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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 
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to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full internet link in 
the references and below the page by giving numbers. 

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

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

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

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

Dergimizin bu sayısında toplam 05 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 Editör 
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Dear readers, precious scholars.,

In this issue of our journal, there are a total of 05 research and application studies. In this issue of the 
journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with their valuable studies. 
We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration committee members 
who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their worthful efforts and 
contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the efforts of the editorial board, 
system management, and the precious scholars taking place in the editorial board for making an effort in the 
background of the publication of this journal. Dear scientists, we still continue our applications and works to 
enable our journal to be in different indices. Our announcements about the evaluation of the studies published 
in our journal to be assessed by different readers and literatures also still continue. We have also speeded up 
our communication studies and the delivery of the journal and its issues to scientists and scholars all around 
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de viyolonsel alanında ya-
pılan yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora tezlerinin sınıflandırı-
larak ortaya konmasıdır. Araştırma, viyolonsel ve diğer yaylı çalgılarla 
ilgili yapılacak araştırmalara kaynak oluşturması ve konu seçiminde 
referans olması bakımından önemli sayılmaktadır. Ayrıca tezlerin ko-
nularına göre sınıflandırılmış olması da araştırmacıların bilgiye ulaş-
malarını kolaylaştırmaktadır. Bu araştırma, Türkiye’de 2012-2018 yıl-
ları arasında viyolonsel alanında yapılan lisansüstü tezleri tespit etmeyi 
amaçlamıştır. Çalışma, viyolonsel konulu çalışmaların derlenip bir 
araya getirilmesi, konu seçiminde kaynak olması bakımından önemli 
görülmektedir. Yöntem: Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun 
olarak izlenen yöntem ve toplanan verilerin niteliği açısından durum 
saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, vi-
yolonsel alanında yapılmış bütün tezler, örneklemini ise 2012-2018 
yılları arasında yapılan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Tezlerin özet-
lerinin tezi temsil ettiği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Tez başlıkları 
birden fazla sınıflamaya ait gözükse de özet içerikleri nitel veri analizi 
yöntemlerinden içerik analizi yolu ile incelenmiş, temalaştırılmış, baş-
lıklardan en uygun olanın altına yazılmıştır. Bulgular: Yapılan araştır-
mada viyolonsel alanında yapılmış lisansüstü tezlere ilişkin veri toplar-
ken YÖK tez arama merkezi aracılığıyla  “çello, viyolonsel, viyolonsel 
tarihçesi, viyolonsel eğitimi” ifadeleri ile taranmış ve elde edilen tezler  
“Viyolonsel tarihçesi ve ekoller”, “Viyolonsel eğitiminde program in-
celeme”, “ Viyolonsel eğitimi-Teknikler-Analiz”,“ Türk Makam Mü-
ziği ve Viyolonsel Eğitimi ”,“Eser-etüt inceleme/ analiz”, “Farklı Di-
siplinlerle İlişkilendirilerek Yazılmış viyolonsel konulu  tezler” olmak 
üzere 6 ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Taramada tespit edilen üç 
tezin sadece anahtar kelimelerinde viyolonsel, çello yazması ancak 
içerik bakımından viyolonsel ile ilişkili olmamasından dolayı çalışma 
54 tez üzerinden değerlendirilmiştir. Tezler, tezin yazarı (soyadı-adı), 
tezin adı, tezin türü, tezin yapıldığı üniversite/enstitü, tezin yapıldığı 
yıla göre sıralanmıştır. Ayrıca tezler “tezin türü, yılı, üniversitesi ve 
enstitüsüne göre tablolar halinde verilmiştir. Sonuç: Bu araştırmada % 
68.45 Yüksek Lisans, %16.65 Sanatta Yeterlik, % 14.8 Doktora tezi 
olduğu, Daha çok sosyal bilimler ( % 40.5)  ve eğitim bilimleri ( % 
35.1) enstitülerinde tez yapıldığı, tezlerin daha çok 2016-2017 yılların-
da, Gazi Üniversitesinde yazıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Viyolonsel, Çello, Yüksek Lisans, Doktora, Sanat-
ta Yeterlik, Lisansüstü Tez

Abstract: The aim of this research; Turkey has a master’s degree in 
art made in the area of proficiency in cello and dissertations is to ex-
pose classified. Research, cello and other string instruments to create 
resources and research to be done regarding the selection of the topic 
for reference, is considered important. In addition, it is also classified 
by the topics of theses researchers get information easier. This research, 
Turkey, between the years 2012-2018 in violoncello made in the area 
of graduate thesis is to identify. Working together, to be assembled on 
the cello studies the selection of source of important topics. Method: 
Research goal and move it as good to be monitored in terms of the na-
ture of the data collected and methods to detect the status of descriptive 
for. The research universe, cello made in the area of the sample of all 
theses, is made between the years of graduate theses 2012-2018. Thesis 
titles belonging to more than one it may seem abstract methods of con-
tent analysis of qualitative data analysis of their contents via examined, 
thematise, was written under the title of the fittest. Results: An inves-
tigation has been made in the field of postgraduate thesis data for the 
cello, while collecting master thesis search through the Center “history 
of cello, cello, cello, cello training” statements obtained and scanned 
with the thesis “the history of the cello and schools “,” Cello train-
ing program review “,” Cello training-Techniques-analysis “,” Turkish 
Makam Music and Cello “,” Work-Etude review/analysis “,” different 
Disciplines Associated Written arguments on the theme of “the cello 
classified under six main headings to. Identified in the scan just three 
thesis keyword in cello, cello and write but in terms of content due 
to the absence of work that is associated with the cello 54 thesis was 
evaluated through. Thesis, the author of the thesis (surname-name), the 
name of the thesis, thesis type, made of thesis University/Institute, the 
thesis is made are listed by year. In addition, the type, year, University 
thesis dissertations “and according to the table given in the Institute.  
The result: In this study, 16.65% 68.45% Master’s, Phd, 14.8% is more 
of a social sciences doctoral dissertation (40.5%) and from the Institute 
of Education Sciences (35.1%), thesis, dissertations more 2016-2017, 
Gazi University was written have been identified.

Key Words: Violoncello, Cello, Qualification In Art, Phd, Postgradu-
ate, Master Thesis
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GİRİŞ

Müzik eğitimi aslında bir bütün olmakla bir-
likte, çeşitli kollara ve her kol içerisinde çeşit-
li dallara ayrılır. Ancak, kolu ve dalı, kapsamı 
ve içeriği, aracı ve gereci, yöntemi ve tekniği, 
ortamı ve düzeyi, aşaması ve süresi ne olursa 
olsun müzik eğitimi, temelde, genel, özengen 
ve mesleki müzik eğitimi olmak üzere ayrılır 
(Uçan, 1994,s. 25). Konservatuar, Eğitim Fa-
külteleri Müzik Eğitimi ABD, Güzel sanatlar 
Fakültelerinde verilen çalgı eğitimi mesleki 
müzik eğitimi kapsamında verilen eğitimdir. 
Viyolonsel eğitimi bu kurumlarda lisans ve li-
sansüstü eğitimi düzeyinde verilmektedir. Bu 
eğitimin ürünü olarak da viyolonsel konusuna 
ilişkin lisansüstü tez çalışmaları yapılmaktadır.

Araştırmacıların yeni bir çalışmaya başla-
madan önceki ilk aşaması literatür taraması-
dır. İlgili literatürün derlenmiş halde araştır-
macılara sunulmuş olması yeni konu bulma, 
yapılmış çalışmaları göz önünde bulundurup 
birbirini tekrar etmeyen yeni alanlara yönlen-
me, yazılmış çalışmaların sonuç ve önerilerini 
referans alarak çalışmalara konu bulma gibi 
imkanlar sunar. Türkiye’de farklı alanlarda 
yazılmış tez derlemelerine çokça rastlanmak-
tadır. Geçmiş yıllarda yazılmış tez derlemele-
rinin güncellenmesi ve konuları bakımından 
karşılaştırılması da alandaki ilerlemenin göz-
lenmesi açısından önemli olabilir.

