

1:ilk başta müdahale durumu,     
4:en son müdahale durumu
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Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen-
lerinin ihmal veya istismar çeşitlerinden her-
hangi birine müdahale durumları Tablo 6’da 
incelendiğinde; öğretmenlerin öncelik sıra-
sına göre puanlama yapması istendiğinde en 
çok fiziksel istismara (x=1,14) müdahale ede-

cekleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Bunu 
sırasıyla fiziksel ihmal (x=1,27), duygusal 
ihmal (x=1.97) , duygusal istismar (x=2,03 ), 
eğitimsel ihmal (x=2,76 ), eğitimsel istismar 
(x=3,08) ve ekonomik istismar (x=3,77) takip 
etmektedir.

Tablo 7.Öğretmenlerin İhmal ve İstismar Konusundaki Yeterlilik Durumları

Yeterlilik Durumları X
     Std.
    Sapma

Fiziksel İstismar Konusunda 4,03     1,013

Duygusal İstismar Konusunda 3,62     1,114

Cinsel İstismar Konusunda 3,51      1,170

Ekonomik İstismar Konusunda 4,03      1,067

Fiziksel İhmal Konusunda 4,08      1,211

Duygusal İhmal Konusunda 3,84      1,143

Eğitimsel İhmal Konusunda
4,08      1,010

1: yeterli görmüyorum,    
2:biraz yetersizim,    
3 kararsızım,    
4:biraz yeterliyim,     
5: yeterli görüyorum
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Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen-
lerinin ihmal veya istismar konusundaki ye-
terlilik durumları Tablo 7’de incelendiğinde; 
öğretmenlerin fiziksel ihmal ve eğitimsel ih-
malin belirtilerini tanımada (x=4,08) ise ken-

dilerini üst düzeyde yeterli görmektedirler. 
Ayrıca kendilerini en az cinsel istismarın be-
lirtilerini tanıma (x=3.51) konusunda yeterli 
görmektedirler.

Tablo 8. Öğretmenlere Verilen Tanım ve Belirtilere Uygun Doğru Cevaplar İle Yanlış Ce-
vaplar Ve Çeldiriciler

Tanım                                  Doğru cevap             Yanlış cevap
                                              N(n:37)     %           N(n:37)         %                  

Fiziksel İstismar

32        86,5                 5            13,5

Duygusal ihmal 
ve istismar 36         97,3                 1             2,7

Fiziksel İhmal

18         48,6               18           48,6

Cinsel İstismar

35         94,6                 2             5,4

Eğitimsel İhmal

33        89,2                4             10,8

Ekonomik İstismar                        

36        97,3                  1             2,7

Tablo 8’e bakıldığında psikolojik danışman 
ve rehberlik öğretmenlerine ‘Fiziksel İstis-

mar’ ile ilgili verilen tanım ve belirtilere 
öğretmenlerin 32’si doğru yanıt vererek “Fi-
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ziksel istismar” demiştir. 5 öğretmen tanım 
ve belirtilere farklı yanıtlar vererek yanlış 
cevaplamıştır. Psikolojik danışman ve reh-
berlik öğretmenlerine ‘Duygusal İhmal ve 
İstismar’ ile ilgili verilen tanım ve belirtilere 
öğretmenlerin 36’sı, ‘Cinsel İstismar’ ile il-
gili verilen tanım ve belirtilere öğretmenlerin 
35’i, ‘Eğitimsel İhmal’ ile ilgili verilen tanım 
ve belirtilere öğretmenlerin 33’ü, ‘Ekonomik 
İstismar’ ile ilgili verilen tanım ve belirtilere 
öğretmenlerin 36’sı doğru yanıt verirken ‘Fi-
ziksel İhmal’ ile ilgili verilen tanım ve belirti-
lere öğretmenlerin 18’i doğru yanıt verirken, 
18’i farklı yanıtlar vererek yanlış cevaplamış-
lardır.

TARTIŞMA ve SONUÇ

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarında gö-
rev yapan psikolojik danışman ve rehber öğ-
retmenlerinin çocuk istismarı ve ihmali konu-
sundaki görüşleri ve farkındalık düzeylerini 
belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın bul-
guları ilgili literatürle tartışılmıştır.

Araştırmaya katılan psikolojik danışman ve 
rehberlik öğretmenlerinin tanıtıcı özellikle-
ri incelendiğinde; öğretmenlerin çoğunun 
bayan (%78,6) ve 20-29 (%37,8) ile 30-39 
(%37,8) yaş grubunda oldukları dikkat çe-
kicidir. Bu durumda psikolojik danışman ve 
rehberlik öğretmenlerinin genç diye adlan-
dırılabilecek yaş grubunda olduğu söylenile-
bilir. Bunun yanı sıra alanda çalışma yılları 

incelendiğinde büyük çoğunluğunun 10 yıl 
ve üzerinde mesleki tecrübelerinin (%40,5) 
olduğu aynı zamanda çoğunun (%67,6) evli 
olduğu belirlenmiştir. Psikolojik danışman 
ve rehberlik öğretmenlerinin mesleki dene-
yimleri, çocuk istismar ve ihmalinin tespitin-
de önemli bir unsur olduğu öngörüldüğünde 
araştırma grubundaki öğretmenlerin buna 
yönelik olarak tecrübe ve deneyimlere sahip 
olduğu düşünülmektedir (Tablo 1).

Araştırmaya katılan psikolojik danışman ve 
rehberlik öğretmenlerinin çocuk ihmali ve 
istismarı ile ilgili resmi bir eğitim alıp-alma-
dıkları sorusuna verdiği yanıtlar incelendiğin-
de dikkat çekici çoğunluğun (%45,9) lisans 
eğitimleri dışında resmi bir eğitim almadık-
ları ve çoğunluğunun (%78,4) çocuk ihmali 
ve istismarı konusunda daha fazla bilgilen-
me gereksinimi duyduklarını dile getirmeleri 
konunun hassasiyeti açısından dikkat çekici 
özelliktedir (Tablo 2,3).

Alanda yapılan çalışmalar araştırıldığında; 
psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen-
lerinin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik 
görüşleri ve farkındalık düzeylerine yönelik 
literatür yetersizliğinden dolayı genel öğ-
retmenlerle ilgili çalışmalar incelendiğinde, 
Kürklü (2011) araştırmasına katılan öğret-
menlerin tamamının daha önce çocuk ihmal 
ve istismarıyla ilgili resmi bir eğitim alma-
dığını vurgulamıştır. Konuyla ilgili yapılan 
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birçok araştırmada da benzer sonuçlar ortaya 
çıkmıştır. (Tugay, 2008, Walsh ve ark, 2005)

Çocuklarla yakın etkileşim halinde olan öğ-
retmenlerin konuya ilişkin farkındalıklarının 
arttırılması, gerek durumun tespit edilmesi 
gerekse erken dönemde müdahale edilmesi 
açısından oldukça önem taşımaktadır (Kürk-
lü, 2011, 4).

Öğretmen özellikleri eğitimin niteliğini etki-
leyebildiği gibi çocuğun başına gelen olaya 
doğru müdahale edilebilmesinde de en te-
mel etkenlerdendir. Çocuklar sadece değer 
gördükleri, kendilerini güvende hissettikle-
ri ortamlarda doğruyu yanlışı öğrenirler ve 
ancak bu ortamlarda kendi başlarına gelen 
olayları anlatabilirler. Çocukları destekleyici 
bu ortamın en önemli bileşenlerinden biri de 
psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenle-
ridir. Çocuk ile öğretmen arasında kurulacak 
olan güvenli ve tutarlı ilişkide önemli bir yere 
sahip olan PDR öğretmenleri çocuğu doğru 
yönlendirmeleri durumunda çocukta kalıcı ve 
geri dönüşümsüz olaylar yaşanmasının önüne 
geçilebilecektir (MEB, 2013; Aydın 2005).

Araştırma sonuçları incelenmeye devam edil-
diğinde; psikolojik danışman ve rehberlik öğ-
retmenlerinin büyük çoğunluğunun (%91,9) 
çocuk ihmal ve istismar şüphesini kanunlara 
bildirmek zorunda olduklarını geri kalan öğ-
retmenlerinde bildirmek istememe gerekçesi-
nin ‘şüpheler doğru çıkarsa, çocuğun ailesin-

den ayrılacağını’ düşünmeleri olduğu belir-
lenmiştir (Tablo 4). 

Tugay (2008) çalışmasında da benzer şekilde 
çalışmaya katılan öğretmenlerin %51,2’si ka-
nunlara göre çocuk ihmal ve istismarını bildi-
rim zorunluluğu olduğuna inanmaktadır. 

Birçok araştırmada benzer sonuçlar çıksa da 
yaşanan ihmal ve istismar olaylarının birço-
ğu gizli kalabilmektedir. Öğretmenler kanun 
karşısında bildirimde bulunma konusunda 
zorunlu olduğunu bilse de sorumluluk almak 
istememekte veya daha kötü sonuçlar do-
ğuracağını düşünmelerinden dolayı olayları 
görmezden gelebilmektedirler. Günümüzde 
Avustralya, Amerika, Kanada ve İngiltere 
olmak üzere birçok ülkede çocuk ihmal ve 
istismarının bildirmesine ilişkin yasal zorun-
lulukların yanında açık olarak belirtilmiş öğ-
retmenlere yönelik politikalar bulunmaktadır. 
Türkiye’de de, Milli Eğitim politikaları için-
de çocuğun korunması esasına ilişkin mad-
deler yer alsa ya da tespit edildiğinde baş-
vurulacak kurum ve kuruluşlar mevcut olsa 
da, çocuk ihmal ve istismarını bildirim süreci 
ve bununla ilgili birimlerin oluşturulmasına 
ilişkin etkin ve açık bir uygulama mevcut de-
ğildir. Bununla birlikte elde edilen sonuçlar 
göstermektedir ki ülke çapında çocuk ihmal 
ve istismarının önlenmesi amacı ile bildirime 
yönelik açık ve ayrı düzenlemeler getirilme-
sinin yanı sıra okullardaki öğretmenlerinde 
konu ile ilgili düzenli hizmet içi eğitimleri 
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almaları bilgi ve farkındalık düzeylerini art-
tırarak, çocuğu korumaya yönelik bilincin 
sağlamlaşmasını sağlayacaktır (Tugay, 2008, 
107).

Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen-
lerinin çocuk ihmal ve istismarını tespit et-
mesi durumunda bildirim yapacağı yerlere 
ilişkin sonuçlar incelendiğinde; öğretmenler 
en çok okul yönetimine (S=1.11) bildiririm 
yapacakları yönünde görüş belirtmişlerdir. 
Öğretmenler en az bildirimde bulunacakları 
yer olarak okul aile birliği(S=5.69) yönünde 
görüş bildirmişlerdir (Tablo 5).

Kürklü (2011) araştırma sonucunda da ben-
zer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; 
“Çocuk ihmal ve istismarını tespit ettiğiniz-
de kime bildirirsiniz” sorusuna 237 ilköğ-
retim öğretmeninin %56’sı okul yönetimi, 
%21,2’si ise Sosyal Hizmetler Çocuk Esir-
geme Kurumu’na bildiririm yapacakları, en 
az ise %0,8 ile okul aile birliğine bildiririm 
yapacakları yönünde cevap verilmiştir.

Pala(2011) araştırmasında da öğretmen aday-
ları “ihmal ve istismar şüphesi durumunda ilk 
bildirim yeri” sorusuna araştırma sonuçlarına 
yakın cevaplar verilmiştir. 171 öğretmen ada-
yı öğrencilerin 72’si (%42,1) okul yönetimi-
ne bildiririm şeklinde görüş belirtmişlerdir. 
Adaylar ikinci bildirim basamağı olarak Sos-
yal Hizmetler Müdürlüğü‟nü (%24,0) tercih 
etmişlerdir.

Tüm bu araştırmalardan çıkan ortak sonuç, 
öğretmenlerin ihmal ve istismar şüphesi duru-
munda bildirim yeri olarak en çok okul yöne-
timini tercih etmiş olmalarıdır. Bu durum okul 
yönetiminin sorumluluğunu arttırmaktadır. Bu 
doğrultuda yöneticilerin kendilerine bildirilen 
ihmal ve istismar durumuyla ilgili bir sonraki 
basamağı iyi bilmeleri gerekmektedir.

Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen-
lerinin ihmal veya istismar çeşitlerinden 
herhangi birine müdahale durumları ince-
lendiğinde; öğretmenlerin öncelik sırasına 
göre puanlama yapması istendiğinde en çok 
fiziksel istismara (x=1,14) en az da ekono-
mik istismara (x=3,77) müdahale edecekleri 
yönünde görüş bildirmişlerdir. (Tablo 6). Fi-
ziksel istismarın belirtilerinin diğer istismar 
ve ihmal türlerine göre daha net olması psi-
kolojik danışman ve rehberlik öğretmenle-
rinin müdahale önceliğini etkilemiş olabilir. 
Ekonomik istismara müdahale durumunda da 
ailevi ilişkilere müdahil olabilecekleri düşün-
cesiyle, öğretmenlerin en az müdahale ede-
cekleri istismar ve ihmal türü olarak seçildiği 
düşünülmektedir.

Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen-
lerinin ihmal veya istismar konusundaki ye-
terlilik durumları incelendiğinde; öğretmen-
lerin fiziksel ihmal ve eğitimsel ihmalin be-
lirtilerini tanımada (x=4,08) ise kendilerini 
üst düzeyde yeterli görmektedirler. Ayrıca 
kendilerini en az cinsel istismarın belirtilerini 
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tanıma (x=3.51) konusunda yeterli görmekte-
dir (Tablo 7).

Pala(2011) araştırmasında, araştırma sonuç-
larına benzer sonuçlar bulunmuştur. Öğret-
men adaylarının %18,7’si çocuk ihmalini 
tanıma konusunda hazırlıksız olduklarını, % 
27,5’i emin olmadıklarını, % 53,8’i hazırlıklı 
olduklarını belirtmişlerdir. Fiziksel istismar 
konusunda öğretmen adaylarının % 43,3’ü, 
cinsel istismar konusunda % 38’i, duygusal 
istismar konusunda ise % 53,2’si hazırlıklı 
oldukları yanıtlamışlardır. Görüldüğü gibi 
cinsel istismar bu araştırmada da, araştırmaya 
katılanların kendilerini en az yeterli gördü-
ğü istismar türü olmuştur. Bu durumda cin-
sel istismar belirtilerinin en az tanınmasında; 
belirlemede çocuğun bir kez daha travmaya 
uğrayacağı kaygısı yada bu durumda ne ya-
pılabileceğinin bilinmemesi cinsel istismarın 
tespitini etkileyebileceği düşünülmektedir.

Öğretmenlerin ihmal ve istismarın belirtileri-
ni tanımada kendilerini yeterli görme durum-
larıyla, verilen tanım ve belirtilere verdikleri 
cevaplar (Tablo 8) karşılaştırıldığında; psiko-
lojik danışman ve rehberlik öğretmenlerine 
‘Fiziksel İstismar’ ile ilgili verilen tanım ve 
belirtilere öğretmenlerin %86,5’i doğru ya-
nıt verirken, ‘Fiziksel İhmal’ ile ilgili verilen 
tanım ve belirtilere öğretmenlerin %48,6’sı 
doğru yanıt verirken, %48,6’sı farklı yanıtlar 
vererek yanlış cevaplamışlardır. Fiziksel ih-
mal ile ilgili verilen tanımlamadaki oranlar 

dikkat çekici özelliktedir. Psikolojik danış-
man ve rehberlik öğretmenlerinin kendileri-
ni en az cinsel istismarın belirtilerini tanıma 
(x=3.51) konusunda yeterli gördükleri Tablo 
7’de belirlendiği göz önünde bulunduruldu-
ğunda, fiziksel ihmale yönelik verilen yanlış 
cevaplar incelendiğinde çoğu yanıtın cinsel 
istismarla karıştırıldığı tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda psikolojik danışman ve rehberlik 
öğretmenlerinin; cinsel istismarla fiziksel ih-
malin belirtilerini karıştırdıkları sonucu çıka-
rılabilir. 

ÖNERİLER

Bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bu-
lunulabilir;

-Araştırma kapsamındaki psikolojik danış-
man ve rehberlik öğretmenlerinin önemli 
bir bölümünün lisans eğitimi dışında çocuk 
ihmal ve istismarı ile ilgili resmi bir eğitim 
almadığı belirlenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili 
bilgilendirilmeye ihtiyaç duyuyor musunuz 
sorusuna öğretmenlerin tamamına yakını evet 
yanıtını vermiştir. Buradan hareketle psiko-
lojik danışman ve rehberlik öğretmenlerine 
hizmet içi eğitimlerle konu hakkında eğitim 
verilmelidir.  

-Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen-
leri yasal anlamda ve vicdanen çocuk ihmal 
ve istismarını bildirmek zorunda oldukları 
yönünde görüş bildirmişlerdir. İhmal ve is-
tismara maruz kaldığından şüphelenilen ço-
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cuğun korunması ve diğer işlemler istismarı 
anlattığı ilk kişi ile başlar. Öğretmenlerin is-
tismar ve ihmal ile karşılaştığında yapması 
gerekenleri,  yasal sorumluluklarını ve çocu-
ğun bu süreçte nasıl korunması gerektiğini 
bilmeleri önemlidir. Öğretmenlerin ihmal ve 
istismar gibi hassas bir konunun bildiriminde, 
bildirimin nereye ve ne şekilde yapılacağını 
bilmemesi, Çocuk Koruma Kanunu hakkın-
daki bilgi eksiklikleri öğretmenleri çaresiz 
bırakmaktadır. Bu durum ihmal ve istismar-
la ilgili yapılan bildirimin sonuçsuz kalacağı 
düşüncesini oluşturabilmekte ve öğretmenler 
sorumluluk almak istemeyebilmektedir. Psi-
kolojik danışman ve rehberlik öğretmenleri; 
diğer öğretmenlerin böyle bir durumla karşı-
laştıklarında nasıl bir yol izleyecekleri husu-
sunda da rehberlik edecek kişi olmalıdır. Bu 
durumda çeşitli eğitim faaliyetleri ile öğret-
menlerin konuyla ilgili bilgilendirilmeleri ge-
rekmektedir. Bunun için öncelikle konunun 
bildirim aşamaları ve gereklilikleri psikolojik 
danışman ve rehberlik öğretmenleri tarafın-
dan özümsenerek daha sonra diğer öğretmen-
lere düzenlenecek olan hizmet içi eğitimlerle 
aktarılmalıdır. 

-Araştırmaya katılan psikolojik danışman ve 
rehberlik öğretmenleri çocuk ihmal ve istis-
marını tespit ettiklerinde, en çok okul yöne-
timine bildiririm yapacakları yönünde görüş 
bildirmişlerdir. Okul yönetiminin bildirimin 
yapılacağı ilk yer olması yöneticilerin sorum-

luluklarını artırmaktadır. Yöneticiler kendi-
sine bildirilen ihmal ve istismar durumuyla 
ilgili bir sonraki basamağı iyi bilmelidirler. 
Bu bağlamda konuyla ve Çocuk Koruma Ka-
nunu ile ilgili eğitimler verilerek yöneticiler 
bilgilendirilmelidir. 