Lisansüstü çalışmaların derlenmesi, özellikle 
bilimsel araştırma kültürüne yeni araştırma-
cılara genel eğilimler, kullanılan yöntemler 
ve konu seçimi gibi unsurlara ilişkin detaylı 
bilgiler sunmakta; araştırmacılar bu tür çalış-
malar ile kendi çalışmalarına yönelik yakla-
şımlarını geliştirebilme şansına sahip olabil-
mektedirler (Çoşkun, vd 2014: 380-381).

Türkiye’de literatür incelemesine yönelik 
olarak yapılan tarama çalışmaları her geçen 
gün artmaktadır. Bu doğrultuda birçok alanda 
yazılı kaynakların (tezler, makaleler vb.) irde-
lenmesi, sınıflandırılması ve analizini içeren 
çalışmalar mevcuttur. Ayrıca literatürün be-
timsel analizine yönelik çalışmalarla birlikte 
daha özel bir alan olan lisansüstü tezlerdeki 
verilere yönelik bibliyografik çalışmalar da 
bulunmaktadır (Öztutgan, 2016 : 684-708).

Yükseköğrenim kurumlarında lisansüstü eği-
tim, Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dalla-
rında yapılan Sanatta Yeterlik programların-
dan oluşur. Yüksek lisans programı, tezli ve 
tezsiz olmak üzere iki şekildedir. Tezli yüksek 
lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel 
araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi 
değerlendirme ve yorumlama yeteneğini ka-
zanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans 
programının amacı ise, öğrenciye mesleki 
konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut 
bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gös-
termektir. Doktora programının amacı ise, 
öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel 
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olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irde-
leyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaş-
mak için gerekli adımları belirleme yeteneği 
kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda 
hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getir-
me, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c) 
Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama 
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerek-
mektedir. Sanatta yeterlik çalışması, özgün 
bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik 
ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama 
ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim 
programıdır. Sanatta yeterlik programı sana-
tın doktorasıdır. Programın sonunda bireyler-
den tez, sergi, resital ya da vermeleri beklenir 
(YÖK, 2018).

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de viyolon-
sel alanında yapılan yüksek lisans, sanatta ye-
terlilik ve doktora tezlerinin sınıflandırılarak 
ortaya konmasıdır. Araştırma, viyolonsel ve 
diğer yaylı çalgılarla ilgili yapılacak araştır-
malara kaynak oluşturması ve konu seçimin-
de referans olması bakımından önemli sa-
yılmaktadır. Ayrıca tezlerin konularına göre 
sınıflandırılmış olması da araştırmacıların 
bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Çalışma, viyolonsel konulu çalışmaların der-
lenip bir araya getirilmesi, konu seçiminde 

kaynak olması bakımından önemli görülmek-
tedir

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu araştırma, Türkiye’de 2012-2018 yılları 
arasında viyolonsel alanında yapılan lisansüs-
tü tezleri tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştır-
ma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak 
izlenen yöntem ve toplanan verilerin niteliği 
açısından durum saptamaya yönelik betimsel 
bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, viyo-
lonsel alanında yapılmış bütün tezler, örnek-
lemini ise 2012-2018 yılları arasında yapılan 
lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırma, 
viyolonsel alanıyla ve araştırmacının ulaşa-
bildiği lisansüstü tezlerle sınırlıdır. Tezlerin 
özetlerinin tezi temsil ettiği düşüncesinden 
yola çıkılmıştır. Tez aşlıkları birden fazla sı-
nıflamaya ait gözükse de özet içerikleri nitel 
veri analizi yöntemlerinden içerik analizi yolu 
ile incelenmiş, temalaştırılmış, başlıklardan 
daha uygun olan başlık altına yazılmıştır.

VERİLERİN TOPLANMASI

2012-2018 yılları arasında, viyolonsel ala-
nında yapılmış 38 yüksek lisans, 11 sanatta 
yeterlilik ve 8 doktora olmak üzere toplam 57 
teze ulaşılan bu çalışmada veriler, Yükseköğ-
retim Kurulu Dökümantasyon Merkezinden 
(Ulusal Tez Merkezi) elde edilmiştir. Lisan-
süstü tezlere ilişkin veri toplarken YÖK tez 
arama merkezi internet aracılığıyla “çello, 
viyolonsel, viyolonsel tarihçesi, viyolonsel 
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eğitimi” anahtar kelimeleri ile tarama yapıl-
mıştır.  Taramada tespit edilen üç tezin sadece 
anahtar kelimelerinde viyolonsel, çello yaz-
ması ancak içerik bakımından viyolonsel ile 
ilişkili olmamasından dolayı çalışma, 54 tez 
üzerinden değerlendirilmiştir. Tezler “Viyo-
lonsel tarihçesi ve ekoller”, “Viyolonsel eğiti-
minde program inceleme”, “Viyolonsel eğiti-
mi-Teknikler-Analiz”, “Türk Makam Müziği 
ve Viyolonsel Eğitimi”, “Eser-etüt inceleme/ 
analiz”, “Farklı Disiplinlerle İlişkilendirile-
rek Yazılmış Tezler” konularına göre 6 ana 
başlık altında sınıflandırılmıştır. Bazı tezlerin 
başlıkları farklı iki başlığa uysa da araştırma-
cılar tezlerin içeriklerini inceleyerek, 6 ana 
başlığa en yakın olanın altına yazmıştır. Te-
zin yazarı (soyadı-adı), tezin adı, tezin türü, 
tezin yapıldığı üniversite/enstitü, tezin yapıl-
dığı yıl ve sayfa sayısına göre sıralanmıştır. 
Ayrıca tezler “tezin türü, yılı, üniversitesi ve 
enstitüsüne göre tablolar halinde verilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Bu araştırma;

-2012-2018 yılları arasında viyolonsel ala-
nında yazılmış lisansüstü tezlerle,

“Çello, viyolonsel, viyolonsel eğitimi, viyo-
lonsel tarihçesi, program, anahtar kelimeleri-
nin yok.gov.tr tez tarama motorunda taratıl-
ması ile sınırlıdır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Türkiye’de ki üniversitelerin lisansüstü prog-
ramlarında yazılmış “Viyolonsel” konulu 
tezlerin farklı değişkenlerine göre sınıflandır-
maları nasıldır?

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

1-Tezlerin Künyeleri nasıldır?

a-Tezlerin türlerine göre dağılımı nasıldır?

b- Yapıldıkları yıllara göre dağılımı nasıldır?

c- Yapıldıkları enstitülere göre dağılımı nasıl-
dır?

d- Yapıldıkları üniversitelere göre dağılımı 
nasıldır?

2- İçerik bakımından benzerlik gösteren tez-
lerin sınıflandırılmaları nasıldır?

3- 1992-2011 yıllarını kapsayan Viyolonsel 
konulu tezlerin incelenmesine ilişkin yapıl-
mış araştırmayla olan benzerlik ve farklılık-
ları nelerdir?

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, Türkiye’de 
2012-2018 yılları arasında viyolonsel alanın-
da yapılmış 54 lisansüstü tez ile ilgili bulgu-
lar toplanmış, tablolar halinde ortaya konarak 
yorumlanmıştır. 
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Tablo 1. Türkiye’de 2012-2018 Yılları Arasında Viyolonsel Alanında Yapılmış Lisansüstü 
Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı

Tezin Türü F %

Yüksek lisans 37 68,45

Sanatta yeterlik 9 16,65

Doktora 8 14,8

Toplam 54 100

Tablo 1’de 2012-2018 yılları arasında “viyo-
lonsel” alanı ile daha çok yüksek lisans tezi 
olduğu görülmüştür.

Yüksek Lisans Programının hem konserva-
tuvar, hem Güzel sanatlar fakülteleri hem de 

Eğitim Fakültelerinde açılıyor olması buna 
sebep olduğu söylenebilir. Ayrıca konserva-
tuarlarda daha çok “Sanatta Yeterlik” progra-
mı açılırken Eğitim Fakültelerinde daha çok 
“Doktora” programı açılmaktadır.

Tablo 2. Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Enstitü-
lere Göre Dağılımı

Enstitünün Adı Yüksek Lisans Sanatta Yeterlik Doktora Toplam

f % f % f % f %

SBE 15 40.5 7 77,77 1 12,5 20 40

EBE 13 35.1 - - 4 50 17 34

GSE 9 24,3 2 22,22 3 37,5 13 26

Toplam 37 100 9 100 8 100 54 100

SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü, EBE: Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, GSE: Güzel Sanatlar Ens-
titüsü

Tablo 2’de görüldüğü gibi 2012-2018 yılla-
rı arasında “viyolonsel” alanı ile daha çok 
SBE (% 40) ve EBE’de (% 34) tez yapıldı-
ğı söylenebilir. Konservatuarların lisans üstü 

programlarının Sosyal Bilimler enstitülerine 
bağlı olması ve Eğitim Fakültelerinin Müzik 
Eğitimi ABD’lerinin Eğitim Bilimleri Ensti-
tülerine bağlı olması buna sebep olarak söy-
lenebilir. Bunun yanı sıra EBE’de daha çok 
yüksek lisans tezi yapıldığı, SBS’de daha çok 
sanatta yeterlik tezi yapıldığı, EBE’de daha 
çok doktora tezi yapıldığı görülmüştür.
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Tablo.3 Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı Tablosu

YIL Yüksek Lisans Sanatta Yeterlik Doktora TOPLAM

2012 3 4 2 9

2013 2 1 - 3

2014 3 - 2 5

2015 3 2 - 5

2016 9 1 2 12

2017 9 - 1 10

2018 4 1 1 6

Toplam 37 9 8 54

Tablo 3’de , 2016 ve 2017 yıllarında “viyo-
lonsel” alanında yazılmış lisans üstü çalışma-
ların diğer yıllara oranla daha fazla olduğu 
görülmektedir. 2018 yılına ait çalışmaların 

henüz tez tarama merkezine ulaşmamış olma-
sı “viyolonsel” alanına ilişkin tezlerin azlığı-
na sebep olarak düşünülmektir.

Tablo.4 Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı Tablosu

Üniversite Yüksek 
Lisans 

Sanatta 
Yeterlilik 

Doktora Toplam 

Gazi 5 - 5 10

Hacettepe 4 - 1 5

Anadolu 1 2 - 3

Uludağ 4 - 1 5

Trakya - 2 - 2

Çukurova 1 - - 1

Atatürk 2 - - 2

Fırat 1 - - 1

Haliç 2 1 - 3

Pamukkale 1 - - 1

Dokuz Eylül 1 - - 1
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Karadeniz 
Teknik 

1 - - 1

Marmara 1 - - 1

İstanbul Teknik 1 - - 1

Afyon 
Kocatepe 

1 1 - 2

On Dokuz 
Mayıs 

1 - - 1

İstanbul 1 1 - 2

Yıldız Teknik - 1 - 1

Yaşar 2 1 - 3

Abant İzzet 
Baysal  

1 - - 1

Cumhuriyet 1 - - 1

Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar 

2 - - 2

Kocaeli 1 - - 1

Akdeniz 1 - - 1

Yüzüncü Yıl 1 - - 1

Okan 1 - - 1

Toplam 38 9 7 54

Tabloda 4’ de görüldüğü gibi viyolonsel ile 
ilişkili lisansüstü tezlerin daha çok Gazi üni-
versitesinde yapıldığı, Hacettepe üniversitesi-
nin onu takip ettiği söylenebilir. Gazi Üniver-
sitesi MEB ABD ve Türk Müziği Konservatu-
varını temsil etmektedir. Gazi Üniversitesinin 
lisansüstü kontenjanının diğer üniversitelere 

oranla daha fazla olması buna sebep olarak 
gösterilebilir. ‘15’ devlet konservatuvarında 
ve 2 vakıf üniversitesi devlet konservatuva-
rında toplam 27, ‘6’ Müzik Eğitimi ABD’de 
toplam 23, ve ‘2’ Güzel Sanatlar Fakültesinde 
ise toplam 4 lisansüstü tez bulunmaktadır.
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Tablo 5. Tezlerin Ana Başlıklar Altında Sınıflama Tablosu

Tez sınıflama Yüksek 
Lisans 

Sanatta 
Yeterlik

Doktora Toplam

F %

Viyolonsel Tarihçesi ve 
Ekoller

3 1 - 4 7.4

Viyolonsel Eğitiminde 
Program İnceleme

1 - - 1 1.85

Viyolonsel Eğitimi- 
Teknikler

10 1 2 13 24.05

Türk Makam Müziği ve 
Viyolonsel

5 1 3 8 16.65

Eser /Etüt İnceleme- 
Analiz

17 6 2 25 46.25

Farklı Disiplinlerle 
İlişkilendirilerek Yazılmış 
Tezler

1 - 1 2 3.7 

Toplam 37 9 8 54 100

Tablo 5’de, Viyolonsel ile ilişkili tezlerin 
daha çok (%46.25) “eser-etüt inceleme-ana-
liz” başlığında toplandığı, çalışmaların ya-
rısının bu konuyla ilgili olduğu, “viyolonsel 
eğitimi-teknikler” ve “Türk makam müziği 
ve viyolonsel” başlığındaki tezlerin de çalış-
mada önemli bir yüzdeye sahip olduğu görül-
müştür.

Viyolonsel Tarihçesi ve Ekoller

1-İŞKODRALI Eren Musa, Viyolonselin, 
Solo Çalgı Olarak Ön Plana Çıkmasına Ön-
cülük Eden Besteci Çellistlerin Biyografileri 
ve Bu Doğrultudaki Çalışmaların İncelenme-
si, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Sanatta Yeterlilik Tezi, 2012, 159 s.

2-EKBER Kerem. Romberg’den Klengel’e 
19.Yüzyıl Alman Viyolonsel Okulunda Bes-
teci Viyolonselciler ve 20. Yüzyıl Viyolon-
selcilerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, 2014, 101 s.

3-DAĞLIOĞLU Can Ahmet. Pablo Casals’ın 
Hayatı ve Müzik Tarihindeki Önemi, Çuku-
rova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, 2017, 149 s.

4-AKDAĞOĞLU Turgay. Türk ve Batı Mü-
ziğinde Viyolonsel İcrası, Fırat Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, 2018 94 s.
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Viyolonsel Eğitiminde Program İnceleme

1-ONAT Alp Yiğit. Güzel Sanatlar Lisesi Vi-
yolonsel Öğretim Programlarının Karşılaştı-
rılması, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018,99 s.

Viyolonsel Eğitimi- Teknikler

1-ŞEN Çağrı. Dizgeli Öğretim Modelinin 
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Viyolon-
sel Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi, Mar-
mara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitü-
sü, Doktora Tezi, 2012 198 s.

2-ÇINARDAL Levent. Georg Eduard Golter-
mann Op. 65 4. Viyolonsel Konçertosu’nun 
Çalınmasında Karşılaşılan Güçlüklere Yöne-
lik Öğretim Elemanları Görüşlerine Dayalı 
Çözüm Önerileri, Gazi Üniversitesi, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
2013 130 s.

3-ÖZTÜRK Devrim. Viyolonsel Öğretimin-
de Öz Değerlendirme Uygulamalarının Per-
formansa ve Tutuma Etkisi, On Dokuz Ma-
yıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, 2014, 75 s.

4-BİREL A. Semih. Viyolonsel Öğretimin-
de Performansı Değerlendirmeye Yönelik 
Hazırlanan Dereceli Puanlama Anahtarının 
(Scoring Rublic) Sınanması ve Değerlendi-
rilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Doktora Tezi,  2014, 116 s.

5-DİKİCİ Murat Mustafa. Viyolonsel Eği-
timinde Karşılaşılan Entonasyon Problemi-
nin Çözümüne Yönelik Yöntemlere İlişkin 
Öğrenci Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi, 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi 2014, 68 s.

6-UZUN ONAT Nihan Ezgi. Temel Orkestra 
Repertuvarı Eserlerindeki Viyolonsel Parti-
lerinden Seçilmiş Pasajların Deşifre Eğitimi 
Açısından İncelenmesi, Anadolu Üniversite-
si, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterli-
lik Tezi, 2016, 89 s

7-CÖMERT Manolya. Viyolonsel Eğitimi 
İle İlgili Araştırmaların Sınıflandırılması, 
Sonuçlarının Alana Katkısı ve Uygulanabi-
lirliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eği-
tim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
2017, 84 s.