- Daha geniş gruplarla psikolojik danışman 
ve rehberlik öğretmenlerine çocuk ihmal ve 
istismarıyla ilgili eğitim verilerek, bilgi ve 
farkındalık düzeylerinde değişiklik yapıp 
yapmadığının test edilmesine yönelik araştır-
ma yapılabileceği önerilebilir.   
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EXTENDED ABSTRACT

İntruduction: A society is formed by a combination of various ingredients. These ingredients, 
most importantly human, are therefore children. To put the future of society on a solid foundati-
on, The protection of the mental and physical health of children constituting the basic structure 
of society has a great importance (Kocaer, 2006, 5, İnan, 1968). Children learn the truth only 
in environments where they feel safe and feel safe and in these environments they can tell the 
events coming on their own. Psychological counseling and guidance teachers are among the 
most important components of this supportive environment. If the PDR teachers, who have an 
important place in the safe and consistent relationship between the child and the teacher, direct 
the child correctly, the child will be able to prevent permanent and irreversible events (MEB, 
2013; Aydın 2005). Therefore, after the start of school teachers who most people they spend 
time together, child neglect and abuse related to the level of information should be increased 
(Kürklü, 2011, 4). Aim: The research was conducted with counselors working in primary and 
secondary schools to determine the level of awareness and perceptions regarding child abu-
se and neglect. Method: The research is a descriptive study of school guidance counselors, 
investigating the level of knowledge and awareness on child abuse and neglect. The sample 
consisted of 37 of 71 school guidance counselors working in primary and secondary education 
institutions affiliated with Palandöken district of Erzurum in 2017-2018 education year. The 
counselors who were on leave were not included in the study. The questionnaire developed by 
the researcher was administered for data collection. Findings: %78,4 (n: 29) of the counselors 
participating in the study were female and % 21,6 (n: 8) were male. Of the counselors, % 37.8 
(n: 14) were between the ages of 20-29, %37.8 (n: 14) were between the ages of 30-39, %24.3 
(n: 25) were married and %32.4 (n: 12) were single. Also, %40.5 (n: 15) of the counselors in 
the study had been working in the field for 10 years and over. The results of the study indicated 
that %45.9 (n: 17) of counselors who participated in the study did not receive any education 
about child abuse and neglect and %78.4 (n: 29) reported needing more information about the 
subject. %100 (n = 37) of teachers declared that they were obliged to report child neglect and 
abuse according to the law %91.9 (n = 34). While %86.5 (n = 30) of the counselors were able 
to identify physical abuse, %97.3 (n = 36) of them were able to identify emotional abuse, % 
94.6 (n = 35) of them were able to identify sexual abuse, % 97.3 (n = 36) of them were able to 
identify financial abuse and only %48.6 (n = 18) of them were able to identify physical neglect. 
Result: It has been determined that a significant number of counselors and guidance teachers 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Eylül – Ekim – Kasım  - Aralık 2018 Sayı: 16 Güz Kış Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
September - October - November - December 2018 Issue: 16 Fall Winter Period

ID: 202 K: 305
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

128

within the scope of the study did not receive any formal education about child neglect and abu-
se except for the undergraduate education. Also, almost all of the teachers answered yes to the 
question whether you need to be informed about the subject. Hence, training should be provided 
to psychological counselors and guidance teachers through in-service trainings. Psychological 
counselors and counselors stated that they had to report child neglect and abuse in legal sense 
and conscience. The protection of the child suspected of being subjected to negligence and 
abuse begins with the first person in which he describes the abuse. It is important for teachers 
to know what to do when faced with abuse and neglect, their legal responsibilities and how 
the child should be protected in this process. Teachers’ lack of knowledge of where to go and 
what to do in the notification of a sensitive issue such as neglect and abuse, lack of knowledge 
about the Child Protection Law leaves teachers unbearable. This situation can be thought that 
the notification made about neglect and exploitation will be inconclusive and teachers may not 
want to take responsibility. Psychological counselors and guidance teachers should be the pe-
ople who will guide other teachers in such a situation. In this case, teachers should be informed 
about the subject by various educational activities. For this purpose, the notification stages and 
requirements of the subject must be taken by the psychological counselor and guidance teachers 
and then transferred to other teachers by in-service trainings. Psychological counselors and 
guidance teachers who participated in the research reported that when they determined child 
neglect and abuse, they would report to the school administration. It is the first place where the 
notice of the school management executives are increasing their responsibility. In this context, 
trainings should be given about the subject and Child Protection Law and managers should be 
informed. It can be suggested that psychological counselor and guidance teachers with larger 
groups should be educated about child neglect and abuse and research can be done to test whet-
her knowledge and awareness levels are changed.
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Öz: Dünyada ve ülkemizde boşanma oranları giderek 
artmaktadır. Ülkemizde 2017 yılında evlenen çiftlerin sayısı 
569.459, aynı yıl içerisinde boşanan çiftlerin sayısı ise 
128,411 olarak tespit edilmiştir. On yıl önce, 2007 yılında 
evlenen çiftlerin sayısı 638.311, aynı yıl içerisinde boşanan 
çiftlerin sayısı ise 94.219 olduğu görülmektedir. 2007-2017 
tarihleri arasında boşanan çiftlerin sayısı 1 milyon 218 bin 
458 olarak hesaplanmaktadır. Boşanan çiftlerin ortalama bir 
çocuğu olduğu göz önüne alındığında boşanmalardan etkile-
nen çocukların biyopsikososyal iyilik halleri için gerek hukuki 
gerekse sosyal hizmet açısından önleyici-koruyucu ve tedavi 
edici faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasına ihtiyaç 
olduğu görülmektedir. Boşanma kararından çocukların daha 
çok psikolojik olarak zarar gördüğü ve ebeveynlerin bu du-
rumun ciddiyetini öfke duygularını yoğun olarak yaşadıkları 
bu süreçte yeterli seviyede fark edemedikleri görülmektedir. 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3. madde 1. bendine göre; 
“Çocuğu ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı 
temel düşüncedir”. Çocuğun iyilik haline ulaşılması, onun 
ihmalden, kötü muameleden uzak ve tam güven içerisinde 
bulunması anlamına gelmektedir. Çocuğun iyilik halinin 
oluşturulması ve devamı için boşanma dava karaarları mutla-
ka ayrıntılı ebeveynlik planlarını kapsamalıdır. Bir ebeveynlik 
planında asgari olması gereken ana başlıklar; yaşam düzen-
lemeleri ve ebeveynlik programları, konut değerlendirmeleri, 
coğrafi değerlendirmeler, ortak şehirden ayrılma durumu, 
çocukla kişisel görüşme günlerinin düzenlenmesi, çocukla ta-
til, bayram ve özel günlerin düzenlenmesi, büyük ebeveynler 
ve geniş aile ile görüşme, sağlık hizmeti, özel ihtiyaçları olan 
çocuklar (engelli, süreğen hastalığı olan), eğitim, müfredat 
dışı etkinlikler, din, kültürel etkinlikler, seyahat, ebeveynler 
arası iletişim, ebeveynlik planında değişiklik yapma, prob-
lemlerin çözümü, boşanma uyum programlarına katılım ve 
diğer ebeveynlik konuları olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İyilik Hali, Boşanma, Boşanma 
Davası, Ebeveynlik Planı, Sosyal Hizmet 

Abstract: Divorce rates in the world and in our country are 
increasing. In our country, the number of couples married in 
2017 was 569.459, and the number of couples divorced in 
the same year was 128,411. Ten years ago, it was seen that 
the number of married couples in 2007 was 638.311, and the 
number of couples divorced in the same year was 94.219. The 
number of divorced couples between 2007-2017 is calculated 
as 1 million 218 thousand 458. These couples on average have 
one child. It seems that there is a need for the planning and 
implementation of preventive-protective and curative activi-
ties in terms of legal and social services in order to increase 
the biopsychosocial well-being of children affected by di-
vorce. Children are more affected psychologically by the di-
vorce process. It is seen that spouses do not adequately assess 
the significance of this situation in the angry decision process 
of divorce. According to Article 3 of the Convention on the 
Rights of Child; “In all activities that concern the child, the 
child’s well-being is the basic idea”. Achieving child well-be-
ing means that a child is safe from child neglect, maltreatment 
and give full confidence. Decisions on divorce proceedings 
for the child’s well-being and continuity must include de-
tailed parenting plans. The main topics that should be mini-
mal in a parenting plan are; living arrangements and parenting 
programs, housing assessments, geographical assessments, 
departure from the common city, arrangement of personal 
interviews with children, arrangement of holidays, special 
days with children, meeting with grandparents and extended 
family, children with special needs, education, curriculum ex-
tracurricular activities, religion, cultural events, travel, com-
munication between parents, changing parenting plan, solving 
problems, participating in divorce adjustment programs, other 
parenting issues.

Key Words: Child, Well-Being, Divorce, Divorce Case, Par-
enting Plan, Social Work
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GİRİŞ

Dünyada ve ülkemizde boşanma oranları gi-
derek artmaktadır. Ülkemizde 2017 yılında 
evlenen çiftlerin sayısı 569.459, aynı yıl içeri-
sinde boşanan çiftlerin sayısı ise 128,411 ola-
rak tespit edilmiştir. On yıl önce, 2007 yılında 
evlenen çiftlerin sayısı 638.311, aynı yıl içeri-
sinde boşanan çiftlerin sayısı ise 94.219 oldu-
ğu tespit edilmiştir (TÜİK, 2018)1. 2007-2017 
tarihleri arasında boşanan çiftlerin sayısı 1 
milyon 218 bin 458 olarak hesaplanmaktadır. 
Boşanan çiftlerin ortalama bir çocuğu olduğu 
göz önüne alındığında ve ülkemizde toplam 2 
milyon 272 bin 419 boşanmanın gerçekleşti-
ği verisi ile boşanmalardan etkilenen çocuk-
ların biyopsikososyal iyilik halleri için gerek 
hukuki gerekse sosyal hizmet açısından ön-
leyici-koruyucu ve tedavi edici faaliyetlerin 
planlanması ve uygulanmasına ihtiyaç oldu-
ğu görülmektedir. Konunun boşanan birey-
ler, geleceğin yurttaşları olacak boşanmanın 
mağduru olan çocuklar ve toplumun refahı ve 
mutluluğu için ne kadar önemli olduğu açıkça 
görülmektedir. 

Boşanma davaları devam ederken çocuklar 
için geçici velayet verilmekte ancak ebeveyn-
lik konuları yeterince düzenlenememektedir. 
Boşanma davası karar aşamasında da çocuk-
ların iyilik hali gözetilerek velayet kendisine 
verilen ve kişisel görüş hakkı olan ebeveynle-

1 http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.
do?metod=temelist

rin anne babalık görevlerini yeterince yerine 
getirebilecekleri ayrıntılı ebeveynlik kararları 
verilememektedir. Gelişmiş ülkelerde gerek 
ortak velayet kararlarının verilmesi gerekse 
Aile (Boşanma) Arabuluculuğunun yaygın 
olarak kullanılması ile bu sorun büyük oran-
da giderilmiştir. Gerek mahkeme kararların-
da gerekse anlaşmalı boşanma davalarındaki 
arabulucular ile ebeveynlik planları hazır-
lanmakta ve mahkeme hakimlerine onayla-
tılmaktadır. Çocuklar için Ebeveynlik Planı, 
kararların daha gerçekçi hale getirilmesi için 
bilgi toplama sürecinin kolaylaştırılmasına 
ve düzenlenebilmesine yardımcı olmakta-
dır. Ayrılık ya da boşanma duyguların yoğun 
olarak yaşandığı ve bu duygu karmaşasında 
verilecek kararların sağlıklı olmasını ve aile-
nin her bir üyesinin gelecek yaşam kalitesini 
artırabilecek kararlar alınmasını zora sokabi-
lecek bir süreçtir. Boşanmış anne babalar ge-
nellikle karar alma sürecinde, temel değerler 
konusunda, bilgi alışverişi esnasında, maddi 
hususlarda,  sorumlulukların paylaşımında 
çatışma yaşamaktadırlar. Arabulucu ve kolay-
laştırıcılar bu süreçte çocuklar için arabulu-
culuk kontrol listesini kullanarak ebeveynle-
rin çocuklarının geleceği için her bir hususu 
düşünüp göz önüne alabileceği bir iletişim 
ve güven ortamı oluşturabilirler. Ülkemizde 
gerek çatışmalı gerekse anlaşmalı boşanma-
larda çocukların iyilik hali ile ilgili kararların 
taraflar arasındaki sürtüşmelerin gölgesinde 
kaldığı, mal paylaşımı, maddi ve manevi taz-
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minat, çocukların velayeti konularının öne 
çıktığı görülmektedir. Ancak boşanma olsa 
bile ebeveynlik görevlerinin sürdüğü gerçe-
ği göz ardı edilmektedir. Bu konunun önemi 
çocuklar büyüdükçe ortaya çıkmaktadır. Bu 
derleme çalışmasının amacı, boşanma süreci 
ve sonrasında çocukların zamanında ve ye-
terli ebeveynlik almaları konusunda anne ve 
babalarda farkındalık yaratmaktır. Farkında-
lığın ötesinde onlara gerçekçi ve ayrıntılı bir 
ebeveynlik planı sunmaktır. Ayrıca yapılan 
ebeveynlik planı anlaşmalı boşanma karar-
larını onaylayacak aile mahkemesi hakimleri 
için de bir kontrol listesi olarak kullanılabilir.

Ebeveynlik planı çocuğun çıkarlarını ve ihti-
yaçlarını yansıtmalıdır. Ayrıca bir ebeveynlik 
planı, açık yönergeler ve beklentileri belirle-
yerek ebeveynler arasındaki çatışmanın azal-
tılmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar, ço-
cukların ebeveynlerinin birbirleriyle işbirliği 
yapması durumunda ebeveynlerinin ayrılığı 
veya boşanmasıyla başa çıkma şansının daha 
iyi olduğunu göstermektedir2,3 (Department 
of Justice Canada, 2015a,b).

Boşanma hukuki sonuçların yanında psikolo-
jik ve sosyal sonuçları da olan bir süreçtir. Bu 
süreçten ailenin her bir üyesi farklı şekillerde 
ve düzeyde etkilenmesine rağmen özellikle 

2 https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/ppc-
lvppp/ppc-lvpp.pdf

3 https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/mp-fdp/
En-Parenting_Guide.pdf

çocukların kişiliği ve geleceği üzerinde kalıcı 
etkiler bırakabilmektedir. Eğer boşanma ka-
çınılmaz bir olgu olacaksa, ebeveynlerin ön-
celikle ve önemle üzerinde durması gereken 
konu, çocukların bu süreçten en az düzey-
de etkilenmesine odaklanılmasıdır (Keskin, 
2007:13).

Ebeveynlik planı ayrılık veya boşanma sonra-
sı ebeveynlerin çocuklarını nasıl büyütecek-
lerine dair bir çerçeve sunan yazılı bir belge-
dir. Burada velayet hakkı veya kişisel görüş 
hakkı gibi hukuki ifadeler olmasına karşın 
asıl amaç bu konularda arabulucu ve kolay-
laştırıcı uzmanlar eşliğinde ebeveynlerin ço-
cuğun üstün yararı için gerekli düzenleme-
leri birlikte yapmalarına yardımcı olmaktır. 
Bir ebeveynlik planı yeterli detaylara sahip 
olurken aynı zamanda gerektiğinde esnek de 
olmalıdır. Çocuklar büyüdükçe ihtiyaçları da 
değişeceğinden zamanla planda değişiklikler 
olabileceği hususu da göz önünde bulundu-
rulmalıdır. 

Bu kontrol listesi, ebeveynlik planını gelişti-
rirken dikkate alınması gereken konuların be-
lirlenmesine yardımcı olabilir. Kontrol listesi, 
dikkate alınması gereken bazı soruların yanı 
sıra değerlendirilecek konuları tanımlar. Bu 
sorular kapsamlı değildir ve sadece konuyla 
ilgili ebeveynlerin düşüncelerini almayı ve 
arabulucunun süreci yönetmesine yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır. Çocuğu en iyi ebe-
veynleri tanır. Kontrol listesinde ilgilenilen 
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ailenin çocuklarının durumuna özgü olmayan 
bazı hususlar da listelenmiş olabilir. Örneğin, 
bu bilgiler çocukların yaşlarına ve aşamaları-
na bağlı olarak bazı özel hususlara işaret et-
mektedir. 

Ebeveynler arasında arabulucunun ve kolay-
laştırıcı uzmanların da yardımıyla eğer bir 
anlayış birliği oluşabilirse ebeveynlik planı 
yapılabilir ve zaman içerisinde geliştirilebi-
lir.  Bu süreçte arabulucu ve kolaylaştırıcı uz-
manların yanısıra ebeveynlik planını geliştir-
mek amacıyla bağımsız yasal tavsiye almak 
için avukatlar, çocukların iyilik hali için aile 
danışmanları, terapistler veya sosyal hizmet 
uzmanları da sürece dahil edilebilirler (Şen, 
2014: 353, 2015: 89).

Ebeveynlik planı aşağıda tanımlanan ebe-
veynlik düzenlemeleri ile ilgili hususlara 
odaklanır: (Department of Justice Canada, 
2015; Parkinson, 2018: 142-147, Şen, 2013a: 
98-104, 2013b: 42-54, 2013c: 250-268, 2014: 
352-355, 2015: 277-311):

Öncelikle müşterek/ortak/birlikte velayet 
mümkün mü? hususu düşünülebilir ve süreç 
içerisinde bu konu araştırılmaya devam edi-
lebilir.

1. Çocuk/ların Velayetini Hangi Ebeveyn 
Alırsa Çocuğun İyilik Haline/Üstün Yara-
rına Uygun Bir Durum Olur? 

Hem anne hem de baba tarafından aşağıda be-
lirtilen sorulara yazılı olarak cevap verilmesi 
ve sonrasında arabulucu ile kolaylaştırıcı uz-
manlara verilmesi önerilir. Daha sonra hep 
birlikte her iki ebeveynin yazdığı gerekçeler 
görüşülerek en iyi kararın verilmesi sağlana-
bilir.

- Çocuğun yaşı gereği anne sütü ve yakınlı-
ğına hem fiziksel hem de psikolojik olarak 
ihtiyaç var mı?

- Diğer çocuklar daha büyük yaşta iseler ba-
zılarının velayeti anneye bazılarının velayeti 
babaya verilebilir mi? (Kardeşlerin birbirin-
den ayrılması çocuklar açısından aile olgu-
sunu temelinden sarsıp psikolojik, sosyal ve 
toplumsal uyumlarına zarar verebilir.) 

Çocuklar başta ana-babaları olmak üzere kar-
deşlerine bağlılık geliştirirler. Bu ilişkilerin-
deki zorunlu değişiklikler onları sıkıntıya so-
kabilir. Örneğin, babayı ve/veya kardeşi sade-
ce haftada bir gün görebilmek gibi (Yavuzer, 
2015: 48). Kardeşler birbirinden ayrılarak her 
iki ebeveynin velayetine verilmemelidir. Kar-
deşlerin birbirinden ayrı bir şekilde büyüme-
leri onların boşanma sürecinden biyopsiko-
sosyal boyutlarda daha fazla zarar görmeleri-
ne neden olabilir (Çağdaş, 2003: 46).

- Hangi ebeveynin iş durumu çocuk/ların ba-
kım ve ihtiyaçlarının karşılanmasına zaman 
ve enerji ayrılmasına daha çok izin veriyor?
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- Hangi ebeveynin sağlık sigortası çocuk/
ların da sağlık sorunlarının giderilmesi için 
daha çok kapsayıcı olacak?

- Hangi ebeveyn çocuk/ların (gerekirse kök 
ailesinin de desteği ile) bakım ve ihtiyaçlarını 
karşılamaya daha istekli?

- Hangi ebeveyn çocuk/ların alışık olduğu, 
okullarının bulunduğu şehirde kalmak isti-
yor?

- Hangi ebeveyn (yapacaksa) ikinci evliliği 
daha geç düşünüyor?

- Hangi ebeveyn çocuk/ların eğitimi, okul 
ödevleri vb. ile daha fazla ilgilenebilecek?

- Velayet hakkı; çocuğun bebeklik dönemin-
den sonra (örneğin okula başlama yaşında 
veya ergenlikte) eğitim desteğini daha fazla 
verebilecek ebeveyne her iki ebeveynin rızası 
ile verilebilir. 

- Çocuk/lara verilecek çocuk desteği, bir ço-
cuğun mali desteği için bir ebeveynin diğe-
rine ödediği miktardır. Çocuklar, ayrılmadan 
veya boşanmadan sonra bile, her iki ebevey-
nin de maddi desteğine ihtiyaç duyarlar ve her 
iki ebeveynin de ortak yükümlülükleri vardır. 
Kişisel görüş hakkı olan ebeveyn çocuk/ların 
yaşam kaliteleri için ne kadar nafaka veya iş-
tirak nafakası ödeyebilecek? 

2. Yaşam Düzenlemeleri ve Ebeveynlik 
Programları

Konut Değerlendirmeleri

- Çocuk/lar çoğunlukla bir ikametgahta mı 
yaşayacak yoksa çocuk iki ev arasında mı 
hareket edecek? (Müşterek/ortak/birlikte ve-
layet durumu mümkün olursa dikkate alına-
bilir)

- Çocuk/lar için bir konut tahsisi düşünüldü 
mü? Çocuk/ların genellikle velayet kendisine 
bırakılacak ebeveynin yanında ve onun konu-
tunda kalacakları kabul edilir. Çocukların bo-
şanma sürecinden en az şekilde etkilenmesi 
için halen yaşadıkları şehir, mahalle, okul ve 
arkadaş ortamında ve mümkünse aynı konut-
ta yaşamlarını devam ettirmeleri önerilebilir. 

Boşanma sonrası çocuğun velayeti kendisine 
verilen ebeveyn ortak evden ve çocuğun alı-
şık olduğu mahalleden ayrılmak ve taşınmak 
zorunda kalabilir. Aslında çocuklar diğer ebe-
veynden ayrıldıklarına üzüldükleri gibi alışık 
oldukları ortamlardan, okul ve arkadaşların-
dan ayrılmaya da tepki gösterebilir. Eğer ebe-
veynler aralarında anlaşmaya varır ve ortak 
konut çocukların velayeti üzerinde olan eşe 
tahsis edilirse, biyopsikososyal yönden ço-
cukların iyilik haline katkı sağlanabilir (Par-
kinson, 2018: 135). 

- Çocuğun kişisel görüş hakkı olan ebeveyni-
nin konutunda da yaşam kalitesini artıracak 
düzenlemeler nasıl yapılacak? Örneğin ken-
disine özel bir odası, yatağı, dolabı, çalışma 
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masası, bilgisayarı, çamaşırları, giysileri ola-
cak mı? 

Coğrafi Değerlendirmeler 

- Ebeveynler birbirleri ile belli bir mesafe 
içinde yaşayacak mı?

Çocukların boşanma sürecine alışabilmesi 
için kişisel görüş hakkı olacak ebeveynle de 
düzenli olarak görüşmeleri için tedbirler alın-
ması uygun olabilir. Bu tedbirlerden birisi 
başlangıçta bu ebeveynin çocukların kaldığı 
konuta yakın bir bölgede yerleşmesi olabilir 
(sağlıklı bir boşanma süreci geçiren aileler ve 
çocukları ile yakından ilgilenen ebeveynler 
için uygun bir yöntem olabilir).

Ortak Şehirden Ayrılınması Durumunda

- Velayet kendisinde olan veya kişisel görüş 
hakkı olan ebeveyn diğerinin olduğu şehri (iş 
nedeniyle veya başka nedenlerle) terk edip 
başka bir şehir veya ülkeye yerleşme planla-
rını ne kadar önceden diğer ebeveyne bildi-
recek? 

- Velayet kendisinde olan ebeveyn çocuk/
lar ile birlikte yaşadığı şehirden ayrılmak is-
temesi durumunda diğer ebeveynin rızasını 
alacak mı? 

- Diğer ebeveynin bu duruma rıza göster-
memesi durumunda velayet konusu yeniden 
gündeme gelecek mi? 

- Bu durumda ebeveynlik düzenlemeleri (ge-
rekirse arabuluculuk sistemi ile) yeniden mi 
planlanacak? 

- Çocuğun sosyal hayatı; kişisel görüş gün-
lerinde de çocuk/lar arkadaşları ile görüşebi-
lecek mi? Arkadaşlarının doğumgünü kutla-
malarına katılabilecek mi? Çocuğun vereceği 
hediyeleri hangi ebeveyn alacak? Çocuk bu 
günlerde bir müzik kursuna, spor antrema-
nına, yabancı dil kursuna katılabilecek mi? 
Çocuğu bu etkinliklere hangi ebeveyn götü-
recek?

3. Çocukla Kişisel Görüşme Günlerinin 
Düzenlenmesi

- Çocuk kişisel görüş hakkı olan ebeveyni ile 
ayın hangi günlerinde görüşecek? 

Çocukların en çok istediği, zamanları sınırlı 
olsa da, anne ve babalarıyla birlikte olmaktır. 
Ama bazen çocuklar anne/babalarıyla daha 
uzun süreli birlikte olmak isterler ve bunu da 
dile getirirler. Anne ve baba çocuklarıyla ger-
çekten birlikte olmak istiyorlarsa, en önemli 
konu, çocuğun hem annesiyle hem de baba-
sıyla belli bir zaman süresince birlikte olma-
sıdır. Kısaca, görüşme süresi, evlilik boyunca 
anne ve babanın çocuğun yaşamında oyna-
dıkları role uygun olarak düzenlenmelidir 
(Wolf, 2002: 124).

Çocuklar sizinle birlikteyken, farklı bir dün-
ya ve insanlarla farklı iletişim yollarını öğ-
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renirler. Onlarla düzenli olarak fazla zaman 
geçirmezseniz, onlarda güçlü bir etki bıraka-
mazsınız. Çocuklarının velayeti üzerinde ol-
mayan anne/babanın başarısının sırrı, onlarla 
ayrı bir yaşam kurmaktır. Eğer onlarla düzen-
li görüşür, yaşamlarının ayrılmaz bir parçası 
olursanız, aranızda kendinize özgü bir ilişki 
gelişir (Wolf, 2002: 136). Eğer çocuklar sık 
ve düzenli aralıklarla yürekten beraberliğinizi 
hissederlerse yanında olmadığınız zamanlara 
katlanabilirler (Briggs, 1997: 218).

“Ziyaret” kavramı, hem annenin hem de ba-
banın çocuğu ile ilişkisinin değerini küçültür. 
Anne babalar çocuklarının yaşamlarında bir 
diğerinin önemini desteklemektense çocukla-
rıyla birlikte olacakları “zamanın” kavgasını 
yaptıklarından, bu değer düşümü çatışma-
yı daha da derinleştirebilir. Gerçekte anne 
babayla birlikte geçen zaman, “ebeveynlik 
zamanıdır” (Thayer ve Zimmerman, 2003: 
139).

Birçok araştırmanın ortak sonucuna göre, bo-
şanma sonrası velayet kendisine verilmeyen, 
çocukla kişisel görüş hakkı olan ebeveynin 
çocuğuna ebeveynlik yapabilmesini ve sevgi-
sini gösterebilmesine olanak sağlayan düzen-
li aralıklarla ve sürekliliği olan bir iletişimi 
sürdürmesinin ve her iki ebeveynin de çocuk 
konusunda olumlu iletişim içinde olmasının 
çocuğun boşanma sürecinde iyilik halinin 
korunmasına en büyük etkiyi sağlayabildiği 
tespit edilmiştir. Günümüzde annelerin ço-

cukların bakımında çok önemli bir yere sahip 
oldukları hususu yerini korurken, babaların 
da çocukların sağlıklı gelişimlerinde geçmiş-
te olduğundan daha fazla rol aldıkları ve aktif 
oldukları göz önüne alınmalıdır (Parkinson, 
2018: 130).

Boşanma süreci ve sonrasında çocukların 
velayeti kendisine verilen ebeveynlerden ba-
zıları kişisel görüş hakkı olan ebeveynin de 
çocuğu ile birlikte zaman geçirmesinin ço-
cuğa faydalı olduğunu düşünmesine rağmen, 
bazıları da çocuğun kafasını karıştıracağı, 
kendisinin ebeveynlik yapması için gereken 
zamanı azaltacağı düşüncesiyle bu duruma 
karşı çıkmaktadır.  Birlikte velayet kararının 
çıktığı boşanma davaları sonrası yapılan izle-
me sürecinde ise; her iki tarafa eşit ya da ya-
kın verilen süre ve ebeveynlik sorumlulukla-
rının bazı çocuklar için iyi sonuçlar verirken, 
özellikle her iki ebeveyn arasında iletişimin 
olumsuz olduğu ve çatışmaların yaşandığı bir 
süreçte ve çocuğun zamanı her iki ebeveyn 
arasında katı kurallarla bölündüğü durumlar-
da çocuklar adına iyi sonuçlar vermediği gö-
rülmektedir (Parkinson, 2018: 136). 

Birlikte velayet ya da ebeveynlerin anlaştığı 
durumlarda, çocuk henüz küçükken ve her iki 
ebeveyni daha çok görme ihtiyacı ve isteği ol-
duğu zamanlarda çocuğun ayrı evlerde her iki 
ebeveyni de görme zamanı birbirine oldukça 
yakın olabilmektedir. Ancak çocuk büyüdük-
çe çevresiyle etkileşimi daha çok artmakta, 
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okul dışı etkinliklere daha çok katılmakta 
ve arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmek 
isteyebilmektedir. Anne ve babaların bu du-
rumu normal olarak karşılayıp, kişiselleştir-
meyerek, çocuğun görüşlerine de değer verip 
zaman konusunda daha esnek davranmaları 
beklenmektedir  (Parkinson, 2018: 137).

Şen (2013a: 363), boşanma deneyimi yaşamış 
ebeveynlerle yaptığı araştırma sonucunda şu 
tespit ve önerilerde bulunmuştur. Boşanma 
davaları sonucu aile mahkemesi hakimleri, 
velayet kendisine verilmeyen ebeveyne bü-
yük oranda her ayın birinci ve üçüncü haf-
ta sonu olacak şekilde kişisel görüş hakkını 
vermektedirler. Oysa Yargıtay İkinci Hukuk 
Dairesi içtihat kararlarında, aynı büyükşehir 
ya da il belediye sınırları içerisinde yaşayan 
ebeveyn ile çocuğu arasında bir ay içerisinde 
en az 15 günde bir yatılı olarak kişisel görüş-
me yapılmasını işaret etmektedir. Bir takvim 
yılında çoğunlukla altı ayın Cumartesi günle-
rinin bir önceki ayda kalması nedeniyle beş 
hafta sonu çektiği görülmektedir. Bundan do-
layı velayet kendisine verilmeyen ebeveynin 
çocuklarını 15 günde bir değil 21 günde bir 
gördüğü hususu gözden kaçabilmektedir. Bu 
durum eşine olan öfkesi azalmayan çocuk-
ların velayeti kendisine verilen ebeveynin 
sebep olabileceği “ebeveyne yabancılaşma 
sendromu” hakkında çocukları tehlikeye açık 
hale getirebilmektedir. Çocukların iyilik ha-
lini artırmak ve onları bu gibi tehlikelerden 

koruyabilmek için; aynı büyükşehir ya da il 
belediye sınırları içinde yaşayan ebeveyn-
lerin her hafta Cuma akşamından çocuğunu 
alıp Cumartesi akşamına kadar ya da birinci, 
üçüncü ve beşinci hafta sonları kişisel görüş 
hakkını kullanacak şekilde kararlar verilebi-
lir. Böylece, hem çocuklar ihtiyaç duydukları 
ilgi, sevgi ve disiplin ihtiyacını karşılayabi-
lecek hem de sosyal ve cinsel kimliklerinin 
oluşması sürecinde ebeveynlerini rol model 
alarak onlarla özdeşleşebilecekleri zamanı 
bulabileceklerdir. Aynı zamanda kişisel görüş 
hakkı olan ebeveyn de ebeveynlik görevlerini 
yerine getirirken çocuk sevgisini tadabilecek-
tir. Farklı ülke ve şehirlerde yaşayan kişisel 
görüş hakkı olan ebeveynlerin uçakla birkaç 
saatte çocuğuna ulaşabileceği göz önüne alı-
nıp benzer uygulamalar yapılabilir. 

- Çocuk/lar ile kişisel görüş hakkı olan ebe-
veyn veya tersi, velayet kendisinde olan ebe-
veyn ile ilişkilerinin bilinçli veya bilinçsiz 
olarak engellenmesinin, diğer ebeveyn hak-
kındaki olumsuz konuşma, duygu veya dav-
ranışların çocukların biyopsikososyal iyilik 
hallerine zarar verecek “Ebeveyne Yabancı-
laşma Sendromu”na neden olabileceği husu-
su her iki ebeveyne de hatırlatıldı mı? 

Babanın çocuğu ile görüşme hakkı yasal bir 
durumdan öte, çocuğun sağlıklı gelişimi açı-
sından da çok büyük önem taşır. Çocuğun 
velayet hakkını alan birçok anne veya baba 
diğer eşten öç alırcasına çocuğu göstermeme-
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ye çalışır. Aslında bu eşe verilen bir ceza de-
ğil, çocuğa verilen bir cezadır (Özbey, 2004: 
161).

- Çocuğun kişisel görüş günlerinde; çocuk 
kim tarafından (velayet kendisinde olan ebe-
veyn tarafından mı yoksa kişisel görüş hakkı 
olan ebeveyn tarafından mı), nereden/nereye 
(çocuğun yaşadığı konuttan mı alınacak yok-
sa kişisel görüş hakkı olan ebeveynin yaşadı-
ğı konuta mı bırakılacak) ve saat kaçta alına-
cak/bırakılacak.  

- Hastalık veya diğer sebeplerle alınamayan 
görüşme günlerinin telafisi nasıl yapılacak?

- Çocuğun kişisel görüş hakkı olan ebeveyn 
ile kişisel görüş günleri dışında telefon veya 
diğer iletişim araçları ile (en azından) görüş-
me gün ve saatleri ne zaman olacak (çocuğun 
yaşı büyüdükçe bu sürelerin daha fazla olabi-
leceği göz önüne alınmalı)?

4. Çocukla Tatil, Bayram ve Özel Günlerin 
Düzenlenmesi

- Çocuk/lar kişisel görüş hakkı olan ebeveyni 
ile kış tatilinde ve yaz tatilinde hangi zaman 
aralığında tatil yapacak?

- Çocuk/lar velayet kendisine verilen ebevey-
ni ile kış tatilinde ve yaz tatilinde hangi za-
man aralığında tatil yapacak?

- Çocuk/lar milli ve dini bayramlar ile özel 
günlerde velayet kendisine verilen ve kişisel 

görüş hakkı olan ebeveyni ile (gerekirse dö-
nüşümlü olarak) görüşme planı nasıl olacak;

Ramazan bayramı, kurban bayramı, milli 
bayramlar, yılbaşı, çocuğun doğumgünü, an-
nenin doğumgünü, babanın doğumgünü, an-
neler günü, babalar günü. 

5. Büyükebeveynler ve Geniş Aile ile Gö-
rüşme

- Çocuğun kişisel görüş hakkı olan ebevey-
nin kök ailesi (büyükanne, büyükbaba vb.) 
ile eğer kişisel görüş hakkı olan ebeveyn 
çocuğun yaşadığı şehirde değil ve kök aile-
si çocuğun yaşadığı şehirde ikamet ediyorsa; 
(torunları ile) kişisel görüş günleri ve saatleri 
ne zaman olacak (çocuğun yaşı büyüdükçe 
bu sürelerin daha fazla olabileceği göz önüne 
alınmalı)?

- Çocuğun kişisel görüş hakkı olan ebevey-
nin kök ailesi (büyükanne, büyükbaba vb.) ile 
telefon veya diğer iletişim araçları ile görüş-
me gün ve saatleri ne zaman olacak (çocuğun 
yaşı büyüdükçe bu sürelerin daha fazla olabi-
leceği göz önüne alınmalı)?

Geniş aileler iyidir. Birbirinizden hoşlanma-
sanız da onlar çocuklarınızın yaşamlarının 
değerli bir parçasıdır (Wolf, 2002: 132). Ge-
lişmiş ülkelerde çocukların velayet hakkı ol-
mayıp kişisel görüşme hakkı olan ebeveynle 
beraber, ayrıca büyükanne ve büyükbabalar 
ile de kişisel görüşme hakları vardır. Hem 
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aileleri hem de hayatlarındaki diğer önem-
li insanlarla ilişkileri ve bağlarını muhafaza 
etmek (Geniş akrabalık bağları, özellikle de 
dede ve nineleri, ayrılma döneminde çocuk-
ları desteklemede önemli bir rol oynayabilir) 
önemlidir (Parkinson, 2018: 189).

6. Sağlık Hizmeti 

- Diş veya tıbbi tedavi ile ilgili kararlar nasıl 
verilecek? Aşılar ya da diğer önleyici tedavi-
leri kim takip edecek? Çocuğu doktor veya 
diş hekiminin randevularına kim götürecek?

- Acil tıbbi tedavi durumunda ebeveynler bir-
birlerini nasıl bilgilendirecek?

- Çocuğun hasta olması halinde çocuğun ba-
kımı (İşten hangi ebeveyn izin alabilecek?)

- Tıbbi kayıtlara erişim (Tıbbi bilgilere nasıl 
erişilecek veya paylaşılacak?)

- Çocuk/ların sağlık sigortası düzenlemelerini 
kim üzerine alacak ve ödemelerini yapacak?  

- Çocuk/ların özel ihtiyaçlarına yönelik dü-
zenlemeler (Ortodontik tedavi, danışmanlık, 
fizyoterapi, konuşma terapisi, diyet, gözlük, 
reçeteli ilaçlar) ile kim ilgilenecek?

7. Özel İhtiyaçları Olan Çocuklar

- Çocuk/ların uzun süreli süreğen hastalığı 
veya engeli olması durumunda onların hasta-
ne, fizik tedavi, konuşma terapisi, psikolojik 
tedavi vb., özel eğitim kurumlarına, okula 

ulaşımlarından, randevularından ve ödemele-
rinden hangi ebeveyn sorumlu olacak?

8. Eğitim

- Okul tercihleri (özel veya devlet), özel eği-
tim ihtiyaçları ve özel dersler vb. ile ilgili 
kararlar nasıl alınacak? Okul servisi hizmeti 
alınacak mı? Okulda yemek hizmeti alınacak 
mı? Okul kıyafetleri ve kitap/kırtasiye ihti-
yaçları olacak mı? Ödemeler kim tarafından 
yapılacak? 

- Okul kayıtları ve ders durumları ile ilgili 
bilgilere nasıl erişilecek veya paylaşılacak?

- Ebeveyn-öğretmen toplantılarına ve diğer 
okul etkinliklerine kim/kimler katılacak?