8-ÇABUK Ulaş. J.S.Bach Viyolonsel Süitle-
rinin Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar-
da Viyolonsel Eğitimi Bağlamında İncelen-
mesi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017, 101 s.

9-ÖZER Seray. Eğitim Fakültesi Güzel Sa-
natlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana 
Bilim Dalı Öğretim Programında Uygulanan 
Viyolonsel Eğitiminde Türk Eserlerinin Yeri-
nin ve Gerekliliğinin Değerlendirilmesi, Ulu-
dağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, 2017 122 s.
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10-GÜÇLÜ Emre Hüseyin. Viyolonsel Eği-
timinde En Sık Kullanılan Yay Teknikleri, 
Bu Tekniklerin Öğretilmesinde Kullanılan 
Metotlar ve Öğretim Yöntemlerinin Uzman 
Görüşleri Doğrultusunda Belirlenmesi, Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017, 53 s.

11-GÜMÜŞ Gülsin. Viyolonselde Modern 
İcra Teknikleri ve Notasyonu, Okan Üniver-
sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Li-
sans Tezi, 2018, 72s.

12-URHAL Necla. Viyolonsel Alanında Baş-
langıç Yay Tekniklerinin Eğitimci Görüşleri 
Doğrultusunda İncelenmesi, Kocaeli Üniver-
sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Li-
sans Tezi 64.s

13-ÖZDEMİR Selin. Farklı Düzeylerdeki Vi-
yolonsel Öğrencilerinin Teknik Problemleri; 
Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 45s.

Türk Makam Müziği ve Viyolonsel Eğitimi

1-ÖNDER Osman. Zeybek Müziklerinin 
Viyolonsel Eğitiminde Kullanılabilirliği ve 
Viyolonsel Eğitimine Uyarlanması, Uludağ 
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, 2012, 118 s. 

2-MADANOĞLU Naci. Türk Müziği Çalgı-
ları ve Viyolonsel İçin Model Bir Oda Müzi-
ği Beste Çalışması, Haliç Üniversitesi, Sos-

yal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, 
2012, 88 s

3-LEHİMLER Emrah. Geleneksel Türk Mü-
ziğine Dayalı Viyolonsel Öğretimine Yönelik 
Bir Model Önerisi ve Uygulamadaki Görünü-
mü (Hüseyni Makamı Örneği) Gazi Üniver-
sitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora 
Tezi, 2014, 156 s.

4-KILIÇ Adem. Türk Müziği Viyolonsel İc-
racıları ve İcra Tekniklerine Yönelik Bir İn-
celeme, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015 189 s.

5-KARACA Tolga. Türk Müziğinde 15.yy’da 
Kullanılan Makamlardan Oluşturulan Seyr-i 
Nâtık Örneğinin Viyolonsel Öğretiminde 
Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi, Gazi 
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Dok-
tora Tezi, 2016, 682 s.

6-HATİPOĞLU Ayşe Zeynep. Tanburi Cemil 
Bey Viyolonsel Taksimlerinde Zaman, İstan-
bul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016, 94 s. 

7-ÇETİK Özcan. Viyolonselin Türk Müzi-
ğindeki Gelişim Sürecinin İncelenmesi, Haliç 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yük-
sek Lisans Tezi, 2017, 86 s.

8-İLGAR Koray. Türk Müziği Viyolonsel 
İcracılığında Mes’ud Cemil, Gazi Üniversi-
tesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Doktora Tezi, 
2018, 871s.
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9-BİLİR Uğraş Funda. Güzel Sanatlar Lisesi 
Çello Öğretim Programına Dayalı Kullanılan 
Kitapların Türk Müziği Kazanımları Açısın-

dan Değerlendirilmesi, Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Li-
sans Tezi, 2018, 103s.

Tablo 6. Türk Makam Müziği –Viyolonsel İlişkili Tezlerin Dağılımı

Tez Konusu Yüksek Lisans Sanatta Yeterlik Doktora Toplam

Viyolonsel Eğitimi 2 - 2 3

İcra 3 1 1 5

Toplam 5 1 3 9

Tablo 6’da görüldüğü gibi bu alanda toplam 9 
tez bulunmaktadır. 

Eser /Etüt İnceleme- Analiz 

1-OCAK Derya, “Carl Schröder’in Die Ers-
ten Übungen Für Violoncello Opus 31” Etüt 
Kitabının İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2012, 158 s.

2-KIRAN Sevi Sezgi. J.S.Bach’ın Viyolon-
sel Süitlerinin Yorumlarında Farklı Edisyon-
ların Etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlilik 
Tezi, 2012, 241 s.

3-FELEK Ahmet. Türkiye’de Eğitim Fakül-
teleri Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında 
Viyolonsel Eğitiminde En Çok Kullanılan 
Başlangıç Metotlarının Karşılaştırmalı Anali-
zi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ens-
titüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012, 93 s.

4-AKBAROVA Leyli. Azerbaycan Besteci-
lerinin Eserlerinde Viyolonselin Yeri, Trakya 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sa-
natta Yeterlilik Tezi, 2012, 127 s.

5-ERSOY Ayşe. Franz Joseph Haydn’ın Kla-
sik Dönemdeki Yeri, Stili ve Viyolonsel Kon-
çertolarından No:1 (Do Majör) ve No:2 (Re 
Majör)’in Teknik ve Yorum Açısından Kar-
şılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlilik, 2013, 
173 s.

6-RUSTAİİ Firuze. Sergei Prokofiev’in  (Do 
Majör Op.119) Viyolonsel Sonatının Form 
Ve Viyolonsel Tekniği Açısından İncelen-
mesi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  2013, 120 s.

7-UÇAR DEMİR Burçak. Hasan Ferid Alnar 
Viyolonsel Konçertosu Birinci Bölüm (Mo-
derato) İncelenmesi, Haliç Üniversitesi, Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
2014, 141 s.

8-BAĞDEMİR Nihan. Romantik Dönem-
de Ulusalcılık Akımının Etkisinde An-
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tonion Dvorak’ın Opus 104 Viyolonsel 
Konçertosu’nun Çalgı Tekniği ve Biçim Ba-
kımından İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Li-
sans Tezi, 2015, 80 s.

9-DOĞANGÜN Deniz. Ahmed Adnan 
Saygun’un Op. 31 Solo Viyolonsel İçin 
Partitası’nın Tarihsel ve Yapısal Açıdan İnce-
lenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlilik Tezi, 
2015, 146 s.

10-KAPLAN Kaan Ali. Arthur Honegger’in 
Müziği ve Viyolonsel Konçertosu, Uludağ 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yük-
sek Lisans Tezi, 2015, 127 s.

11-ERDEN Evin. J.S. Bach’ın Çello Süitle-
rinin El Yazmaları ve Farklı Edisyonlarının 
Karşılaştırılması, Yaşar Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik, 2015, 
220 s.

12-KARLIDAĞ Semih Mehmet. Johannes 
Brahms’ın Opus 38 Mi Minör Viyolonsel-Pi-
yano Sonatının Güncel Bir Anlayışla İncelen-
mesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, 2016, 103 s.

13-ÇAYLI Damla. Ludwig Van Beethoven’ın 
Op.5 No.1, No.2 Fortepiano ve Viyolonsel 
İçin Yazılmış Sonatlarının Armoni, Form ve 
Tarihsel Açıdan İncelenmesi, Hacettepe Üni-

versitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek 
Lisans, 2016, 122 s.

14-KIRAÇ Derya. Klasik Batı Müziği’nde 
Doğaçlama ve J.Haydn (Hob.VIIb.No.2) Vi-
yolonsel Konçertosu İçin Yazılmış Kadansla-
rın Teknik Olarak İncelenmesi, Anadolu Üni-
versitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2016 74 s.