- Okul gezileri (İzin formlarının imzalanma-
sı, geziler için ödeme yapılması, ebeveyn ka-
tılımı) nasıl olacak?

- Okul devamsızlıkları kim tarafından takip 
edilecek? 

- 18 yaşından sonra çocuğun üniversite/yük-
sek lisans/doktora eğitimleri için ödemeler 
nasıl yapılacak? Çocuk/lara iştirak nafakası 
devam ettirilecek mi? Ödemeler çocuğa mı 
yapılacak?

9. Müfredat Dışı Etkinlikler

- Çocuk/ların gelişim ve eğitimleri için katıl-
dıkları/katılacakları müzik kursuna, spor ant-
remanına, yabancı dil kursuna vb. kim götü-
recek ve ödemeler nasıl planlanacak?
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10. Din

- Dini yetiştirme ve etkinliklerde kararlar na-
sıl alınacak?

11. Kültür

- Kültürel etkinlikler, eğitim ve aktiviteler 
için kararlar nasıl alınacak?

12. Seyahat

- Velayet kendisinde olan ebeveyn veya ki-
şisel görüş hakkı olan ebeveyn çocukla/larla 
planlı tatil süreleri veya dışında bulunulan 
şehri seyahat amacıyla terk edecekse birbirle-
rine bu durumu, seyahat vasıtasını ve seyahat 
süresince kalınacak yerin/yerlerin bildirimini 
nasıl yapacak? 

- Çocukla seyahat amacıyla ülke dışına çı-
kılması durumunda diğer ebeveynden yazılı 
onay ne şekilde istenilecek? Çocuğun yurt 
dışı çıkış işlemlerinde dikkat edilmesi ama-
cıyla ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve 
pasaportuna işlenmesi gibi hususların arabu-
lucu veya bu konudaki uzman tarafından hu-
kuki prosedür hakkında her iki ebeveynin de 
bilgilendirilmesi yararlı olabilir. 

13. Ebeveynler Arası İletişim

- Ebeveynler arasındaki çocuklar hakkında-
ki iletişim hangi konuları kapsayacak (Tıb-
bi bilgi, okul bilgisi, adres değişikliği, tele-
fon numaraları, seyahat planları), ne sıklıkta 
gerçekleşecek ve hangi iletişim vasıtaları ile 

yapılacak? (Acil durumlar kapsam dışıdır). 
Ebeveynler yüz yüze de görüşebilecek mi? 
Çocuk/larla birlikte her iki ebeveynin de ka-
tıldığı ortak sosyal etkinlikler, tatiller yapıla-
bilir mi? 

14. Ebeveynlik Planında Değişiklik Yapmak

- Ebeveynlik planında veya ebeveynlik pla-
nının diğer bölümlerinde değişiklik yapma 
süreci (Ebeveynler ve çocuk/ların mevcut du-
rumlarında, yaş ve ihtiyaçlarında değişiklik-
ler oldukça düzenlemeleri gözden geçirmek 
için bir süreç düşünmek gerekebilir. Alınan 
kararlarda bazı esneklik ve değişikliklerin 
yapılması için gerekirse arabuluculuk süreci 
yeniden kullanılabilir.) 

15. Problemlerin Çözümü

- Ebeveynlik planı üzerinde anlaşmazlıkların 
çözümü için yöntem (Aile Danışmanı, ço-
cuk gelişim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, 
eğitim uzmanı, psikolog veya avukatın ara-
buluculuk sürecine dışarıdan destek vermesi 
hususu ebeveynlere önerilebilir. Bu hizmetler 
için kim ödeme yapacak?)

16. Diğer Ebeveynlik Konuları

Bu konular her aile durumu için geçerli olma-
yabilir ve bazıları çocuk/ların yaşına bağlı ola-
caktır. Ebeveynlik planında olmasalar bile her 
iki ebeveyn arasında yapıcı iletişimin devam 
etmesi durumunda zaman içerisinde ve yeri 
geldikçe konuşulup bir karara bağlanabilir. 
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- Denetim dahil olmak üzere temel güvenlik 
gereksinimleri (bebek/çocuk araba koltukları, 
çocuk/ların motorlu taşıt kullanımı, uyuşturu-
cu veya alkol vb. kullanım riski ve çocuğun 
evde yalnız kalabileceği yaşların tespit edil-
mesi, vb. hususlar).

- Disiplin ve yaşam tarzı beklentileri (Çocuk/
ların hayata hazırlanması için disiplin ku-
ralları neler olacak? Her iki ebeveyn de bu 
disiplin kurallarını ortak olarak uygulayabi-
lecek mi? Ders saatleri, ödevlerin yapılması, 
piercing, dövme, flört, yarı zamanlı istihdam 
vb. kuralların oluşturulması).

- Çocuk/ların sosyal ağ veya cep telefonla-
rı, e-tabletler veya oyun sistemleri gibi di-
ğer elektronik cihazlar da dahil olmak üzere 
bilgisayarı kullanması (Denetim veya erişim 
konusunda ne tür kuralların gerektiğinin ko-
nuşulması).

- Diyet ve beslenme konuları

- Hediyeler (Çocuğa alınacak hediyeler koor-
dine edilmeli mi? Çocuğun başkalarına ver-
mesi için hediyeleri kim alacak?)

- Fotoğraflar (Çocuğun fotoğrafı bir ebevey-
nin sosyal ağ sitesinde yayınlanabilir mi?)

- Ailenin sahip olduğu evcil hayvanlar (evcil 
hayvan nerede yaşayacak? Evcil hayvan ço-
cuklarla evlerin arasında hareket edebilir mi?)

Çocuklar evde beslenen hayvanlara bağlılık 
geliştirirler. Bu ilişkilerindeki zorunlu deği-

şiklikler onları sıkıntıya sokabilir. (Yavuzer, 
2015: 135).

- Yeniden evlenmeyi düşünme durumunda 
çocuk/lara bu hususun nasıl anlatılacağı, yeni 
eş adayının ve varsa çocuklarının nasıl tanış-
tırılacağı hususları her iki ebeveyn arasında 
önceden görüşülebilir. 

17. Boşanma Uyum Programlarına Katı-
lım

- Ebeveynler hem kendileri hem de çocukla-
rı için süreci sağlıklı yönetebilmek amacıyla 
boşanma uyum programlarına katılmak isti-
yorlar mı?

- Ebeveynler çocukların boşanma sürecini 
sağlıklı olarak atlatabilmeleri ve biyopsiko-
sosyal iyilik durumlarını artırmak amacıyla 
onları çocuklar için açılan boşanma uyum 
programlarına göndermeyi düşünüyorlar mı? 

18. Çocuk/lara Boşanma Kararının Bildi-
rilmesi

- Ebeveynler çocuk/lara boşanma kararını 
birlikte söyleyebilecek iletişim ortamına sa-
hip mi?

- Çocuk/lara boşanma kararını söyleme husu-
sunda kolaylaştırıcı uzman personelden des-
tek alma ihtiyaçları var mı?

Boşanma öncesi çocuklar ebeveynlerinin 
boşanacaklarını ilk defa duydukları zaman 
olumsuz duygularını saklayamazlar. Boşan-
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ma kararını eşler kendi aralarında kesinleştir-
meden çocuklarına söylemeleri durumunda 
çocukların kaygıları artabilir. Çocuklara bu 
haberin mümkünse onların rahat olduğu ve 
birlikte uzun zaman geçirilecek bir ortamda, 
boşanma ifadesi saklanmadan ve ebeveynle-
rin olgun bir ruh durumunda davranış sergi-
leyerek verilmesi çocuğun kafasının karış-
maması için önerilmektedir. Çocukların bu 
duruma alışması için onlara zaman tanınması 
da önemli bir husustur (Wolf, 2002: 137).

Ebeveynler boşanma haberini çocuklarına 
verirken, bu kararda onların sorumluluğu 
olmadığını, kararı anne ve baba olarak ken-
dilerinin verdiğini, anne ve baba olarak on-
lara karşı sevgilerinin azalmayacağı, onların 
ihtiyaçlarını ortak olarak karşılamaya devam 
edeceklerini, çocukların anne ve babalarını 
görmeye devam edeceklerini özellikle be-
lirtmelidirler. Mümkünse bu kararı birlikte 
çocuklarına söylemelidirler. Çocuklarına bu 
kararı nasıl söyleyecekleri konusunda kafa-
ları karışıksa bir uzmandan destek alabilirler 
ya da bir uzmanın da bulunduğu bir ortamda 
çocuklarına bu kararı söyleyebilirler (Parkin-
son, 2018: 151).  

19. Çocukların Arabuluculuk Sürecine 
Dahil Edilmesi

- Ebeveynler çocuk/ların arabuluculuk süre-
cine katılmasını istiyorlar mı?

-  Çocukların yaşları ve psikolojik iyilik halleri 
arabuluculuk sürecine katılmaya uygun mu?

Araştırmalar, 10 yaşın altındaki çocukların 
baskı altında yanlış kararlar verebileceği ya 
da huzursuz olacağı göz önüne alınarak ara-
buluculuk sürecine alınmadığını göstermek-
tedir. Ancak, ergen ve gençler arabulucu tara-
fından önceden hazırlanarak bu sürece dahil 
edilebilir (Parkinson, 2018: 141). Ergen ve 
gençlerin dahil edildiği arabuluculuk görüş-
melerine bu konuda bilgi, beceri ve değerlere 
sahip tecrübeli uzmanlar da davet edilebilir 
(Parkinson, 2018: 157).

20. Yeniden Görüşme 

- Ebeveynlik planının (ihtiyaç halinde aile 
arabulucuları ve kolaylaştırıcı uzmanlar des-
teğinde) periyodik olarak gözden geçirilme-
si, esneklik içinde inşa edilmesi için ebeveyn-
ler arasında ortak bir görüş oluştu mu?

SONUÇ 

Boşanma oranları tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de her geçen gün artmaktadır. Bo-
şanma eşlerin ve çocukların hayat kalitesini 
artırmak için bazı durumlarda zorunlu hale 
gelebilir. Aile üyelerinin boşanma süreci ve 
sonrasını en az zarar ile geçirmeleri için bazı 
yapıcı konulara dikkat etmek gereklidir. Bo-
şanmanın sonuçlarından en fazla çocuklar et-
kilenir. Ebeveynler bu konunun farkında ol-
malıdırlar. Kendi aralarında veya bir uzmanın 
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yardımıyla ebeveynlik planı hazırlamalıdır-
lar. Ebeveynlik planı çocuğun iyilik hali için 
her türlü ayrıntıyı kapsamalıdır. Ebeveynlik 
planındaki hususlar aynı zamanda aile mah-
kemesi hakimi tarafından da incelenmeli ve 
onaylanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde hızla ya-
yılan ortak velayet konusu ülkemizde de uy-
gulanmalıdır. Çekişmeli boşanmaları kolay-
laştıran ve anlaşmalı boşanmayı yaygınlaştı-
ran aile arabuluculuğu sistemi gecikmeksizin 
bizim ülkemizde de uygulanmalıdır.  
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EXTENDED ABSTRACT

Aim: Divorce rates in the world and in our country are increasing. In Turkey, the number of 
couples married in 2017 was 569.459, and the number of couples divorced in the same year was 
128,411. Ten years ago, it was seen that the number of married couples in 2007 was 638.311, 
and the number of couples divorced in the same year was 94.219. The number of divorced co-
uples between 2007-2017 is calculated as 1 million 218 thousand 458. These couples on avera-
ge have one child. It seems that there is a need for the planning and implementation of preven-
tive-protective and curative activities in terms of legal and social services in order to increase 
the biopsychosocial well-being of children affected by divorce. Children are more affected 
psychologically by the divorce process. It is seen that spouses do not adequately assess the sig-
nificance of this situation in the angry decision process of divorce. According to Article 3 of the 
Convention on the Rights of Child; “In all activities that concern the child, the child’s well-
being is the basic idea”. Achieving child well-being means that a child is safe from child neg-
lect, maltreatment and give full confidence. If spouses separate or divorce, they will need to 
make many important decisions such as where they will live and how they will manage their 
finances. If they have children, their needs must be parent’s priority. As a first step, learn about 
parent’s rights and responsibilities. The Parenting Plan for Children helps to simplify and orga-
nize information gathering to make decisions more realistic. Separation or divorce is a process 
of intense emotions. Decisions in this confusion may not be healthy. This process may prevent 
the decisions taken by each member of the family to improve their future quality of life. Divor-
ced parents often experience conflict in the decision-making process, in relation to fundamental 
values, in exchanging information, in material matters and in sharing responsibilities. Media-
tors and facilitators can use the mediation checklist for children in this process. Thus parents 
can think and consider each issue for the future of their children. In addition, a medium of 
communication and trust between parents can occur. In the divorces in our country, decisions 
about the well-being of children remain in the shadow of the friction between the parties. In 
divorce decisions, it is seen that property sharing, material and non-pecuniary damages, custody 
of children are prominent. Even if there is divorce, the fact that parenting duties continue is 
ignored. The importance of this issue arises as the children grow up. The aim of this study is 
to raise awareness of parents about timely and adequate parenting. Beyond awareness, it is to 
offer them a realistic and detailed parenting plan. This parenting plan can also be used as a 
checklist for family court judges to approve negotiated divorce decisions. Compilation and 
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discussion: While there are many practical and legal decisions spouses need to make after se-
paration or divorce, they will also be feeling a range of emotions. Relationships end for many 
reasons. No matter why their relationship ended, they may find separation difficult and emoti-
onal. At times, their emotions may be so strong that they find it hard to deal with legal issues. 
Their life will change after separation or divorce. Some things may change right away. Other 
things may change later. Separation is the loss of an important relationship. And it probably 
isn’t what they had planned for their life. As a result, they may be feeling many different emo-
tions. Strong emotions are natural. Their feelings may vary from anger, fear, jealously, anxiety, 
sadness, uncertainty, guilt, shame and loneliness to relief, excitement, hope and even happiness. 
They may find that their swing from one emotion to another. Or, they may feel some emotions 
longer than others. This is normal and it will get better over time. Until they feel better, it’s 
important to try and deal with their emotions in ways that set a good example for their children. 
If parents genuinely want to reconcile, it’s a good idea to get counselling. It may help they add-
ress the issues which led to the separation. As spouses separate or divorce, one of their main 
concerns will be their children. Just like spouses, their children may be grieving the loss of 
their family as they knew it. Children can feel loss when their parents separate or divorce. Be-
cause young children usually don’t have the language skills or experience to explain what 
they’re feeling, they often show their grief through their behaviour. Their feelings may vary 
from anger, fear, anxiety, sadness, uncertainty, guilt, shame and loneliness to relief, excitement 
and hope. There are some of the things their children may be feeling as they work through the-
ir grief. They may go through all of these stages, or only some of them; denial, anger, bargai-
ning, depression, acceptance. Children’s specific reaction to separation and divorce generally 
depends on their age. Focusing on their children’s needs can sometimes be hard, especially 
when parents are dealing with their own emotions and challenges. They can get help focusing 
on their children’s needs from support people like counsellors, mediators, elders or other advi-
sors. If possible, it’s a good idea for one parent and the other parent to show that they are still a 
parenting “team” and tell seperation to their children together. It’s important that they hear 
consistent messages from the two of parent. When a parent and the other parent were a couple, 
their interactions as a couple and as parents were bound together. After separation and divorce, 
they move away from the couple relationship, and they need to work at forming a new relati-
onship as co-parents. The key feature of co-parenting relationships is that they focus on what’s 
best for the children. There are many kinds of co-parenting relationships. The nature of their 
co-parenting relationship will depend on many factors, including how well one parent and the 
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other parent get along. For example, some parents are able to meet face-to-face to discuss the 
children. Others find this difficult and prefer to communicate by e-mail, only when necessary. 
A parenting plan is a written document that outlines how parents will raise their child after se-
paration or divorce. They may have heard of legal terms such as “custody” and “access” used 
to refer to these arrangements. A parenting plan doesn’t have to use legal terms. It can focus on 
describing parenting arrangements such as: how decisions about the child are made (for examp-
le, jointly or individually but in consultation with the other parent; how information is shared 
between parents; when each parent will spend time with the child; how other parenting issues 
may be addressed. A parenting plan should reflect the interests and the needs of the child. A 
parenting plan can also help to reduce conflict between parents by setting out clear guidelines 
and expectations. Reducing conflict is important. Research shows that children’s chances of 
coping successfully with their parents’ separation or divorce are better if their parents co-operate 
with each other. A parenting plan should have enough detail to be useful, yet enough flexibility 
to be realistic. Consider the age of their child and how well they are able to work with the other 
parent when thinking about how specific their parenting plan should be. A parenting plan can 
minimize conflict by clearly setting out guidelines and expectations. This checklist can help 
identify issues to consider when developing a parenting plan. It does not address issues such as 
property division or spousal support. The checklist identifies topics for consideration along 
with some questions to consider. These questions are not exhaustive and are simply meant to 
help guide their thinking and discussions on the topic. They can develop a parenting plan toget-
her if there is agreement. If they need help reaching agreement, mediation or other collaborati-
ve decision-making processes can be helpful in making a parenting plan. Lawyers, counsellors, 
therapists or social workers may also be able to help. It is a good idea to seek independent legal 
advice about their parenting plan. Usually a parent plan includes the following topics; living 
arrangements and parenting schedules,  vacation, holidays and special days, health care, child-
ren with special needs,  education, extra-curricular activities, religion, culture, grandparents and 
extended family, travel, communication between parents, making changes to parenting plan,  
solving problems and other parenting issues. Conclusion: Divorce rates are increasing day by 
day in our country as in all over the world. Sometimes divorce may become mandatory to imp-
rove the quality of life of spouses and children. It is necessary to pay attention to some construc-
tive issues in order to pass the divorce process and its aftermath with the least damage. Children 
are most affected by the results of divorce. Parents should be aware of this issue. They should 
prepare a parenting plan among themselves or with the help of an expert. The parenting plan 
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should cover every detail of the child’s well-being. The issues in the parenting plan should also 
be examined and approved by the family court judge. The issue of joint custody, which is ra-
pidly spreading in developed countries, should also be applied in our country. The family me-
diation system, which facilitates contentious divorce and disseminates negotiated divorce, sho-
uld be implemented in our country without delay.
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Öz: Amaç: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının iletişim be-
cerilerinin yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve aylık gelir düzeylerine göre 
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Yöntem: 
Araştırmada tarama yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma grubunu 
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeni adayları oluş-
turmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için Ersanlı ve Balcı 
(1998) tarafından geliştirilmiş olan “İletişim Beceri Envanteri”nden 
faydalanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel istatistik, t-testi ve tek 
yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma bulguları-
na göre hem iletişim becerileri envanterinin alt boyutları olan bilişsel, 
duygusal ve davranışsal puanların hem de envanterin geneline ilişkin 
puanların cinsiyet ve yaş değişkeninde farklılık göstermemektedir. Öte 
yandan sınıf düzeyi ve gelir düzeyleri değişkenlerine göre envanterin 
sadece duygusal alt boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 
Sonuç: Sonuç olarak sınıf öğretmeni adaylarının iletişim becerilerinin 
iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Sınıf Öğretmeni Adayı, İletişim Becerisi 

Abstract: Aim: In this study, it was aimed to determine whether the 
communication skills of the teacher candidates differed according to 
age, gender, class level and monthly income levels. Method: The scre-
ening method was used in the research. The research group consists 
of Sakarya University Education Faculty Class Teacher candidates. 
In 1998, The Communication Skill Inventory developed by Ersanlı 
and Balcı (1998) was used to collect the data of the study. Descrip-
tive statistics, t-test and one-way analysis of variance were applied to 
analyze the data. Results: According to the research findings, there is 
no difference between the cognitive, emotional and behavioral scores, 
which are the sub-dimensions of the communication skills inventory, 
and the scores related to the overall inventory, in terms of gender and 
age. On the other hand, according to the variables of the class level 
and income levels , there was a significant difference in the emotional 
sub-dimension of the inventory. Conclusion: As a result, the commu-
nication skills of the class teacher candidates were found to be at a 
good level.