15-SOYBERK KIRATLI Duygu. Ahmet Ad-
nan Saygun’un “Viyolonsel İçin Partita” adlı 
eserinin teknik incelemesi, Cumhuriyet Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2016 74. S

16-TURAN Pınar. Ferit Alnar Viyolonsel 
Konçertosunun Analizi, Hacettepe Üniversi-
tesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Doktora Tezi, 
2016, 174 s.

17-ÇERÇİ Gözde. Joseph Haydn’ın Yaşamı 
ve Do Majör No:1 Viyolonsel Konçertosu’nun 
Form ve Viyolonsel Tekniği Açısından İnce-
lenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sa-
natlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 2016, 
52 s.

18-ÖZKAN Ezgi. Sebastian Lee op. 113 Etüt 
Kitabının Teknik ve Biçimsel Analizi, Gazi 
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi ,2016, 111 s.

19-ARICI Sinem. Sebastian Lee Op.31 Etüt 
Kitabının Teknik ve Biçimsel Analizi, Gazi 
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Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi ,2016, 112 s.

20-ÇAKAR Sıla. Rudolf Matz 25 Etüt Ki-
tabının Viyolonsel Eğitimi Açısından İnce-
lenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi ,2016, 181 s.

21-KOCAMAN Deniz. A.Schnittke’nin 1. 
Çello Sonatının Ses Alanlarının İncelenmesi, 
Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, Yüksek Lisans Tezi, 2017, 66s.

22-NARDEMİR Selin. Sergie 
Rachmaninoff’un Hayatı ve Op.19 Viyolon-
sel Sonatının Müzikal Analizi, İstanbul Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2017,128 s.

23-KARABEY Gülizar Seren. Johannes 
Brahms’ın Op.99 Fa Majör Viyolonsel-Pi-
yano Sonatını Yorumlama Teknikleri, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sa-
natlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017, 
70 s.

24-ONARAN İdil. Staravinsky’nin Müzikal 
Stili ve Viyolonsel Piyano İçin İtalyan Süiti, 
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, Doktora Tezi, 2017 96 s.

25-BELLER Aslı. Ahmet Adnan Saygun’un 
Viyolonsel Eserlerinin Biçimsel ve Teknik 
İncelemesi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sa-
natlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlilik Tezi, 2018, 
100 s.

Tablo 7. Eser-Etüt Analiz Konusuna İlişkin Tezlerin Dağılımı Tablosu

Analiz konusu Yüksek Lisans Sanatta 
Yeterlilik

Doktora Toplam

Etüt Analiz 5 - - 5

Eser Analiz 12 6 2 20

Toplam 17 6 2 25

Tablo 6’da görüldüğü gibi bu alanda toplam 
25 tez bulunmaktadır. 

Tablo 6’da görüldüğü gibi “viyolonsel” ala-
nında eser-etüt analizi konularında yazılan 
tezler araştırmanın %50’sini oluşturmakta-
dır. Bu çalışmaların daha çok eser analizi ile 
yüksek lisans çalışmaları olduğu söylenebilir. 
Etüt analizi çalışmalarının bu yıllar arasın-

da sanatta yeterlik ve doktora çalışmalarına 
konu olmadığı da görülmektedir.

Farklı Disiplinlerle İlişkilendirilerek Yazıl-
mış Tezler

1-GÜNDÜÇ Gözde. Alexander Tekniğinin 
Viyolonsel Çalarken Uygulanması, Yaşar 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yük-
sek Lisans Tezi, 2018, 56s.
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2- AVCI Burcu. Bireylerin Duygusal Zekâ 
Düzeylerinin, Müzik Gruplarındaki Hazırlık 
Çalışmaları ve Konser Performanslarına Et-
kisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ens-
titüsü, Doktora Tezi, 2012, 99 s.

Anahtar Kelimelerinde Viyolonsel Olan 
Diğer Tezler

1-USMAN Oğuz. Tenor Solo Kadın Koro-
su ve Orkestra İçin Bakkahalar İle Sacher’e 
Saygı İçin Yazılmış Beş Eserin Karşılaştır-
malı Analizi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat-
ta Yeterlilik Tezi, 2016, 162 s.

2- SÜALP Eren. Johann Sebastian Bach’ın 
Altıncı Eşliksiz Viyolonsel Süiti’nin 
(BWV1012) Klasik Gitarla İcra Edilmesine 
Yönelik Bir Araştırma, Hacettepe Üniversite-
si, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, 2014 121 s.

3-GÖREN Başak. Prokofiev Erken Dönem 
Eserlerine Genel Bir Bakış ve İlk Üç Piyano 
Sonatının İrdelenmesi, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Ye-
terlilik Tezi, 2014 80 s.

Bu durumda; 2 sanatta yeterlik, 1 yüksek li-
sans tezinin sadece anahtar kelimelerinde 
“viyolonsel” ifadesinin bulunduğu, viyolon-
sel alanı ile doğrudan ilişkili olmadığı söyle-
nebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

2012-2018 yılları arasında yazılmış lisan-
süstü tezlerin “anahtar kelimeleri, başlık ve 
özet” taramalarıyla elde edilen verilere göre;

1.Alt Probleme Yönelik Sonuçlar

Türkiye’de viyolonsel alanı ile ilişkili

•	 % 68,45 Yüksek Lisans, %16,65 Sanatta 
Yeterlik, % 14,8 Doktora tezi olduğu,

•	 Daha çok sosyal bilimler ( % 40.5)  ve 
eğitim bilimleri ( % 35.1) enstitülerinde 
tez yapıldığı,

•	 Tezlerin daha çok 2016 ve 2017 yılların-
da yazıldığı,

•	 Gazi Üniversitesinde yazıldığı,

2. Alt Probleme Yönelik Sonuçlar

•	 Tezlerin 6 ana başlıkta sınıflandırıldığı

•	 Daha çok (% 50) “eser-etüt inceleme-
analiz” başlığında tez olduğu, 

•	 Bu başlık altındaki çalışmaların daha çok 
( % 40) “eser inceleme-analiz” konusun-
da olduğu,

3. Alt Probleme Yönelik Sonuçlar

•	 Orhan, 2012’nin 1992-2011 yılları ara-
sında yaptığı çalışmada daha çok yüksek 
lisans tezi (%80) yapıldığı, yapılan lisans 
üstü tezlerin çoğunluğunun sosyal bilim-



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Ocak  – Şubat  – Mart  - Nisan  2019 Sayı: 17 Kış İlkbahar Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
January - February - March - April 2019 Issue: 17 Winter Spring Semester

ID: 224 K: 333
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)

15

ler enstitüsünde ( % 59 ) yapıldığı sonuç-
larına ulaşılmıştır. 2012-2018 yılları ara-
sında yapılan yeni çalışmada da benzer 
bir sonuca ulaşılmış daha çok (%68,45) 
yüksek lisans tezi yazılmış, özellikle vi-
yolonsel konulu sanatta yeterlik tezlerin-
de ki artış dikkat çekmiştir.

•	 1992-2011 yılları arasında yapılan çalış-
mada tezlerin bir kısmının Fen Bilimleri 
enstitüsünde yazıldığı ortaya konmuştur. 
Marmara, Gazi ve Anadolu Üniversitele-
ri Lisans üstü programlarını ilk yıllarda 
Fen Bilimleri enstitüsüne bağlı olarak 
açmaktaydı. Ancak daha sonra sosyal 
bilimler ve eğitim bilimleri enstitülerine 
geçmişlerdir. Bu durumda güncellenen 
çalışmada Fen bilimleri enstitüsü yer al-
mamaktadır.

•	 1992-2011 yılları arasında yapılan çalış-
mada yer almayıp yenilenen bu çalışma-
da yer alan üniversitelerin; Yaşar Üniver-
sitesi, Fırat Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi 
ve Pamukkale Üniversitesi olduğu tespit 
edilmiştir.

•	 Orhan 2012’nin yaptığı araştırmada beş 
farklı sınıflama yer alırken 2012-2018 
çalışması ile güncellenen çalışmada beş 
sınıflamaya ek olarak altıncı bir katego-
ri “Farklı disiplinlerle ilişkilendirilerek 

yazılmış viyolonsel konulu tezler” daha 
eklenmiştir.