Key Words: Communication, Classroom Teacher Candidate, Commu-
nication Skills
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GİRİŞ

İnsanların sosyal yapı içerisindeki en temel ih-
tiyaçlarından biri iletişim kavramıdır (Hergü-
ner, Güven ve Yaman, 1997: 95). Bu kavram, 
insanlığın var oluşundan itibaren toplumsal 
yaşamın düzenlenmesi için insan hayatının 
en önemli ihtiyaçlardan biri olan iletişim kav-
ramının; literatüre giren her yeni tanımıyla 
birlikte farklı yönleri ortaya çıkmıştır (Akgül, 
2014: 11). İletişim bilgiyi üretme, anlamlan-
dırma ve aktarma süreçlerinden oluşmaktadır. 
İki bireyin etkileşim içerisinde bulunmasını 
sağlayan psiko-sosyal bir olaydır. İletişim 
saygı ve empati becerisini kullanarak bir bi-
reyin duygu ve düşüncelerini başka bir bireye 
aktarabilmesini ve yaşamını kolaylaştırması-
nı sağlayan öğrenilmiş davranışlar bütünüdür. 
İletişim yalnızca aktaran değil, aktarılanında 
algı, eğilim ve tutumlarından etkilenebilen 
insan yaşamının karmaşık bir gerekliliğidir. 
İletişim kavramı iki şekilde açıklanabilir; bi-
rincisi insanların kendilerini açık ve net ifade 
edebilmesi, diğeri ise dinleme ve insanların 
ne söylediklerini doğru ve tam anlamadır 
(Çetinkaya ve Alparslan, 2011: 366). İnsanla-
rın arasındaki iletişimde bireylerin tümü hem 
alıcı hem de aktarıcı rolündedir. Bir bireyin 
iletişim halinde, herhangi bir şekilde aldığı 
bir mesaj duygu, düşünce ve davranışlarına 
etkide bulunmaktadır (Bulut, 2004: 2). İleti-
şim bireyler arasındaki bir problem için hem 
çözüm hem de neden olmak üzere iki etkiye 

sahip olabilmektedir. Bu yüzden iletişim be-
cerisi bireyin karşısına çıkan bir problem-
le ilgili olarak farklı açılardan bakabilmesi, 
araştırma yapması, soruşturma yapabilmesi, 
birleştirmesi anlamına gelmektedir. Aynı za-
manda iletişim becerisine sahip olan bir bire-
yin, gelen eleştirilere tek bir bakış açısından 
görmek yerine alternatif açıları görebilmesi 
anlamına gelmektedir. Yani iletişim becerile-
ri gelişmiş kişilerin, kişilerarası ilişkilerinin 
daha sağlıklı ilerleyeceği öngörülebilmekte-
dir (Koç, Gül ve Terzi, 2015: 370-373).

Sözlü iletişim Engin ve Birol (2000: 13)’a 
göre konuşma ile gerçekleşmektedir yani 
duygu ve düşüncelerimizi alıcıya işitsel ola-
rak aktardığımız iletişim türüdür. Bireyler 
iletişim kurabilmek için dile ihtiyaç duymak-
tadır. Bireyler dili, sadece birbirlerine bilgi 
ve düşünce aktarmanın yanında birbirlerine 
duygularını ifade etmek veya birbirlerinin 
fikirlerini, ifadelerini düzenleyebilmek için 
de kullanır (Ergin, 200: 31). Sözsüz iletişim 
araçlarını Cüceloğlu (1984) jest, mimik, söz-
süz mesajlar, göz kontağı ve mesafe olarak 
nitelendirmektedir. Sözlü iletişimde olduğu 
kadar sözsüz iletişimde hem alıcı hem kaynak 
açısından mesajın doğru ve tam aktarılması 
önem taşımaktadır.

İnsanların hayatında önemli bir yer tutan ile-
tişim becerisi, kişisel bir donanım ihtiyacına 
sahip olduğundan eğitim için doğal bir konu 
alanı durumundadır (Elkatmış, 2015: 1342). 
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Gürgen’e göre (1997: 9) iletişimin eğitimde 
ikna etme, bilgi sağlama, öğretme, birleştir-
me gibi birçok etkisi vardır. Bu yüzden ileti-
şim eğitim arasında bağın önemi göz önünde 
bulundurulmalı ve bu iletişim becerileri öğ-
retmen olmadan önce öğretmen adaylarına 
kazandırılmalıdır. Öğrenme ortamında öğret-
menin veya öğrencilerin doğru ve etkili bir 
iletişim kurabilmesi öğrenme sürecinin etki-
liliğini arttıracaktır. Öğrenme ortamında bu-
lunan bir bireyin kullanacağı sözlü ve sözsüz 
iletişim yöntemleri sayesinde hem alıcı hem 
de kaynak rolünü almasına ve eğitsel etkin-
liklerde bulunmasın yardımcı olacaktır. Bu 
yüzden iletişim, insanların gerek eğitim ha-
yatına gerekse günlük yaşamlarına direk etki-
de bulunabilecek bir sosyal eylemdir (Dursun 
ve Aydın, 2011: 264).

Günümüzdeki eğitimin amacına uygun ola-
rak öğrenci yetiştirilebilmesi iyi yetişmiş öğ-
retmenler sayesinde olacaktır. Etkili iletişim 
gibi sosyal beceriler öğretmen adaylarının sa-
hip olması gereken zorunlu becerilerdir (Te-
peli ve Arı, 2011: 387).  Bu durum da öğret-
mene bazı iletişime dayalı roller yüklemek-
tedir. Bu roller öğrenciyle, meslektaşlarıyla, 
velilerle, eğitimin akla gelebilecek tüm pay-
daşlarıyla doğru etkileşim ile gerçekleşecek-
tir (Küçükkaragöz, Canbulat ve Akay, 2013: 
124). Öğrencilere sınıf içerisinde istendik 
olarak kazandırılmaya çalışılan davranışların 

çoğunlukla öğretmenin davranışlarından et-
kilendiği görülmektedir (Çam, 2016: 17).

Sınıf öğretmenleri insanların hayatlarına 
direk etkide bulunabilmektedir. (Elkatmış 
ve Ünal, 2014: 111). Bu yüzden sınıf öğret-
menlerinin bazı konulardaki yeterliliklerine 
yönelik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
İletişim becerilerinin gelişmesi için okul dö-
neminin önemli bir aşaması olan ilkokulda sı-
nıf öğretmenlerine önemli görevler düşmek-
tedir. Bu sebeple bu araştırmada sınıf öğret-
meni adaylarının iletişim becerileri açısından 
yeterliliklerinin incelenerek, literatüre katkı 
sağlanması hedeflenmiştir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırma, sınıf öğretmeni adaylarının ile-
tişim becerilerini yaş, cinsiyet ve sınıf düzey-
lerine göre belirlemeyi amaçlamaktadır. 

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

Sınıf öğretmeni adaylarının iletişim becerile-
ri;

 Yaşa göre farklılık göstermekte midir?

 Cinsiyete göre farklılık göstermekte mi-
dir?

 Sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte 
midir?
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YÖNTEM

ARAŞTIRMANIN MODELİ

Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. 
Tarama modeli, “geçmişte ya da halen var 
olan bir durumu var olduğu şekliyle betim-
lemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır” 
(Karasar, 2016: 109). Sınıf öğretmeni iletişim 
becerileri betimsel olarak bu çalışmada ince-
lenmiştir. 

ARAŞTIRMA GRUBU

Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeni adayı olan, 

dört sınıf düzeyinden toplam 210 öğrenci 

oluşturmaktadır. Hedeflenen evrenin tamamı-

na ulaşıldığı için örneklem yoluna gidilme-

miştir.

Tablo 1. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaş, Cinsiyet ve Sınıf Düzeylerine Göre  
Dağılımları

Yaş N %

18-20 131 62,4

21 ve üstü 79 37,6

Cinsiyet N %

Kadın 37 17,6

Erkek 172 81,9

Sınıf Düzeyi N %

1 53 25,2

2 62 29,5

3 45 21,4

4 50 23,8

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan 
sınıf öğretmeni adaylarının 131’ inin (%62,4) 
18-20 yaş aralığında; 79’ unun ise (%37,6) 
21 ve üstü yaş aralığında olduğu görülmek-
tedir. Bunun yanında sınıf öğretmeni adayla-
rının 37’ sinin (%17,6) kadın; 172’ sinin ise 
(%81,9) erkek olduğu tespit edilmiştir. Öte 
yandan sınıf öğretmeni adaylarının 53’ ünün 

(%25,2) 1. Sınıf; 62’ sinin (%29,5) 2. Sınıf; 
45’ inin (%21,4) 3. Sınıf ve 50 ‘ sinin ise 
(%23,8) 4. Sınıf olduğu görülmektedir. 

VERİ TOPLAMA ARACI

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak 
“İletişim Beceri Envanteri” kullanılmıştır. 
Envanter Ersanlı ve Balcı (1998)’nın gelişti-
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rilmiş olduğu, likert tipi 45 sorudan ve 3 alt 
boyuttan oluşan bir ölçme aracıdır. Bu sorular 
“Hiçbir Zaman”, “Nadiren”, “Bazen”, “Ge-
nellikle”, “Her Zaman” seçeneklerinden biri 
ile yanıtlanmaktadır. Ersanlı ve Balcı (1998) 
tarafından yapılan çalışmanın sonucunda 
Cronbach Alpha katsayısı .87 bulunmuştur. 
Alt boyutlara ait maddeler aşağıdaki gibidir:

“Bilişsel: 1-3-6-12-15-17-18-20-23-24-26-
28-33-37-45

Duygusal: 5-9-11-27-29-31-34-35-36-38-39-
40-42-43-44

Davranışsal: 2-4-7-8-10-13-14-16-19-21-22-
25-30-32-41” 

Ölçme aracının puanlandırılması sırasında 
“3-5-9-10-11-16-23-24-27-29-31-32-34-35-
37-41-42” numaralı maddeler teste çevrile-
rek ölçeğe ait toplam puan hesaplanmaktadır. 
Ölçme aracında alınabilen maksimum puan 
225, minimum puan ise 45’tir. Her bir alt bo-
yuttan alınabilecek maksimum puan 75, mi-
nimum puan ise 15’tir. Puanların yükselmesi 

o bireyin iletişim becerilerinin iyi düzeyde 
olduğunu göstermektedir (Ersan ve Balcı, 
1998).  

VERİLERİN TOPLANMASI 

Bu araştırma verileri 2018-2019 eğitim-öğre-
tim yılının güz döneminde toplanmıştır. Veri-
ler öğrencilerin ders saatlerini etkilemeyecek 
şekilde, araştırmanın amacı anlatılarak araş-
tırmacı tarafından toplanmıştır.

VERİLERİN ANALİZİ

Öğretmen adaylarından toplanan veriler araş-
tırmacı tarafından tek tek kontrol edilerek 
bilgisayar ortamına aktartılmıştır. Verilerin 
normallik dağılımları Çarpıklık ve Basıklık 
katsayısı ile sınanmıştır. Yapılan işlemin ar-
dından veri setinin normal dağılım gösterdiği 
tespit edilmiştir. Verilerin analizinde betim-
sel istatistik, t-testi, tek yönlü varyans analizi 
ve post hoc (SCHEFFE) testi kullanılmıştır. 
Veriler SPSS 21.0 paket program aracılığıyla 
çözümlenmiştir. 

BULGULAR

Tablo 2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri Puanlarının Betimsel İstatistik 
Sonuçları

N Ortalama SS

Bilişsel 210 55,83 6,24

Duygusal 210 55,35 6,58

Davranışsal 210 59,38 6,29

İletişim Toplam 210 170,57 17,06
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Tablo 2 incelendiğinde sınıf öğretmeni aday-
larının iletişim becerileri puanlarının bilişsel 
alt boyutunda ortalama 55,83; duygusal alt 
boyutunda ortalama 55,35; davranışsal alt 

boyutunda ortalama 59,38; İletişim becerileri 
toplam puanında ise ortalama 170,57 olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri Puanlarının Cinsiyete Göre  
T-Testi Sonuçları

Cinsiyet N Ortalama t p
Bilişsel Kadın 37 54,72 -1,18 ,23Erkek 172 56,06

Duygusal Kadın 37 54,70 -,53 ,53Erkek 172 55,45
Davranışsal Kadın 37 57,91 -1,53 ,12Erkek 172 59,65

İletişim Toplam Kadın 37 167,35 -1,23 ,21Erkek 172 171,18

Tablo 3 incelendiğinde sınıf öğretmeni aday-
larının iletişim becerileri puanlarının cinsiye-
te göre karşılaştırılmasında t- testi uygulan-

mıştır. Sonuçlara göre iletişim becerileri alt 
boyutu ve toplam puanlarında cinsiyete göre 
anlamlı farklılık elde edilememiştir (p>0.05). 

Tablo 4. Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri Puanlarının Yaş Gruplarına 
Göre T-Testi Sonuçları

Yas Grupları N Ortalama t p

Bilişsel 18-20 131 56,18 1,04 ,29

21_üstü 79 55,25
Duygusal 18-20 131 55,63 ,79 ,42

21_üstü 79 54,88
Davranışsal 18-20 131 59,36 -,05 ,95

21_üstü 79 59,41
İletişim Toplam 18-20 131 171,18 ,66 ,50

21_üstü 79 169,55

Tablo 4 incelendiğinde sınıf öğretmeni aday-
larının iletişim becerileri puanlarının yaş 
gruplarına göre karşılaştırılmasında t- testi 
uygulanmıştır. Sonuçlara göre iletişim bece-

rileri alt boyutu ve toplam puanlarında yaş 
gruplarına göre anlamlı farklılık elde edile-
memiştir (p>0.05). 
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Tablo 5. Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri Puanlarının Sınıf Düzeylerine 
Göre Anova Sonuçları

Sınıf 
Düzeyi

N Ortalama SS F p

Bilişsel 1 53 56,43 7,17 ,479 ,697

2 62 55,12 6,85

3 45 56,20 5,29

4 50 55,74 5,16

Duygusal 1 53 57,73 6,24 4,264 ,006

2 62 53,54 6,95

3 45 55,73 6,63

4 50 54,72 5,72

Davranışsal 1 53 60,16 6,05 1,793 ,150

2 62 57,85 7,14

3 45 59,75 6,02

4 50 60,12 5,46

İletişim Toplam 1 53 174,33 17,63 2,117 ,099

2 62 166,53 18,40

3 45 171,68 16,60

4 50 170,58 14,34

Tablo 5 incelendiğinde sınıf öğretmeni aday-
larının iletişim becerileri puanlarının, sınıf 
düzeylerine göre karşılaştırılmasında Anova 
testi uygulanmıştır. Sonuçlara göre iletişim 
becerileri duygusal alt boyutunda istatistik-
sel olarak anlamlı farklılık elde edilmiştir 
(p<0.05). Anlamlı farklılığın hangi gruplar-
dan kaynaklandığını tespit etmek için yapı-
lan Post Hoc (SCHEFFE) sonuçlarına göre 
1. Sınıfta okuyan sınıf öğretmeni adaylarının 
2. Sınıfta okuyan sınıf öğretmeni adaylarına 

göre duygusal puan ortalamaları sonuçları 
daha yüksektir. Öte yandan bilişsel, davranış-
sal ve iletişim becerileri toplam puanlarında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptana-
mamıştır (p>0.05). 

TARTIŞMA

Sakarya üniversitesindeki sınıf öğretmeni 
adaylarının iletişim becerilerini; cinsiyet, 
yaş, sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılık 
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göstermediğini tespit etmek amacıyla bu ça-
lışma yapılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda yaş değişkenine 
göre farklılık tespit edilememesine sebep 
olarak, araştırmaya dahil edilen öğretmen 
adaylarının yaşlarının yakın olması ve ço-
ğunlukla aynı gelişimsel dönem içerisinde 
bulunmaları görülebilir. Erikson (1968) in-
sanların psiko-sosyal gelişimlerini 8 dönem 
içerisinde tanımlamıştır. Erickson’un bu Psi-
ko-sosyal gelişim dönemleri; “temel güvene 
karşı güvensizlik (0-18 ay), özerkliğe karşı 
utanç ve şüphe (1,5-3 yaş), girişimciliğe kar-
şı suçluluk duygusu (3-6 yaş), çalışkanlığa 
karşı yetersizlik duygusu (6-11 yaş), kimlik 
kazanmaya karşı kimlik karmaşası (12-21 
yaş), yakınlığa karşı yalıtılmışlık (yalnızlık) 
(21-30 yaş), üretkenliğe karşı verimsizlik 
(durgunluk) (30-65 yaş), benlik bütünlüğüne 
karşı umutsuzluk (65 yaş ve üzeri)” olarak 
sıralanabilir. Araştırmanın sonucunda 1. sı-
nıf ve 2. sınıf düzeyleri arasında envanterin 
duygusal alt boyutunda anlamlı bir farklılık 
tespit edilmesini ise sınıf öğretmeni adayları-
nın, 1. sınıf düzeyinde liseden kalma düşünce 
ve alışkanlıklarından kopamamış olmaları, 2. 
sınıf düzeyin itibaren öğretmenlik mesleğini 
daha çok kavramaları ve sınıf öğretmenliği-
nin duygusallık içeren bir meslek olduğunun 
farkına varmaları olarak görebiliriz.

Araştırmanın sonucunda cinsiyet değişkeni-
nin sınıf öğretmeni adaylarının iletişim bece-

rilerinin üzerinde farklılaşmadığı görülmüş-
tür. Elde edilen bu sonuç literatürdeki pek 
çok araştırmanın sonucuyla paralellik göster-
mektedir (Elkatmış ve Ünal, 2014; Yılmaz ve 
Çimen, 2008; Gülbahçe, 2010; Tepeli ve Arı, 
2011; Dilekman, Başçı ve Bektaş, 2008; Kü-
çükkaragöz, Canbulat ve Akay, 2013; Tunçe-
li, 2013; Çevik, 2011;  Pehlivan, 2005; Ocak, 
Karakuş ve Ocak, 2018; Kan, 2014; Çiftçi ve 
Taşkaya, 2010). Bunun yanı sıra literatürdeki 
çeşitli araştırmaların kadınların lehine sonuç-
landığı görülmektedir (Bulut, 2004; Erigüç, 
Şener ve Eriş, 2013; Özerbaş, Bulut ve Usta, 
2007; Kılıçoğlu, Gedik ve Akhan, 2011; 
Ocak ve Erşen, 2015; Tan ve Tan, 2016; Çu-
hadar, Özgür, Akgün ve Gündüz, 2014; Mil-
li ve Yağcı, 2017; Nacar ve Tümkaya, 2011; 
Çetinkaya, 2011; Yeşil, 2010). Literatür ta-
ramasının çoğundan ve elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde cinsiyetin, iletişim becerileri 
üzerinde belirleyici olmadığı görülmektedir. 