•	 Orhan 2012’nin yaptığı çalışmada “Eser-
etüt inceleme analiz (%37,24), viyolon-
sel eğitimi-teknikler (%29,26) viyolonsel 
alanında en çok araştırılan konulardır. 
Program inceleme   (%13,3), Tarihçe ve 
ekoller ( % 10,64) , Türk makam müzi-
ği ve viyolonsel eğitimi (%9,31)” iken 
güncellenen çalışmada  ; “Eser etüt in-
celeme-analiz ( % 50), viyolonsel eğiti-
mi-teknikler (%20), Program inceleme ( 
%2), Tarihçe ve ekoller (% 8) ,Türk  ma-
kam müziği ve viyolonsel eğitimi (%16)” 
ile benzerlik ve farklılık gösterdiği görül-
mektedir. Yeni çalışmalarda “Eser etüt 
inceleme-analiz”, “Türk Makam müziği 
ve viyolonsel eğitimi” konularında araş-
tırmalar artarken diğer konularda özellik-
le program inceleme konusunda araştır-
ma sayısı azalmıştır.

Demirbatır 2001’de “Yaylı Çalgılar Yüksek 
Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Bib-
liyografyası” yaylı çalgılarla ilgili yapılmış 
lisansüstü tez bibliyografyasının oluşturul-
ması amaçlanmış ve bu amaçla 13 üniversite-
de 1987-1999 yılları arasında yazılan yüksek 
lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezleri ta-
ramış ve gruplandırılmıştır. Gruplama sadece 
çalgılara göre yapılmıştır. 1992-1999 yılları 
arasında viyolonsel alanında toplam 12 tez 
tespit etmiş, daha çok (8 adet) yüksek lisans 
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tezi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yönüy-
le yapılan bu çalışmayla benzerlik göster-
mektedir.

Çeşit’in 2015’de “Türkiye’de Viyola Üzeri-
ne Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi” 
adlı çalışmasında konularına göre 10 farklı 
grup (viyola eğitimi, literatür, biyografi, eser 
inceleme, metot inceleme, etüt inceleme, 
metot önerisi, çalışma önerisi, yapısal-tarih-
sel inceleme, diğer) oluşturularak incelenen 
çalışmaların; 1994-2014 yılları arasında, 18 
farklı Üniversite’de, 4 farklı Enstitü ve 2 
farklı A.B.D.’na bağlı olarak tamamlandığı 
belirlenmiştir. En fazla “eser inceleme” ve 
“viyola eğitimi” konu gruplarında çalışma 
tamamlandığı belirlenmiştir. En fazla Yük-
sek Lisans seviyesinde (%75.51) çalışma ta-
mamlandığı, %22.44’ü Sanatta Yeterlik, % 
2.04’ü Doktora seviyesinde olduğunu ortaya 
koymuş. Yapılan bu çalışma ile benzerlikler 
gösterdiği söylenebilir. 

Arıca’nın 2017’de “Türkiye’de Keman Peda-
gojisi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tez-
ler Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasında 
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Arşivi’nde 
ki 109 keman konulu teze ulaşılmış ve be-
lirlenen kriterler doğrultusunda 69 tez ke-
man pedagojisi alanında değerlendirilmiştir. 
Müzik Öğretmenliği, Konservatuarlar ve 
Güzel Sanatlar Faküteleri’nde hazırlanan tez-
lerde; belirlenen kategoriler altında araştırma 
eğilimlerinin benzer olduğu çalışmalar bulun-

sada, birimlerin araştırmalarını çoğunlukla 
kendilerine yönelik yürüttüğü tespit edilmiş, 
çalışmadaki bulguların diğer araştırmalarda 
belirtilen sorunlar ile de ilişkilendirilmesi 
sonucunda, Türkiye’deki keman eğitim sis-
teminin bütünlük içinde yapılandırılmasında 
sorunlar olduğu söylenebilmektedir.

Demirbatır Erol Çeşit Canan, Arıca Eylem 
çalışmalarında da tezler; türlerine, yıllarına, 
enstitülerine ve üniversitelerine göre ayrıl-
mıştır. Yapılan bu çalışma ile diğer çalışma-
larda da görüldüğü gibi tezler benzer bir sı-
nıflandırma yapılarak ortaya konulmuştur. Bu 
şekilde, araştırmacıların benzer konuda tezle-
ri bir bütün halinde bulmasını kolaylaştıracak 
bibliyografya çalışmalarının, yapılış bicimi 
ve içerik olarak benzerlikler gösterdiği söyle-
nebilir. Bu tip çalışmaların daha sonra yapıla-
cak sonuçların, yöntemlerin karşılaştırıldığı, 
tartışıldığı diğer büyük çaplı araştırmalara re-
ferans olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın 
sonucunda öneriler;

•	 Bu çalışmada viyolonsel alanında yazıl-
mış ulusal tezler sınıflanmış ve incelene-
rek ortaya konmuştur. Ulusal makaleler, 
uluslararası tezler ve makalelerin de der-
lendiği yeni çalışmalar yapılması,

•	 “Viyolonsel” alanında yazılmış ulusal 
araştırmalarla uluslararası araştırmaların 
çok yönlü olarak (yöntem, amaç) karşı-
laştırılması,
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•	 “Viyolonsel” ile ilgili yapılmış tüm çalış-
maların yer alacağı bir meta analiz çalış-
ması yapılması,

•	 Farklı disiplinlerle ilişkili tezlerin çalışıl-
ması,

•	 Viyolonsel ile ilgili çalışmaların daha 
çok betimsel ve nitel çalışmalar olduğu 
tespit edilmiştir. Yeni yapılacak çalışma-
ların deneysel ve boylamsal çalışmalar 
olması,

•	 Daha sonraki yıllarda çalışmanın güncel-
lenmesi önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: The production that neglects the consumers in today’s globalizing economy is 
seen as it is also neglecting the demand and the market. The end result of such a production 
would be poor quality and inefficiency (Hekimci, 2007: 254). The consumer is the real person 
who buys or purchases products to satisfy his or her family’s needs, wants and desires (Solo-
mon, 2003: 7). Concious consumer is organized; aims at providing benefits at the maximum 
level while purchasing; considers their real needs; does planned and documented shopping; is 
aware that they are not the object but the subject of the purchasing process; carries the maturity 
to buy high quality and standard, healthy, safe and environmental products; besides all these 
cares for their budget and chooses a product that is affordable and at the same time evaluates 
the quality; chooses local products among similars, therefore leads to increasing economical 
efficiency (Hekimci, 2007: 254).  Consumer behavior is related to consumers’ decisions to use 
the values they have in order to best satisfy their needs. Consumer behavior examines processes 
involving individuals and groups’ preferences, buying and using goods and services, or expe-
riencing their needs and desires (Solomon, et, al., 2003: 7).  Consumer behavior, according to 
another definition; Are the behaviors they demonstrate during their research to purchase, use, 
evaluate and dismiss goods and services in order to satisfy their needs. Consumer behavior 
focuses on how individuals make decisions when spending available resources (time, money 
and effort) for consumption (Schiffman ve Kanuk, 2004: 8).  Social and cultural, demograp-
hic and psychological factors influence the purchasing behavior of a consumer. Demographic 
characteristics of consumers are age, marital status, education, occupation, gender and income 
status. It is assumed that there is a relationship between these demographic characteristics and 
the purchasing decision (Yılmaz ve Can, 2013: 4).  Aim: In this study, it was tried to determi-
ne the relationship between fruit juice consumption and socio-demographic characteristics of 
consumers. In addition, fruit juice producers can also benefit from the results of this study to 
produce new ideas. Method: This article was brought to the attention with some of the findings 
of the scientific research project which the authors personally performed and finalized named 
“ A Research on Consumer Awareness about Quality and Food Security Systems in Fruit Juice 
Products: The Case of Antalya Province”.In this context, the raw data source of the project 
research consists of horizontal cross-sectional data at the household level. Accordingly, the 
primary data obtained from questionnaires administered by the face-to-face interview method 
with the sample consumer size determined for the indicated research area was taken into consi-
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deration. In marketing research applications, different sample sizes are used, assuming certain 
confidence bounds and certain population variances for various population sizes and tolerance 
levels. In the case where the main body is divided into two groups by qualitative feature (in this 
study, “fruit juice consumers” and “people who do not consume fruit juice”) and the popula-
tion of the main mass is more than 500.000 (fort his research 735.157 people was determined 
according to official records of Antalya central districts) 95% confidence limits and the sample 
size calculated for 0.25 (0.5x0.5) variance were 384 cases.  (Kurtuluş, 1998: 236). A survey 
was conducted with a total of 400 households on the assumption that there may be erroneous 
surveys within the scope of the research. A total of 389 questionnaires were evaluated after the 
control of the questionnaires. The evaluation of the original data compiled by the face-to-face 
survey method from the households in the study was made via the “SPSS 13.0” program. Chi-
square analysis was used to determine the relationship between socio-demographic characteris-
tics of consumers and consumption of fruit juice. Findings and Results : Consumption is the 
use of resources for a certain period of time for people’s needs and wants. Marketers should 
be aware of consumer behavior because there is no consumption without consumer. It is a fact 
that consumption is every moment of human life and in order for this action to take place, the 
consumer must have the need for that thing at that moment. However, this need is perceived 
differently by each consumer, and accordingly, consumers are influenced by different factors 
when purchasing a particular product. Businesses need to know their customers’ needs and be-
haviors better, be informed and make realistic estimates are important elements in developing 
successful strategies that will increase their competitiveness. This is also due to a good analysis 
of the consumer behavior and the factors affecting consumer behavior, as well as the ability of 
sustainable profit-making businesses to adapt to their environment and predict changes in their 
environment. It is inevitable for businesses to take into account the cultural, social, psychologi-
cal and personal circumstances of the consumer in order to be able to influence their consumer 
behavior and cope with intense competition. This research was designed to reveal the findings 
obtained from the analysis of primary data on 389 people in Antalya province and to develop a 
solution proposal to demonstrate whether the socio-demographic characteristics of the consu-
mers (sex, age, education, profession and income) have an effect on fruit juice consumption . It 
can be said that the obtained data is sufficient to make statistical evaluation. Hypotheses were 
possible to test because the data are derived from a large consumer population. According to 
Chi-square test results obtained in the study, a significant difference was found in the relations-
hips between gender and fruit juice consumption at 5% (p = 0.05), between education and fruit 
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juice consumption, between household width and fruit juice consumption, between maternal 
child and fruit juice consumption. It was also found that there was a significant relationship 
between monthly household income and fruit juice consumption at the level of significance of 
5% (p = 0.05). On the other hand, 10% (p = 0.10) significant level of fruit juice consumption 
and household life status were found to be significant. There was no significant relationship 
between juice consumption and age at both 5% (p = 0.05) significance level and 10% (p = 0.10) 
significance level. In addition, there was no significant correlation between juice consumpti-
on and age groups, between juice consumption and household life status, and between juice 
consumption and monthly household income at 5% (p = 0.05) significance level. As a result, 
in order to increase the consumption of fruit juice products, informative campaigns should be 
organized under the leadership of sector representatives or civil society organizations to raise 
awareness of consumers of all ages. Social and cultural, demographic and psychological factors 
influence the purchasing behavior of a consumer. Demographic characteristics of consumers 
are age, marital status, education, occupation, gender and income status. It is assumed that the-
re is a relationship between these demographic characteristics and the purchasing decision. In 
part, this information has been conclusively proven in this study. Therefore, the role of socio-
demographic variables in purchasing behaviors for marketing research should be examined in 
depth. Product and product concepts should be evaluated on a case by case basis. The same can 
also be done on a wider range of consumer groups across the country. It can be included not 
only the demographic characteristics of the consumers but also the psychological and psycho-
social factors affect the buying behavior.
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Öz: Amaç: Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocukları için hazırla-
nan duygu düzenleme becerilerine yönelik aile katılımlı eğitim progra-
mının çocukların duygu düzenleme becerileri üzerindeki etkililiği in-
celenmiştir. Yöntem: Araştırmada, deneysel yöntemlerden gerçek de-
neysel modeller ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desen (ÖSKD) 
kullanılmıştır Araştırmaya bağımsız anaokuluna devam eden 4-5 yaş 
grubu iki sınıftan toplam 40 çocuk ve anneleri katılmıştır. Çalışmaya 
katılan 20 çocuk ve annesi deney grubunu, diğer 20 çocuk ve annesi de 
kontrol grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 
“Kişisel Bilgi Formu” ve “Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ)” kulla-
nılmıştır. Deney grubuna haftada üç oturum olmak üzere 12 haftada 
toplam 36 oturum duygu düzenleme becerilerini geliştirmeye yönelik 
eğitim programı uygulanmıştır. Eğitim programı uygulanmadan önce 
annelere ön test uygulaması yapılmış, deney grubunun eğitim prog-
ramı tamamlandıktan hemen sonra ise her iki gruptaki annelere son 
test uygulamaları yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada, deney ve kontrol 
grubunun duygu düzenleme becerilerine ilişkin ön test puan ortalama-
ları arasında anlamlı bir farkın olmadığı (p>0,05), ancak son test puan 
ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olduğu (p<0,05) görülmüştür. 
Eğitim sonrası deney grubu duygu düzenleme ölçeği puan erişilerinin 
kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Son 
test uygulamasından dört hafta sonra, deney grubuna uygulanan kalı-
cılık testi sonrasında, deney grubunun duygu düzenleme becerilerine 
ilişkin son test ve kalıcılık testi puan ortalamaları arasında duygu dü-
zenleme alt boyutunda anlamlı bir farkın olmadığı (p>0,05)  görülmüş-
tür. Sonuç: Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan 
duygu düzenlemeye yönelik eğitim programının çocukların duygu dü-
zenleme becerileri geliştirmede etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca ka-
lıcılık testi sonucunda da eğitim programının etkisinin kısmen devam 
ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Duygu Düzenleme, Eğitim Programı

Abstract: Aim: The present study aimed to analyze the impact of fam-
ily-involvement education program developed for preschool children 
on the emotion regulation skills of the children. Method: The study 
was conducted with the experimental method of pretest-posttest con-
trol group random design (PPCRD). The study participants included 
40 4-5 years old children attending a private preschool and their moth-
ers. The study group included 20 children and their mothers and the 
remaining 20 children and their mothers were included in the control 
group. Study data were collected with a Personal Information Form 
and Emotion Regulation Scale (ERS). The education program to de-
velop emotional regulation skills of the children was implemented in 
36 sessions conducted in 12 weeks (three sessions per week). Pre-test 
was applied to the mothers before the education program and after 
the training program was completed with the study group, the post-
test was applied to the mothers both groups. Findings: In the study, 
it was determined that there was no significant difference (p> 0,05) 
between the mean emotion regulation skills pretest scores of the study 
and control groups, however there was a significant difference between 
the mean posttest scores (p <0,05). After the program was completed, 
it was determined that the experimental group emotion regulation scale 
scores were significantly higher when compared to the control group. 
It was observed that there was no significant difference in the emo-
tion regulation sub-dimension (p> 0,05) between the mean posttest and 
permanence test scores of the study group emotion regulation skills 
after the permanence test was applied to the experimental group four 
weeks after the posttest. Conclusion: The present study findings dem-
onstrated that the education program developed for the development 
of emotion regulation skills of pre-school children was effective on 
the development of the emotion regulation skills of preschool children. 
Furthermore, it was concluded that the effect of the training program 
was partially permanent.

Key Words: Preschool, Emotion Regulation, Education Program
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GİRİŞ

Duygular insan yaşamının ayrılmaz parçala-
rıdır. Her duygunun kişisel bir anlamı, dav-
ranışlara yansıyan bir anlatımı ve güdüleyici 
özelliği vardır (Durmuşoğlu Saltalı ve diğ., 
2009: 403-420). İnsanlarla ve nesnelerle iliş-
kilerde, bireyin düşünce ve davranışlarına 
rehberlik etmede, bireyi harekete geçirip mo-
tivasyon sağlamada duygular kritik bir yere 
sahiptir (Southam-Gerow, 2014: 10-12).