Yaş değişkenleri incelendiğinde sınıf öğret-
meni adaylarının iletişim becerilerinin yaş 
gruplarına göre farklılık göstermediği sap-
tanmıştır. Ortalama puanları incelendiğinde 
18-20 yaş arasındaki öğretmen adaylarının 
bilişsel ve duyuşsal puan türlerinde önde, 
davranışsal puan türünde ise 21 yaş ve üzeri 
öğretmen adaylarından geride olduğu, toplam 
ortalama puanlarda ise 18-20 yaş aralığında-
ki öğretmen adaylarının 21 yaş ve üzerindeki 
öğretmen adaylarından ise daha yüksek puan 
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ortalamalarına sahip olduğu görülmektedir. 
Ancak bu sonuçlar anlamlı bir farklılık elde 
edilebilecek düzeyde değildir. Öğretmen 
adaylarının iletişim becerileriyle ilgili yapılan 
diğer çalışmalar incelendiğinde bu araştırma 
ile paralel sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir 
(Yılmaz ve Çimen, 2008; Tepeli ve Arı, 2011; 
Yılmaz, Üstün ve Odacı, 2009; Erigüç, Şener 
ve Eriş, 2013). Bazı çalışmalarda iletişim be-
cerilerinin, yaş değişkenine göre farklılık gös-
terdiği sonucuna ulaşılmıştır (Şeker, 2000; 
Nacar ve Tümkaya, 2011). Bu farklılıkların 
sebebinin çalışılan farklı çalışma grupların-
dan kaynaklanmış olabileceği şeklinde düşü-
nülebilir. 

Araştırma sonuçlarında, iletişim becerileri 
sınıf düzeyine göre incelendiğinde duygu-
sal alt boyutunda anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. Bu farklılık sınıf öğretmenliği 1. 
sınıf öğrencilerinin puanlarının, 2. sınıf öğ-
rencilerinden fazla çıkmış olmasıdır. Diğer 
alt boyutlarda ise sınıf öğretmeni adaylarının 
iletişim becerilerin, sınıf düzeyi değişkenine 
göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 
Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığın-
da Milli ve Yağcı (2017), Yılmaz, Üstün ve 
Odacı (2009), Erigüç, Şener ve Eriş (2013), 
Nacar ve Tümkaya (2011), Dilekman, Bektaş 
ve Başçı (2008), Tunçeli (2013), Yılmaz ve 
Çimen (2008)’de sınıf düzeyi açısından an-
lamlı bir farklılık tespit edememişlerdir. An-
cak yine alanda yapılan çalışmalardan Ocak 

ve Erşen (2015), Gülbahçe (2010), Çetinkaya 
(2011), Güven ve Yalçınkaya (2001), Pehli-
van (2005), Tepeli ve Arı (2011) sınıf düze-
yinin anlamlı farklılık gösterdiğini tespit et-
mişlerdir. Bu farklı sonuçlardan dolayı sınıf 
düzeyinin iletişim becerileri üzerinde etkiye 
sahip olup olmadığıyla ilgili bir genellemeye 
ulaşılamamaktadır. 

SONUÇ

Sonuç olarak bu çalışmada yer alan kadın ve 
erkek sınıf öğretmeni adaylarının iletişim be-
cerilerinin, alınan betimsel istatistik sonuçla-
rına göre iyi düzeyde olduğu görülmektedir. 
Ancak üç alt boyutta bakıldığında birbirleri 
arasında hiçbir alt boyutta anlamlı bir farklı-
lık elde edilememiştir.

ÖNERİLER

İletişim becerilerinin birinci sınıftan dördün-
cü sınıfa artışının sağlanması için geliştirici 
projeler düzenlenebilir ve bu projeler öğren-
ciler için cazip hale getirilebilir. Eğitim fakül-
tesinde katıldıkları iletişim derslerinin içerik-
leri düzenlenerek, pratik içerikler eklenebilir.

Dünyamızda artmaya devam iletişim sorun-
ları sebebiyle, öğrencilerin hayatlarında direk 
etkide bulunacak sınıf öğretmeni adayların-
da iletişim konusunda gerekli farkındalığın 
oluşması için çalışmalar yapılabilir.

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının bi-
rinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar “iyi dü-
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zeyde” sonucuna ulaşılmıştır, ancak bu so-
nuçlarda, değişen sınıf düzeylerine rağmen 
anlamlı bir değişim görülmemiştir. Bu yüz-
den bu araştırma, çalışma grubu, araştırma 
görevlileri, öğretim görevlileri ve öğretim 
üyeleri ile nitel bir çalışma halinde yürütüle-
rek sebepleri araştırılabilir.

Bu çalışma iletişim becerileri düzeylerinin 
belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre fark-
lılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi ile sı-
nırlandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 
genişletilmeli daha fazla öğrenci grubu ile 
çalışılabilir. Fakültedeki diğer bölümlerde ça-
lışmaya dahil edilmeli ve sonuçlar karşılaştı-
rabilir. Böylece daha genellenebilir sonuçlara 
ulaşılabilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction and Purpose: One of the most basic needs of people in social structure is the 
concept of communication (Hergüner, Güven and Yaman, 1997: 95). This concept is one of 
the most important needs of people’s life for the regulation of social life since the existence of 
humanity (Akgül, 2014: 11). Communication consists of processes of generating, interpreting 
and transmitting information. It is a psycho-social event that enables two individuals to inte-
ract (Çetinkaya and Alparslan, 2011: 366). Communication can have two effects both for the 
solution and cause for a problem among individuals. For this reason, communication skills 
mean that the individual can look at a different problem in terms of different perspective, make 
researches, make investigations and merge (Koç, Gül and Terzi, 2015: 370-373).According to 
Engin ve Birol (2000), verbal communication is realized with emotion,so the type of commu-
nication we transmit emotionally to the recipient.Individuals need language to communicate. 
Cüceloğlu (1984) describes non-verbal communication tools as gestures, gestures, nonverbal 
messages, eye contact and distance. In non-verbal communication, it is important that both 
the receiver and the source are properly and fully transmitted. Communication skills, which 
have an important place in people’s live, are a natural subject area for education as they have a 
personal well-supported (Elkatmış, 2015: 1342). According to Gürgen (1997), communication 
has many effects such as persuasion in education, providing information, teaching and mer-
ging. Therefore, the importance of the link between communication and education should be 
taken into consideration and these communication skills should be gained to preservice teacher. 
Before they become teachers.It will be possible to educate students in accordance with the 
purpose of today’s education. Social skills such as effective communication are the necessary 
skills that teacher candidates must have (Tepeli and Arı, 2011: 387). This imposes some com-
munication-based roles on the teacher. These roles will be realized through proper interaction 
with the student, colleagues, parents and all possible stakeholders in education (Küçükkaragöz, 
Canbulat and Akay, 2013: 124). It is observed that the behaviors that are tried to be given to the 
students as desired in the classroom are mostly affected by the teacher’s behaviors (Çam, 2016: 
17). Classroom teachers can directly influence people’s lives (Elkatmış and Unal, 2014: 111). 
Therefore, there is a necessity for research on the qualifications of classroom teachers in some 
subjects. In order to improve communication skills, classroom teachers also play an important 
role in the primary school, which is an important phase of the school period. For this reason, 
it is aimed to contribute to the literature by examining the qualifications of classroom teacher 
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candidates in terms of communication skills. This research aims to determine the communica-
tion skills of the class teacher candidates according to their age, gender and class levels. For 
this purpose, communication skills of the class teacher candidates; Does it differ by age? Does 
it differ by gender? Does it differ according to class level? Sub-problems have been identified. 
Method: In this study, screening model was used. The screening model is a research approach 
that aims to describe a situation that exists in the past or the present (Karasar, 2016: 109). Class-
room communication skills were analyzed descriptively in this study. The population of the 
research consists of 210 students from four grade levels, who are candidates for the classroom 
teacher of the Faculty of Education at Sakarya University. As the entire target universe was re-
ached, no sampling was made.In this study, “Communication Skill Inventory’’ was used as data 
collection tool. Inventory developed by Ersanli and Balci (1998), Likert type of 45 questions 
and 3 sub-dimension is a measurement tool. These questions are answered with one of these 
followings “Never ,” Rarely “,“ Sometimes “,“ Usually “, ‘’Always’’. As a result of the study 
conducted by Ersanlı and Balcı (1998), Cronbach Alpha coefficient was found to be 87. The 
maximum score that can be obtained in the measurement tool is 225 and the minimum score is 
45. The maximum score for each sub-dimension is 75 and the minimum score is 15. The higher 
scores shows that better communication skills of the individual (Ersan and Balci, 1998). These 
data were collected in the fall semester of 2018-2019 academic year. The data were collected 
by the researcher by explaining the purpose of the research so as not to affect the students’ 
course hours. The data collected from teacher candidates were checked by the researcher and 
transferred to computer one by one. The normality distributions of the data were tested with 
coefficient of Skewness and coefficient of kurtosis. It was determined that the data set showed 
normal distribution after the procedure. Descriptive statistics, t-test, one-way analysis of va-
riance and post hoc (SCHEFFE) test were used to analyze the data. The data were analyzed 
by SPSS 21.0 package program. Findings: According to the findings of the study, there is no 
difference between the cognitive, emotional and behavioral scores, which are sub-dimensions 
of the communication skills inventory, and the scores related to the overall inventory, in terms 
of gender and age. On the other hand, there was a significant difference in the emotional sub-
dimension of inventory according to the class level variable. As a result of the research, it can 
be seen that the age of teacher candidates who are included in the study is close to their ages and 
they are mostly in the same developmental period. The fact that 1st grade level of prospective 
teacher ; they could not break away from the high school thoughts and habits, 2nd grade level 
having a higher understanding of the teaching profession and realizing that classroom teaching 
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is an occupation with emotion. Conclusion: At the end of the research, it was found that the 
communication skills of the candidates of female and male teachers were at a good level.
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THE EFFECT OF MUSICAL INSTRUMENT TRAINING ON ACADEMIC 
AND SOCIAL SUCCESS – A RESEARCH DIRECTED TO HIGH SCHOOL 

STUDENTS
Belgin KUYUMCUOĞLU

60. Yıl Anadolu Lisesi, İzmir / Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-3155-4546

Öz: Genel eğitimde enstrüman eğitimi önemli bir yer tut-
maktadır. Enstrüman eğitimi, öğrencilerin sosyal ve kişisel 
gelişimlerinde ve müziği çalma, dinleme ve okuma, müziği 
anlama, müzik bilgisi oluşturma gibi beceriler kazanması açı-
sından da çok önemlidir. Müzik eğitiminde çeşitli ülkelerde 
farklı tipte enstrümanlar kullanmaktadır. Çalışmanın amacı 
Enstrümanın türü ve enstrüman çalma becerisi ile öğrencile-
rin akademik ve sosyal başarıları arasındaki ilişkinin incelen-
mesidir. Bu çalışma üç ülkeden elde edilen veriler üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Her ülkeden en az bir yıldır bir müzik 
aleti çalmakta olan lise derecesinde (16-17 yaş) öğrencilerle 
görüşülmüştür. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kulla-
nılmıştır. Veri analizi ve diğer materyaller nesnel ve sistematik 
bir şekilde incelenmiştir. Veri analizinde SPSS v17.0 (SPSS 
Science, Chicago, IL, USA) yazılı kullanılmıştır. Gruplar arası 
istatistiksel farklılıklar hesaplanırken p<0.05 değeri göz önün-
de bulundurulmuştur. ANOVA, INDEPENDENT SAMPLES 
T-TEST VE, PEARSON CORRELATION Analizleri gruplar 
arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için kullanıl-
mıştır. Çalışmada matematik başarı puanlarına göre başarı 
oranı İngiltere’de yüksek Türkiye’de ise düşük bulunmuş-
tur.  Türkiye’de enstrüman eğitiminin en fazla (%68) Flüt, 
İspanya’da Trombon,  Yunanistan ve İngiltere’de ise Trampet 
ile verildiği saptanmıştır.  Yunanistan’da Klarnet ve Saksafon 
eğitiminin, İngiltere’de Tuba eğitiminin matematik başarısı, 
İngiltere’de Trampet eğitiminin, İspanya’da Bateri ve per-
küsyon eğitimi ve Yunanistan’da Trombon eğitiminin sosyal 
bilimler başarısı üzerindeki etkisinin daha yüksek çıktığı so-
nucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enstrüman, Eğitim, Öğrenci, Lise

Abstract: The musical instrument training has an important 
place within the general education. Instrument training is also 
very important in terms of students’ social and personal de-
velopment and the ability to play, listen and read music, to 
understand music and create music knowledge. Different 
types of instruments are used in music education in various 
countries. The purpose of the study is to examine the relation-
ship between the type of the instrument and the ability to play 
instruments and the academic and social achievements of the 
students. This study was performed over data obtained from 
three different countries. Students from each country studying 
in high school (aged 16-17) who have been playing a musical 
instrument for at least a year have been interviewed. Quantita-
tive research methods have been used in the research. Data 
analysis and other materials have been examined in an objec-
tive and systematic way. SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, 
IL, USA) was used in data analysis. The value of p<0.05 was 
taken into account when calculating statistical differences be-
tween groups. ANOVA, INDEPENDENT SAMPLES T-TEST 
AND PEARSON CORRELATION analyzes were used to de-
termine whether there was a difference between the groups. In 
the study, the success rate by the mathematics success scores 
was found to be high in England and low in Turkey. In Tur-
key, instrument training is provided mostly for flute (68%), 
for trombone in Spain and drum in Greece and England. It 
has been concluded that Clarinet and Saxophone training in 
Greece and Tuba training in England have more effect on 
mathematics achievement while Drum training in England, 
Drum and percussion training in Spain and Trombone training 
in Greece have more effect on social sciences achievement. 

Key Words: Instrument, Training, Student, High School 
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Birey ve gurupların sosyalleşmesi, kişiler 
arası ilişki kurma, etkinlik ve kabullenme gibi 
faktörler bireyin sosyal başarısı ile paralellik 
gösterir. 

Birey ve guruplar ne kadar sosyalleşir ise 
başarı oranı da buna paralel olarak gelişir. 
Bireyin sosyal alanda etkinliği, başarısı ve 
devamlılığı küçük yaşlarda başlar. Bu okul 
öncesi eğitim hatta aile içi eğitim ile okul ön-
cesi eğitimin öncesinde başladığına dair bazı 
çalışmalar da bulunmaktadır. 

Özellikle müzik eğitimine ilişkin çalışmalara 
baktığımızda enstrüman eğitimimin temelin-
de erken eğitimin önemine vurgu yapılmak-
tadır. Bunun için bireyin gelişme döneminde 
müziğe yönelik duyu organları ve yetilerinin 
geliştirilmesi oldukça önem arz eder. Top-
lum içerisinde müzik kulağı denilen kavram 
bu doğrular çerçevesinde değerlendirilebilir. 
Müzik, enstrüman ve sosyalleşme ile ilgili 
yapılan bazı araştırma çalışmalarını inceledi-
ğimizde aralarında ciddi bir ilişki bulunduğu 
görürüz. Sosyalleşme ile başarı arasında ciddi 
bir ilişki bulunduğuna dair çok sayıda bilim-
sel araştırma ve çalışma bulunmaktadır. 

Yaşamın bir parçası olan müziğin bireyler 
üzerindeki etkisi sadece bireylerin müziksel 
gelişimleri ile sınırlı değil, müziğin genel 
akademik gelişim, fiziksel gelişim, sosyal 
gelişim ve kültürel gelişim gibi birçok farklı 

gelişim alanlarına etki sağlayıcı bir yönü de 
vardır (Kılıç, 2016). Müziksel bir yaşantı ge-
çirmek ve müziksel etkinliklerde bulunmanın 
gençlerin kendilerine güvenlerini arttıracağı 
ve özgüvenlerini geliştireceği belirtilmektedir 
(Apaydınlı, 2012).

Bireyin öğrenmesi ve dikkati arasında bir 
ilişki bulunur. İmgelem, algı, hafıza, içgörü 
ve bunlara benzer süreçlerin birey tarafından 
kullanılması bir bilişsel işlem türüdür (Sel-
çuk, 2000, 172). Yapılan bu araştırma çalış-
masında ifade edildiği gibi bireyin öğrenmesi 
ile dikkati arasındaki ilişkiye vurgu yapılmış 
ve bazı imgelerin hafıza, algı ve içgörü du-
yuları üzerinde etki yarattığına işaret edilmiş-
tir. Müzik kavramı içerisinde bireyin duyu ve 
algısı oldukça önemlidir. Bu nedenle müzik 
ile enstrümanöğrenen bireylerin algıları açık 
duyguları gelişmiş ve hafızaları güçlüdür. 

Şendurur ve arkadaşları tarafından yapılan 
çalışmada müzik eğitiminin çocukların biliş-
sel başarısı üzerinde etkili olduğu ve başarı 
oranlarını arttırdığı ifade edilmiştir (Şendurur 
ve Dolunay, 2002: 165-174). 

Sosyal başarı ile kişisel başarı arasındaki iliş-
ki bireyin kendini sosyal anlamda geliştirmesi 
ile paralellik gösterir. Sosyalleşemeyen bire-
yin başarı ve kabullenme davranışları arasın-
da ciddi farklılıklar bulunur. Bu nedenle bi-
reyin sosyalleşebilmesi ancak sosyal anlamda 
gerçekleştirdiği çalışmalar ile sağlanabilir. 
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Müzik ve enstrüman eğitimi bunlardan birisi-
dir. Müzik ve enstrüman ile ilgilenen bireyle-
rin birçok farklı alanda başarı sağladıkları ve 
sosyalleştikleri gözlenmiştir (Ünalan, 2001: 
1-92). Yine Schellenberg deneyinde müzik 
derslerinin soyut zekâyı geliştiren çalışan ha-
fıza, işlem hızı ve algısal organizasyon gibi 
beceriler kazandırdığı bulgusuna varmıştır 
(Schellenberg, 2012).

Gander ve arkadaşları tarafından yapılan araş-
tırma çalışmasında çocukların erken dönem-
de farklı eğitimlerle tanıştırılması, müzik, ens-
trüman, spor ve diğer bazı sosyal alanlardaki 
faaliyetlerin gelecek dönemde sosyalleşmesi 
ile başarısı üzerinde önemli etkiler yarattığı-
nı ifade etmektedirler (Gander ve Gardiner, 
1995: 1-125). 

Okul öncesi müzik eğitimi bireyin gelecek-
ti başarısı üzerinde önemli etkiler meydana 
getirir. Çocuğun gelişmesi ve algısı üzerin-
de yarattığı olumlu etkiler gelecek dönemde 
farlı alanlardaki başarı oranlarını da önemli 
ölçüde geliştirir (Eser, 2010). 

Ulusal ve uluslararası alanda yapılmış bir-
çok çalışmada müzik eğitiminin ve müzik 
dinlemenin bilişsel gelişme düzeyi üzerinde 
önemli olduğu belirtilmektedir. Erken yaşlar-
da başlanan enstrüman ve müzik eğitiminin 
çocuğun gelişmesine ciddi katkı sağladığı, 
başarı oranını yükselttiği, sosyalleşmesine 
faydalı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır 
(Beachwood, 1997: 1-189). 

Diğer yandan son yıllarda yapılan araştırma-
lar, müzik eğitiminin farklı alanlarda başarıyı 
artırdığını, özellikle soyut akıl yürütme bece-
rilerini kazanmada etkili olduğunu göstermiş-
tir (Shaw, 2003). Fen ve matematik derslerin-
deki başarıyı artırdığı, fiziksel koordinasyon, 
zamanlama, hafıza, görsel, işitsel ve dil be-
cerileri üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu, 
konsantrasyonu artırdığı gözlenmiştir (Koca-
baş ve Selçioğlu, 2006: 56-66)

Alzheimer hastaları üzerinde yapılan bir 
araştırmada elde edilen bulgular ve sonuca 
baktığımızda müzik dinlemenin, müzik aleti 
ve enstrüman çalmanın bu hastalık üzerinde 
olumlu etki yarattığı, iyileşme ve hastalığın 
ilerlemesini önemli ölçüde durduğu sonucu-
nu ortaya koymuştur. Ayrıca aynı çalışma-
nın bulgularına baktığımızda özellikle klasik 
müzik dinlemenin de bu hastalık olmak üze-
re farklı birçok hastalık üzerinde iyileşmeye 
katkı sağladığını göstermiştir (Kliever, 1999: 
1-71). 

Müzik ve enstrüman eğitimi ile faaliyetlerinin 
çocukların farklı alanlardaki başarı düzeylerinin 
artırmakta, sosyalleşme ve biliş düzeyinde etki-
li olmaktadır (Edwards, 1996: 1-19). 

“Müziğin öğrenme, bellek, başarı ve zeka 
üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Müzik, 
okullarda ve sınıflarda dikkatli, özenli, bilgili 
ve bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır’’ 1

1 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/muzik-
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Bütün çalışmalar göstermektedir ki müzik 
eğitimi almayan çocuklara oranla müzik eği-
timi alanlar birçok alanda ve zekâ testlerin-
de daha başarılı olmaktadırlar. Bunun nedeni 
müzik eğitiminin temel özelliklerinin çocuk 
gelişiminde olumlu ve doğrudan etkisinin ol-
masıdır (Uluğbay, 2013: 1).

Bu nedenle enstrüman öğretimi bir bütün ola-
rak düşünülmeli, öğrenciler fiziksel uygun-
lukları, ilgi ve istekleri bulunan enstrüman-
lara yöneltilerek, öğrenimlerine erken yaş-
lardan itibaren uzman ellerde başlanmalıdır. 
Böylece öğrencilerin enstrümanlarında dene-
yim kazanmaları ve enstrümanlarına düzenli 
çalışma alışkanlığı edinmeleri sağlanabilir 
(Aydıner Uygun ve Kılınçer., 2018: 333). 

Bu bağlamda müzik eğitiminde önemli yeri 
olan ve farklı ülkelerde çeşitlilik gösteren 
enstrümanların türü ve enstrüman çalma be-
cerisi ile öğrencilerin akademik ve sosyal 
başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi bu 
çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM

Genel eğitimde enstrüman eğitimi önemli bir 
yer tutmaktadır. Enstrüman eğitimi, öğrenci-
lerin sosyal ve kişisel gelişimlerinde ve müzi-
ği çalma, dinleme ve okuma, müziği anlama, 
müzik bilgisi oluşturma gibi beceriler kazan-
ması açısından da çok önemlidir. 

basariyi-artiriyor-190371

Müzik eğitiminde çeşitli ülkelerde farklı tip-
te enstrümanlar kullanmaktadır. Enstrümanın 
türü ve enstrüman çalma becerisi ile öğrenci-
lerin akademik ve sosyal başarıları arasındaki 
ilişki bu çalışmanın ana konusu olacaktır. 

Bu çalışmada üç ülkeden veri seti kullanıl-
maktadır. Veriler daha önceki çalışmaların 
derlemesinden oluşmaktadır. Her ülkeden 
lise derecesinde (16-17 yaş) öğrencilerle gö-
rüşülmüştür. Tüm öğrenciler en az bir yıldır 
bir müzik aleti çalmaktadırlar. Araştırma-
da nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. 
Veri analizi ve diğer materyaller nesnel ve 
sistematik bir şekilde incelenmiştir. Veri ana-
lizinde SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, 
IL, USA) yazılı kullanılmıştır. Gruplar arası 
istatistiksel farklılıklar hesaplanırken p<0.05 
değeri göz önünde bulundurulmuştur. ANO-
VA, INDEPENDENT SAMPLES T-TEST 
VE, PEARSON CORRELATION Analizleri 
gruplar arasında farklılık olup olmadığını be-
lirlemek için kullanılmıştır.

MÜZİK EĞİTİMİNİN TEMEL AMAÇ-
LARI

Müzik eğitiminin amaçları ülkelere göre aşa-
ğıdaki tabloda belirtilmiştir;

•	 Doğru nota çözme yeteneğini kazana-
bilme ve doğru ritimle çalmayı öğrenme 
amacı %57 ile en yüksek İspanya’da, 
%35 ile en düşük Yunanistan’da belirtil-
miştir.
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•	 On parmağına hakim olabilme, beyni ile 
parmakları arasında koordinasyon kura-
bilme,%50 ile en yüksek Yunanistan’da, 
%46 ile en düşük Türkiye ve İngiltere’de 
belirtilmiştir.

•	 Çok sesli duyma yeteneğini geliştirebil-
me, herhangi bir şarkının eşliğini doğru 
akorlarla ve doğru fonksiyonlarla yapa-
bilme,%67 ile en yüksek İngiltere, %14 
ile en düşük Türkiye’de belirtilmiştir.

•	 Öğrendiklerini kendi başına denetleye-
bilme, nasıl öğretileceğini öğrenebil-

me,%79 ile en yüksek İspanya’da, %54 
ile en düşük Yunanistan’da belirtilmiştir.

•	 Müzik zevkini ve görüşünü geliştirebil-
me,%67 ile en yüksek İspanya’da, %55 
ile en düşük Yunanistan’da belirtilmiştir.

•	 Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor dav-
ranışlarını geliştirebilme,%79 ile en 
yüksek İngiltere’de, %66 ile en düşük 
Yunanistan’da belirtilmiştir.

•	 Bir başkasının söz konusu davranışlarını 
denetleyebilmeyi kapsamaktadır, %65 ile 
en yüksek İngiltere’de, %35 ile en düşük 
Yunanistan’da belirtilmiştir.

Tablo 1. Müzik Eğitiminin Temel Amaçları

Ülke

Türkiye İspanya Yunanistan İngiltere

Doğru nota çözme yeteneğini kazanabilme ve doğru 
ritimle çalmayı öğrenme,

43% 57% 35% 45%

On parmağına hakim olabilme, beyni ile parmakları 
arasında koordinasyon kurabilme,

46% 48% 50% 46%

Çok sesli duyma yeteneğini geliştirebilme, herhangi 
bir şarkının eşliğini doğru akorlarla ve doğru fonk-
siyonlarla yapabilme,

14% 34% 45% 67%

Öğrendiklerini kendi başına denetleyebilme, nasıl 
öğretileceğini öğrenebilme,

68% 79% 54% 82%

Müzik zevkini ve görüşünü geliştirebilme, 56% 67% 55% 76%

Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlarını 
geliştirebilme,

77% 78% 66% 79%

Bir başkasının söz konusu davranışlarını denetleye-
bilmeyi kapsamaktadır

52% 54% 35% 65%
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ÖĞRENCİLERİN ENSTRÜMAN DERS-
LERİ İLE ALAKALI GÖRÜŞLERİ

Öğrencilerin enstrüman dersleri ile alakalı 
görüşleri ülkelere göre aşağıdaki tabloda be-
lirtilmiştir; 

Tablo 2. Öğrencilerin Enstrüman Dersleri İle Alakalı Görüşleri

 Ülke

 Türki-
ye

İspan-
ya

Yunanis-
tan

İngiltere

Enstrüman çalmak için gerekli olanlar     

Düzenli çalışmak 32% 71% 57% 65%

Eğitmenini sevmek 26% 82% 11% 40%

Enstrümanla çalışmayı sevmek 21% 23% 34% 21%

Çalışılan eseri sevmek 41% 31% 80% 42%

Parçanın analizini yapabilmek 14% 45% 40% 57%

Temel müzik bilgisine sahip olmak 25% 58% 63% 73%

Enstrüman dersine ilişkin duygular     

Verilen eserlerin seviyeme uygun olduğunu düşünüyorum. 43% 61% 32% 67%

Sevdiğim bir eseri çalabildiğim zaman başardığımı hissediyo-
rum.

71% 55% 64% 77%

Eserler beni daha fazla çalışmaya teşvik ediyor. 51% 73% 27% 43%

Eğitmenimle sorunlar yaşıyorum. 10% 36% 13% 32%

Parçaları yetiştiremiyorum, bu da bende sıkıntı ve stres yaratı-
yor.

27% 45% 84% 16%

Eğitimimiz boyunca zorunlu bir ders olması nedeni ile dersten 
gitgide soğudum.

80% 49% 42% 43%

Dersi çalışma yöntemi     

Öncelikle ölçü ölçü çalışıyorum. 37% 66% 29% 24%

İki eli ayrı ayrı çalıştıktan sonra birleştiriyorum. 48% 62% 81% 13%

Öncelikle eserin akor geçişleri üzerinde duruyorum. 47% 76% 47% 10%

Önce eseri baştan sona kadar yavaş tempoda çıkarmaya çalışı-
yorum.

70% 19% 24% 37%

Eseri bölümlere ayırarak çalışıyorum. 32% 83% 36% 58%
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Verilen eseri öncelikle dinliyorum. Akabinde ezberleme yoluna 
gidiyorum.

72% 23% 83% 39%

Derse çalışma yöntemim bulunmamaktadır. 21% 65% 80% 64%

AKADEMİK BAŞARI PUAN DAĞILIMI

Akademik başarı puanları ülkelere göre aşa-
ğıdaki tabloda belirtilmiştir;

Matematik başarı puanlarına bakıldığında en 
başarılı olan %100’lük dilimde en yüksek 
puan İngiltere’deki öğrencilere aittir. %20’lik 
bölümdeki en düşük matematik puanları ise, 
Türkiye’deki öğrencilere aittir.

Tablo 3. Akademik Başarı Puan Dağılımı - Matematik

Ülke

Matematik puan dağılımı Türkiye İspanya Yunanistan İngiltere

20% 24% 20% 20% 15%

40% 24% 20% 19% 16%

60% 10% 18% 21% 14%

80% 20% 19% 21% 25%

100% 22% 23% 19% 30%

Sosyal bilimler başarı puanlarına bakıldı-
ğında en başarılı olan %100’lük dilimde en 
yüksek puan İngiltere’deki öğrencilere aittir. 

%20’lik bölümdeki en düşük sosyal bilimler 
puanları ise, yine İngiltere’deki öğrencilere 
aittir.

Tablo 4. Akademik Başarı Puan Dağılım – Sosyal Bilimler

Ülke

Sosyal bilimler puan dağılımı Türkiye İspanya Yunanistan İngiltere

20% 16% 14% 20% 24%

40% 16% 25% 14% 14%

60% 21% 13% 17% 19%

80% 25% 19% 23% 11%

100% 22% 29% 26% 32%
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ÇALINAN ENSTRÜMANLARIN TÜRÜ

- Türkiye’deki okullarda verilen enstrü-
man eğitimlerinden en yüksek payı %68 
ile Flüt almaktadır. İkinci en yüksek çalı-
nan enstrüman ise %22 ile klarnet’tir.

- İspanya’daki okullarda verilen enstrü-
man eğitimlerinden en yüksek payı %38 
ile Trombon almaktadır. İkinci en yüksek 
çalınan enstrüman ise %37 ile Bateri ve 
Perküsyon’dur.

- Yunanistan’daki okullarda verilen ens-
trüman eğitimlerinden en yüksek payı 
%57 ile Trampet almaktadır. İkinci en 
yüksek çalınan enstrüman ise %43 ile 
Trombon’dur.

- İngiltere’deki okullarda verilen enstrü-
man eğitimlerinden en yüksek payı %59 
ile Trampet almaktadır. İkinci en yüksek 
çalınan enstrüman ise %56 ile Flüt’tür.

Ülkelere göre çalınan eğitimin, matematik ve 
sosyal bilimler akademik başarısı üzerindeki 
etkisi Anova analizi ile incelenmiştir. Sonuç-
lar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Klarnet eğitimi matematik ve sosyal bilimler 
başarısı üzerinde anlamlı bir farklılık yarat-
maktadır. Klarnet eğitiminde en yüksek payı 
Yunanistan almaktadır. Klarnet eğitiminin ma-
tematik başarısı üzerindeki etkisi, sosyal bi-
limler başarısına göre daha yüksek çıkmıştır.

Trampet eğitimi matematik ve sosyal bilimler 
başarısı üzerinde anlamlı bir farklılık yarat-
maktadır. Trampet eğitiminde en yüksek payı 
İngiltere almaktadır. Trampet eğitiminin sos-
yal bilimler başarısı üzerindeki etkisi, mate-
matik başarısına göre daha yüksek çıkmıştır.

Flüt eğitimi matematik ve sosyal bilimler ba-
şarısı üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmak-
tadır. Flüt eğitiminde en yüksek payı Türkiye 
almaktadır. Flüt eğitiminin sosyal bilimler 
başarısı üzerindeki etkisi, matematik başarı-
sına göre daha yüksek çıkmıştır.

Saksafon eğitimi matematik ve sosyal bilim-
ler başarısı üzerinde anlamlı bir farklılık ya-
ratmaktadır. Saksafon eğitiminde en yüksek 
payı Yunanistan almaktadır. Saksafon eğiti-
minin matematik başarısı üzerindeki etkisi, 
sosyal bilimler başarısına göre daha yüksek 
çıkmıştır.

Bateri ve perküsyon eğitimi matematik ve 
sosyal bilimler başarısı üzerinde anlamlı bir 
farklılık yaratmaktadır. Bateri ve perküsyon 
eğitiminde en yüksek payı İspanya almak-
tadır. Bateri ve perküsyon eğitiminin sosyal 
bilimler başarısı üzerindeki etkisi, matematik 
başarısına göre daha yüksek çıkmıştır.

Trombon eğitimi matematik ve sosyal bilim-
ler başarısı üzerinde anlamlı bir farklılık ya-
ratmaktadır. Trombon eğitiminde en yüksek 
payı Yunanistan almaktadır. Trombon eğiti-
minin sosyal bilimler başarısı üzerindeki et-
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kisi, matematik başarısına göre daha yüksek 
çıkmıştır.

Tuba eğitimi matematik ve sosyal bilimler 
başarısı üzerinde anlamlı bir farklılık yarat-

maktadır. Tuba eğitiminde en yüksek payı İn-
giltere almaktadır. Tuba eğitiminin matema-
tik başarısı üzerindeki etkisi, sosyal bilimler 
başarısına göre daha yüksek çıkmıştır.

Tablo 5. Çalınan Enstrümanların Türüne Göre Akademik Başarı

 Ülke MATEMA-
TİK BAŞA-
RISI

SOSYAL 
BİLİMLER 
BAŞARISI

 Türkiye İspanya Yunanistan İngiltere F Sig F Sig

Klarnet 22% 9% 26% 1% 2,71 0,04 7,45 0,02

Trampet 21% 31% 57% 59% 18,64 0,00 6,43 0,00

Flüt 68% 16% 41% 56% 11,23 0,00 3,21 0,00

Saksafon 0% 7% 25% 7% 4,77 0,00 6,32 0,00

Bateri ve perküsyon 14% 37% 23% 32% 3,89 0,00 3,21 0,00

Trombon 3% 38% 43% 3% 8,75 0,02 5,14 0,00

Tuba 0% 7% 25% 27% 8,91 0,03 9,43 0,02

ENSTRÜMAN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ 
DAĞILIM

- Türkiye’deki öğrencilerin %84’ü verilen 
enstrüman eğitimlerini daha sonra bırak-
mıştır. 

- İspanya’daki öğrencilerin %69’u verilen ens-
trüman eğitimlerini daha sonra bırakmıştır. 

- Yunanistan’daki öğrencilerin %68’i ve-
rilen enstrüman eğitimlerini daha sonra 
bırakmıştır. 

- İngiltere’deki öğrencilerin %74’ü verilen 
enstrüman eğitimlerini daha sonra bırak-
mıştır. 

Enstrüman eğitimini bırakmak, matematik ve 
sosyal bilimler başarısı üzerinden anlamlı bir 
farklılık yaratmaktadır. Çalmayı bırakanlar-
dan en yüksek yüksek payı Türkiye almıştır. 
Enstrüman çalmayı bırakmanın, sosyal bilim-
ler başarısı üzerindeki etkisi, matematik ba-
şarısına göre daha yüksek çıkmıştır.

Enstrüman eğitimine devam etmek, mate-
matik ve sosyal bilimler başarısı üzerinden 
anlamlı bir farklılık yaratmaktadır. Çalmaya 
devam edenlerden en yüksek yüksek payı Yu-
nanistan almıştır. Enstrüman çalmaya devam 
etmenin, sosyal bilimler başarısı üzerindeki 
etkisi, matematik başarısına göre daha yük-
sek çıkmıştır.
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Tablo 6. Enstrüman Eğitimine Göre Akademik Başarı

 Ülke MATEMA-
TİK BAŞA-
RISI

SOSYAL 
BİLİMLER 
BAŞARISI

 Türkiye İspanya Yunanistan İngiltere F Sig F Sig

Çalmayı bırakmıştır. 84% 69% 68% 74% 3,56 0,01 9,43 0,02

Çalmaya devam etmektedir. 16% 31% 32% 26% 2,57 0,00 2,15 0,00

SINIF DAĞILIMI

Birinci sınıfta bulunan öğrencilerin, mate-
matik ve sosyal bilimler başarısı arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Birinci 
sınıfların, sosyal bilimler başarısı üzerindeki 
etkisi, matematik başarısına göre daha yük-
sek çıkmıştır.

İkinci sınıfta bulunan öğrencilerin, matematik 
ve sosyal bilimler başarısı arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. İkinci sınıfların, mate-
matik başarısı üzerindeki etkisi, sosyal bilim-
ler başarısına göre daha yüksek çıkmıştır.

Üçüncü sınıfta bulunan öğrencilerin, mate-
matik ve sosyal bilimler başarısı arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Üçüncü 
sınıfların, sosyal bilimler başarısı üzerindeki 
etkisi, matematik başarısına göre daha yük-
sek çıkmıştır.

Dördüncü sınıfta bulunan öğrencilerin, ma-
tematik ve sosyal bilimler başarısı arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Dördün-
cü sınıfların, matematik başarısı üzerindeki 
etkisi, sosyal bilimler başarısına göre daha 
yüksek çıkmıştır.

Tablo 7. Sınıf Dağılımına Göre Akademik Başarı 

 Ülke MATEMA-
TİK BAŞA-
RISI

SOSYAL 
BİLİMLER 
BAŞARISI

Sınıf (Lise) Türkiye İspanya Yunanistan İngiltere F Sig F Sig

1. Sınıf 24% 22% 28% 27% 2,15 0,00 2,94 0,00

2. Sınıf 28% 28% 28% 25% 3,51 0,00 4,71 0,00

3. Sınıf 28% 20% 30% 26% 8,59 0,01 3,28 0,00

4. Sınıf 20% 30% 14% 22% 6,31 0,00 4,39 0,03
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Çalınan enstrüman ile enstrüman eğitiminin 
devamlılığı arasındaki korelasyon incelendi-
ğinde;

- Türkiye’de enstrüman çalmaya devam 
eden öğrencilerin Flüt çalması olasılığı 
%71’dir.

- Türkiye’de enstrüman çalmayı bırakan 
öğrencilerin trampet çalması olasılığı 
%57’dir.

- İspanya’da enstrüman çalmaya devam 
eden öğrencilerin klarnet çalması olasılı-
ğı %85’dir.

- İspanya’da enstrüman çalmayı bıra-
kan öğrencilerin tuba çalması olasılığı 
%88’dir.

- Yunanistan’da enstrüman çalmaya de-
vam eden öğrencilerin Klarnet çalması 
olasılığı %80’dir.

- Yunanistan’da enstrüman çalmayı bıra-
kan öğrencilerin tuba çalması olasılığı 
%94’dür.

- İngiltere’de enstrüman çalmaya devam 
eden öğrencilerin bateri ve perküsyon 
çalması olasılığı %89’dur.

- İngiltere’de enstrüman çalmayı bırakan öğ-
rencilerin klarnet çalması olasılığı %78’dir.

Tablo 8. Çalınan Enstrümanların Türü ve Enstrüman Eğitimi – Korelasyon

 Türkiye İspanya Yunanistan İngiltere

 Çal-
maya 
devam 
etmekte

Çal-
mayı 
bıraktı

Çal-
maya 
devam 
etmekte

Çal-
mayı 
bıraktı

Çal-
maya 
devam 
etmekte

Çal-
mayı 
bıraktı

Çal-
maya 
devam 
etmekte

Çal-
mayı 
bıraktı

Klarnet 6% 12% 85% 12% 80% 68% 19% 78%

Trampet 3% 57% 44% 44% 15% 9% 41% 59%

Flüt 71% 7% 44% 37% 13% 39% 41% 18%

Saksafon 0% 0% 39% 34% 50% 97% 26% 62%

Bateri ve perküsyon 2% 16% 6% 39% 61% 67% 89% 9%

Trombon 4% 17% 65% 44% 27% 28% 21% 76%

Tuba 0% 0% 16% 88% 66% 94% 3% 52%

Çalınan enstrüman ile sınıflar arasındaki ko-
relasyon incelendiğinde;

- Türkiye’de enstrüman 1.sınıftaki öğren-
cilerin flüt çalması olasılığı %88’dir.
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- Türkiye’de enstrüman 2.sınıftaki öğren-
cilerin flüt çalması olasılığı %82’dir.

- Türkiye’de enstrüman 3.sınıftaki öğren-
cilerin klarnet çalması olasılığı %86’dır.

- Türkiye’de enstrüman 4.sınıftaki öğren-
cilerin trampet çalması olasılığı %96’dır.

- İspanya’da enstrüman 1.sınıftaki öğren-
cilerin Tuba çalması olasılığı %99’dur.

- İspanya’da enstrüman 2.sınıftaki öğrenci-
lerin Trombon çalması olasılığı %96’dır.

- İspanya’da enstrüman 3.sınıftaki öğren-
cilerin Tuba çalması olasılığı %99’dur.

- İspanya’da enstrüman 4.sınıftaki öğren-
cilerin Trampet çalması olasılığı %60’dır.

- Yunanistan’da enstrüman 1.sınıftaki öğ-
rencilerin bateri ve perküsyon çalması 
olasılığı %93’dür.

- Yunanistan’da enstrüman 2.sınıftaki öğ-
rencilerin bateri ve perküsyon çalması 
olasılığı %90’dır.

- Yunanistan’da enstrüman 3.sınıfta-
ki öğrencilerin klarnetçalması olasılığı 
%97’dir.

- Yunanistan’da enstrüman 4.sınıftaki öğ-
rencilerin bateri ve perküsyon çalması 
olasılığı %96’dır.

- İngiltere’de enstrüman 1.sınıftaki öğren-
cilerin flüt çalması olasılığı %90’dır.

- İngiltere’de enstrüman 2.sınıftaki öğren-
cilerin flüt çalması olasılığı %97’dir.

- İngiltere’de enstrüman 3.sınıftaki öğren-
cilerin klarnet çalması olasılığı %92’dir.

- İngiltere’de enstrüman 4.sınıftaki öğ-
rencilerin trombon çalması olasılığı 
%79’dur.

Tablo 9. Çalınan Enstrümanların Türü ve Sınıf

 Türkiye İspanya Yunanistan İngiltere

 1. 
Sınıf

2. 
Sınıf

3. 
Sınıf

4. 
Sınıf

1. 
Sınıf

2. 
Sınıf

3. 
Sınıf

4. 
Sınıf

1. 
Sınıf

2. 
Sınıf

3. 
Sınıf

4. 
Sınıf

1. 
Sınıf

2. 
Sınıf

3. 
Sınıf

4. 
Sınıf

Klarnet 44% 49% 86% 6% 50% 8% 39% 9% 38% 78% 97% 8% 17% 93% 92% 78%

Trampet 13% 76% 78% 96% 66% 1% 53% 60% 11% 24% 17% 16% 76% 31% 6% 73%

Flüt 88% 82% 6% 65% 37% 60% 52% 46% 59% 25% 2% 76% 90% 97% 39% 17%

Saksafon 0% 0% 0% 0% 72% 87% 1% 20% 27% 39% 50% 4% 47% 57% 39% 73%

Bateri ve 
perküsyon

51% 18% 8% 83% 36% 28% 73% 43% 93% 90% 86% 96% 88% 74% 89% 31%

Trombon 14% 45% 72% 30% 30% 96% 55% 31% 57% 33% 73% 83% 32% 85% 39% 79%

Tuba 0% 0% 0% 0% 99% 29% 99% 11% 34% 77% 12% 81% 67% 15% 47% 19%
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SONUÇ

Araştırma ve yapılan inceleme sonrasında 
müzik eğitimi ve enstrüman çalmanın bireyin 
sosyalleşmesi, algı ve biliş düzeyinin artma-
sına, özgüven ve aitlik duygularının gelişme-
sine, farklı alan ve derslerdeki başarı düze-
yinin artmasına ve gelişmesine katkı yaptığı 
görülmüştür. Yine yapılan farklı bilimsel ça-
lışmaların bulgu ve sonuçları da bu durumu 
doğrulamaktadır. Enstrüman çalmak ve mü-
zik ile uğraşmak bireyin birçok farklı yönde 
gelişmesine katkı sağlaması ile birlikte müzik 
dinlemenin sağlık ve ruhsal açıdan da ciddi 
katkı sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

•	 Doğru nota çözme yeteneğini kazana-
bilme ve doğru ritimle çalmayı öğrenme 
amacı %57 ile en yüksek İspanya’da, 
%35 ile en düşük Yunanistan’da belirtil-
miştir.

•	 On parmağına hakim olabilme, beyni ile 
parmakları arasında koordinasyon kura-
bilme,%50 ile en yüksek Yunanistan’da, 
%46 ile en düşük Türkiye ve İngiltere’de 
belirtilmiştir.

•	 Çok sesli duyma yeteneğini geliştirebil-
me, herhangi bir şarkının eşliğini doğru 
akorlarla ve doğru fonksiyonlarla yapa-
bilme,%67 ile en yüksek İngiltere, %14 
ile en düşük Türkiye’de belirtilmiştir.

•	 Öğrendiklerini kendi başına denetleye-
bilme, nasıl öğretileceğini öğrenebil-
me,%79 ile en yüksek İspanya’da, %54 
ile en düşük Yunanistan’da belirtilmiştir.

•	 Müzik zevkini ve görüşünü geliştirebil-
me,%67 ile en yüksek İspanya’da, %55 
ile en düşük Yunanistan’da belirtilmiştir.

•	 Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor dav-
ranışlarını geliştirebilme,%79 ile en 
yüksek İngiltere’de, %66 ile en düşük 
Yunanistan’da belirtilmiştir.

•	 Bir başkasının söz konusu davranışlarını 
denetleyebilmeyi kapsamaktadır, %65 ile 
en yüksek İngiltere’de, %35 ile en düşük 
Yunanistan’da belirtilmiştir.

•	 Matematik başarı puanlarına bakıldığın-
da en başarılı olan %100’lük dilimde en 
yüksek puan İngiltere’deki öğrencilere 
aittir. %20’lik bölümdeki en düşük mate-
matik puanları ise, Türkiye’deki öğrenci-
lere aittir. Sosyal bilimler başarı puanları-
na bakıldığında en başarılı olan %100’lük 
dilimde en yüksek puan İngiltere’deki 
öğrencilere aittir. %20’lik bölümdeki en 
düşük sosyal bilimler puanları ise, yine 
İngiltere’deki öğrencilere aittir.

•	 Türkiye’deki okullarda verilen enstrü-
man eğitimlerinden en yüksek payı %68 
ile Flüt almaktadır. 
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•	 İspanya’daki okullarda verilen enstrü-
man eğitimlerinden en yüksek payı %38 
ile Trombon almaktadır. Yunanistan’daki 
okullarda verilen enstrüman eğitimlerin-
den en yüksek payı %57 ile Trampet al-
maktadır.

•	 İngiltere’deki okullarda verilen enstrü-
man eğitimlerinden en yüksek payı %59 
ile Trampet almaktadır.

•	 Klarnet eğitiminde en yüksek payı Yu-
nanistan almaktadır. Klarnet eğitiminin 
matematik başarısı üzerindeki etkisi, sos-
yal bilimler başarısına göre daha yüksek 
çıkmıştır.

•	 Trampet eğitiminde en yüksek payı İn-
giltere almaktadır. Trampet eğitiminin 
sosyal bilimler başarısı üzerindeki etkisi, 
matematik başarısına göre daha yüksek 
çıkmıştır.

•	 Flüt eğitiminde en yüksek payı Türkiye 
almaktadır. Flüt eğitiminin sosyal bilim-
ler başarısı üzerindeki etkisi, matematik 
başarısına göre daha yüksek çıkmıştır.

•	 Saksafon eğitiminde en yüksek payı Yu-
nanistan almaktadır. Saksafon eğitiminin 
matematik başarısı üzerindeki etkisi, sos-
yal bilimler başarısına göre daha yüksek 
çıkmıştır.

•	 Bateri ve perküsyon eğitiminde en yük-
sek payı İspanya almaktadır. Bateri ve 

perküsyon eğitiminin sosyal bilimler ba-
şarısı üzerindeki etkisi, matematik başa-
rısına göre daha yüksek çıkmıştır.

•	 Trombon eğitiminde en yüksek payı Yu-
nanistan almaktadır. Trombon eğitiminin 
sosyal bilimler başarısı üzerindeki etkisi, 
matematik başarısına göre daha yüksek 
çıkmıştır.

•	 Tuba eğitiminde en yüksek payı İngiltere 
almaktadır. Tuba eğitiminin matematik 
başarısı üzerindeki etkisi, sosyal bilimler 
başarısına göre daha yüksek çıkmıştır.

•	 Türkiye’deki öğrencilerin %84’ü verilen 
enstrüman eğitimlerini daha sonra bırak-
mıştır. 

•	 İspanya’daki öğrencilerin %69’u verilen 
enstrüman eğitimlerini daha sonra bırak-
mıştır. 

•	 Yunanistan’daki öğrencilerin %68’i ve-
rilen enstrüman eğitimlerini daha sonra 
bırakmıştır. 

•	 İngiltere’deki öğrencilerin %74’ü verilen 
enstrüman eğitimlerini daha sonra bırak-
mıştır. 

•	 Çalmayı bırakanlardan en yüksek yüksek 
payı Türkiye almıştır. Enstrüman çalmayı 
bırakmanın, sosyal bilimler başarısı üze-
rindeki etkisi, matematik başarısına göre 
daha yüksek çıkmıştır.
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•	 Çalmaya devam edenlerden en yüksek 
yüksek payı Yunanistan almıştır. Enstrü-
man çalmaya devam etmenin, sosyal bi-
limler başarısı üzerindeki etkisi, matema-
tik başarısına göre daha yüksek çıkmıştır.

•	 Birinci sınıfların, sosyal bilimler başarısı 
üzerindeki etkisi, matematik başarısına 
göre daha yüksek çıkmıştır.İkinci sınıfla-
rın, matematik başarısı üzerindeki etkisi, 
sosyal bilimler başarısına göre daha yük-
sek çıkmıştır.Üçüncü sınıfların, sosyal bi-
limler başarısı üzerindeki etkisi, matema-
tik başarısına göre daha yüksek çıkmıştır.
Dördüncü sınıfların, matematik başarısı 
üzerindeki etkisi, sosyal bilimler başarı-
sına göre daha yüksek çıkmıştır.

•	 Türkiye’de enstrüman çalmaya devam 
eden öğrencilerin Flüt çalması olasılığı 
%71’dir. Çalmayı bırakan öğrencilerin 
trampet çalması olasılığı %57’dir.

•	 İspanya’da enstrüman çalmaya devam 
eden öğrencilerin klarnet çalması olasılı-
ğı %85’dir. Çalmayı bırakan öğrencilerin 
tuba çalması olasılığı %88’dir.

•	 Yunanistan’da enstrüman çalmaya devam 
eden öğrencilerin Klarnet çalması olasılı-
ğı %80’dir. Çalmayı bırakan öğrencilerin 
tuba çalması olasılığı %94’dür.

•	 İngiltere’de enstrüman çalmaya devam 
eden öğrencilerin bateri ve perküsyon 

çalması olasılığı %89’dur. Çalmayı bıra-
kan öğrencilerin klarnet çalması olasılığı 
%78’dir.

•	 Türkiye’de enstrüman 1.sınıftaki öğren-
cilerin flüt çalması olasılığı %88’dir. 2.sı-
nıftaki öğrencilerin flüt çalması olasılığı 
%82’dir. 3.sınıftaki öğrencilerin klarnet 
çalması olasılığı %86’dır. 4.sınıftaki 
öğrencilerin trampet çalması olasılığı 
%96’dır.

•	 İspanya’da enstrüman 1.sınıftaki öğren-
cilerin Tuba çalması olasılığı %99’dur. 
2.sınıftaki öğrencilerin Trombon çalması 
olasılığı %96’dır. 3.sınıftaki öğrencilerin 
Tuba çalması olasılığı %99’dur. 4.sınıfta-
ki öğrencilerin Trampet çalması olasılığı 
%60’dır.

•	 Yunanistan’da enstrüman 1.sınıftaki öğ-
rencilerin bateri ve perküsyon çalması 
olasılığı %93’dür. 2.sınıftaki öğrencile-
rin bateri ve perküsyon çalması olasılığı 
%90’dır. 3.sınıftaki öğrencilerin klarnet 
çalması olasılığı %97’dir. 4.sınıftaki öğ-
rencilerin bateri ve perküsyon çalması 
olasılığı %96’dır.

•	 İngiltere’de enstrüman 1.sınıftaki öğ-
rencilerin flüt çalması olasılığı %90’dır. 
2.sınıftaki öğrencilerin flüt çalması olası-
lığı %97’dir. 3.sınıftaki öğrencilerin klar-
net çalması olasılığı %92’dir. 4.sınıftaki 
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öğrencilerin trombon çalması olasılığı 
%79’dur.
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DERGİ HAKKINDA 

 
Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 2013 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Der-
gimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Der-
gimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları Nİ-
SAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek 
basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Eğitim Araştırmaları 
içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editör-
leri Prof. Dr. Mustafa TALAS ve Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR  olup, dergi yönetim 
kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yönetim kurulu 
başkanı derginin o anki en üst unvana sahip hocası olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı 
kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından 
geçerek hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yaza-
rın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar 
sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri 
üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme 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 olmuş sayılırlar.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının 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. Yöne-
tim kurulu kararı olmaksızın 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 ha-
kem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yöne-
tim 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 bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-
lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 
gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 



çalışmalar yayına alınır.  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. 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 bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın 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. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir.

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da ya-
zarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde ya-
yınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleşti-
rilmeyen 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 online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışma-
ların 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 mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır.

Değerli Bilim İnsanları.,

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı Baş-
vuru koşulu olarak 101 ve 102 nolu madde getirilmiştir. Bu maddenin Alan Eğitimi ile Eği-
tim Bilimleri Koşul No: 11&11 (b) şıkkında “Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan 
(1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayınlanmış özgün araş-
tırma makalesi (10 puan) istenmektedir. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim  Dergisi (ACED) 
alan indeksli dergi kriterlerinde yer almakta ve değerlendirilmektedir. 
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more than one article which is approved by referees and the executive board, those are lined 
up for the following issues. No author has any kind of power on referees and executive board. 
Copy right agreement is not demanded for articles which have been uploaded to the system 
for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the system are considered to be 
transferred to the journal. Author or authors are regarded to have agreed on this and have been 
included in this system by committing to act in accordance with the publishing conditions of 
the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, scientific and advisory 
boards of the journal. 



In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related 
to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published 
in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. 
A work which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief can-
not be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or 
authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to 
negative opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related 
decision of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the jo-
urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal.

Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities 
of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are 
not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not charge any fee thus 
does not have to send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have 
been accepted and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s 
publication and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from 
the system by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed 
by authors based on the sample work provided for them.        



The Article No.101 and No.102 has been brought as the condition to Apply for the Exam of 
Associate Professorship in the Main Area of Health Sciences by T.R. Head of Interuniversity 
Council. In this article, (b) section of the Field Education and Educational Sciences Condi-
tion No: 11&11 states that Original research articles (10 points) published in the journals in-
dexed by international field indices (the journals in the indices apart from those specified in 
1a) are required. International Journal of Family, Child and Education (ACED) is included 
in the criteria for the journals indexed in its field and evaluated accordingly.



YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-



rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.



18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-
luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 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 yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 



gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

• YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ 
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER 
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR 
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE 
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant 
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a 
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7 Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the jo-
urnal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and manage-
ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.



8 Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 
line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can cla-
im a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in 
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding eva-
luation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief 
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) 
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three de-
mands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The 
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor 
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling 
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these 
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes 
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief 
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the 
right to impose sanction on the decision made.

9 English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-



dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 
bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 



the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 
relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 



the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-
tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

• IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION 
PRINCIP LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO 
ARE INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO 
THESE PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF 
PUBLICATION PRINCIP LES, AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF 
WORKS. THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES 
AND CONDITIONS. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE 
OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT 
PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM 
HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

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 e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda 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. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 



oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 
ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

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 bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz 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(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.



•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 



and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 
durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

 

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.

 



* KİTAP KAYNAKLARDA

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66

*KİTAP BÖLÜMÜ

TAŞKIN, L., YANIKKEREM, E., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 
12. Baskı, Ankara, Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı, 
İstanbul, Türkiye: Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90

BAYIK, A., SEVİL, Ü., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşi-
relikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, 
ss.13-26

* MAKALE KAYNAKLARDA

EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., SARUHAN, A., 
(2014). Ege Bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulamalar. Ulus-
lararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 1(1):22-35. Doi: 10.17371/
UHD.2014018935

ÖZCAN, B., KOCAMAN, H., (2016). Eşler Arasındaki Yaş Farkının Boşanmalar Üzerindeki 
Etkisi, ACED Dergisi, 10:1-17 Doi: 10.17359/ACED.20161024262

ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., et, 
al., (2012). Determination of knowledge requirements and health practices of adolescent 
pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2 If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3 The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

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 on the journal.

6 The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7 The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

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. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-



tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 
must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9 None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10 The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, 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 by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.



15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.

16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



 WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.



•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 
report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.



•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 
be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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