Gün içerisinde birçok farklı duygu deneyim-
lenir. İçinde bulunulan ortam, çevre ve sos-
yal ilişkiler duyguların ifade ediş şekillerini 
biçimlendirir (Denollet ve diğ., 2008: 3-11). 
Bununla birlikte duygular yanlış türde, yo-
ğunlukta ve sürede olduğunda veya düzenlen-
mediğinde günlük yaşamda yıkıcı etkilere sa-
hip olabilir (Gross ve Thompson, 2007: 3-20; 
Essau ve diğ., 2017). Bu nedenle uygun duygu 
düzenleme yöntemlerinin bulunması oldukça 
önemlidir (Denollet ve diğ., 2008: 3-11).

Olumlu veya olumsuz duygularla başa çık-
mak için, bireyin duygusal tepkilerinin sü-
resini ve yoğunluğunu hedeflerine ulaşmayı 
sağlayacak bir düzeye ayarlamak için kullan-
dığı stratejiler duygu düzenleme olarak adlan-
dırılır. Duygu düzenleme; duygunun nedenle-
rini düzenleme, kendi duygularını düzenleme, 
diğerlerinin duygular üzerindeki etkisini dü-
zenleme gibi birçok düzenlemeyi içinde ba-
rındırır. Duygu düzenleme, bireyin duygusal 

tepkilerini gözlemleme, değerlendirme ve dü-
zenlemesini sağlayan içsel ve dışsal süreçler-
den oluşur (Thompson, 1994: 25-52; Thomp-
son ve Calkins, 1996: 163-182). 

Duygu düzenlemenin başlıca modelleri sos-
yal bilgi süreç modeli, süreç modeli, geli-
şimsel model ve süreç gelişimsel modeldir. 
Yaygın kullanılan modellerden biri olan süreç 
gelişimsel model, beş aşamadan oluşur. Bu 
modelde duygu düzenleme stratejileri geçmiş 
odaklı stratejiler ve tepki odaklı stratejiler ola-
rak sınıflandırılır. Süreç gelişimsel modelinin 
ilk aşaması olan durum seçimi; olumlu duy-
guları artırmak, olumsuz duyguları azaltmak 
için belli durum ve ortamlara girmeyi ya da 
belli durum ve ortamlardan uzaklaşmayı içe-
rir, geçmiş odaklı bir stratejidir. İkinci aşama 
durum düzenlemesi; devam eden durumun 
koşullarını değiştirerek duygusal etkinin de-
ğiştirilmesini içerir, tepki odaklı stratejidir. 
Üçüncü aşama dikkat yoğunlaştırılması; duy-
gusallık içeren durumun içindeki birçok seçe-
nek arasından belli bir noktaya odaklanmayı 
içerir, tepki odaklı stratejidir. Dördüncü aşa-
ma bilişsel değerlendirmeler; duygusal tepki-
leri düzenlemek için durumun öneminin ye-
niden değerlendirilmesini içerir, tepki odak-
lı stratejidir. Son aşama, tepki düzenleme; 
oluşan tepki eğilimlerini değiştirmeyi içerir, 
tepki odaklı stratejidir (Gross ve Thompson, 
2007, Southam-Gerow, 2014: 21-22).
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Gelişimsel dönemlere göre çocukların duygu 
düzenleme becerilerinde gösterdikleri yeter-
lilikler değişiklik gösterir. Okul öncesi dö-
nem çocukları yetişkin desteği ile duygu dü-
zenleme stratejilerini biçimlendirirler (Essau 
ve diğ., 2017). Bu nedenle duygu düzenleme 
becerisi, sosyal çevreden oldukça etkilenir. 
Çocuklar, diğer insanların kendi duyguları-
nı başarılı yönetebildiğini gördükçe duygu 
düzenlemenin olası olduğunu fark ederler. 
Diğer insanların duygularını kontrol edeme-
diğini gören ve bunu deneyimleyen çocuklar 
ise duygularını düzenlemede yetersizlik gös-
terebilir (Demirkapı, 2013). Duygu düzen-
leme becerilerine sahip olan çocukların daha 
az davranış problemi gösterdiği, öğretmenleri 
ve arkadaşları ile olumlu ilişkiler kuruduğu, 
akademik başarılarının daha yüksek olduğu 
görülmüştür (Graziano ve diğ., 2007: 3-19). 
Duygu düzenleme becerileri yetersiz olan ço-
cuklar kaygı ve korku duymaya, engellendik-
lerinde saldırgan bir şekilde ya da kızgınlıkla 
tepki vermeye, öğretmenleri ve arkadaşlarıy-
la çatışma yaşamaya ve sınıf etkinliklerine 
uyma güçlüğü göstermeye daha eğilimlidir 
(Berk, 2015). 

Aile ortamı ve çocuğa bakım veren kişiler 
duygu düzenleme becerileri üzerinde oldukça 
etkilidir. Çocuğa bakım veren kişi ona model 
olarak, duygu ifadelerini pekiştirerek ve ver-
diği eğitimle doğrudan ya da dolaylı olarak 
duygu düzenleme becerilerini şekillendirir 

(Thompson, 1994: 25-52). Anne-bebek ileti-
şimi ile birlikte çocuk duygularını tanınmaya, 
duygularını kontrol etmeye başlar. Böylece 
çocuğun duygu düzenleme becerileri gelişim 
gösterir (Eisenberg ve Valiente, 2004: 319-
323). Ebeveynler hem mizaç, genetik yat-
kınlık gibi içsel faktörleri hem de bağlanma, 
ebeveyn tutum ve davranışları gibi dışsal fak-
törleri etkilediği için duygu düzenleme bece-
rilerinin gelişiminde önemli etkilere sahiptir 
(Calkins ve Hill, 2006: 229-248). Ebeveynler 
duygusal dışa vurumlarıyla, gözlemci olan 
çocuğa model olarak ve çocuğun duygularına 
verdikleri tepkilerle duygu düzenleme bece-
rilerinin şekillenmesini sağlarlar. Ebeveynin 
duygulara rehberlik etmesi, çocuğun duygu-
larını teşvik etmesi ve duygusal açıdan çocu-
ğa gözlemleyebileceği fırsatlar oluşturması 
duygu düzenlemeyi olumlu etkilemektedir 
(Morris ve diğ., 2007: 361-388).

Okul öncesi dönemden başlanarak çocuğun 
duygusal becerileri ailesel ve eğitimsel yaşan-
tılarla desteklenerek geliştirilebilir. Yapılan 
araştırmalar erken yaşlardan itibaren bireyin 
duygulara yönelik aldığı düzenli eğitimin ile-
ride ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal 
ve sosyal sorunları engelleyebileceğine işaret 
etmektedir (Park, 2003, Durmuşoğlu Saltalı 
ve diğ., 2009: 403-420). 

Ebeveynlerin çocukların olumsuz duygula-
rına ilişkin tepkileri duygu düzenleme bece-
rilerini zenginleştirici fırsatlardır (Eisenberg 
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ve diğ., 1998: 241-273). Ebeveynler olum-
suz duyguların üstesinden gelme ve problem 
çözme konusunda stratejiler sunup rehberlik 
yapabilir, çocuklara duygusal destek sağla-
yabilirler. Ebeveynin çocuğun duygularının 
farkında olması, çocuğun duygularını sözel 
olarak ifade etmesini desteklemesi, çözüm 
yolları önermesi karşılaşılan duygu durumla-
rını fırsata dönüştürür. Bu durum, duygu dü-
zenlemenin gelişiminde belirleyici bir etken 
olarak görülmektedir (Gottman ve diğ., 1996: 
243). 

Okul öncesi dönemde duygu düzenleme ile 
ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, duygu 
düzenleme becerilerinin; çocukluk çağı trav-
maları (Demirkapı, 2013), yeme tutumları 
(Yurtsever, 2017), bağlanma örüntüleri (Şa-
hin ve Arı 2015), akran ilişkileri (Kayhan Ak-
türk, 2015), otizm spektrum bozukluğu (Işık 
ve Turan, 2015), oyun becerileri (Koçyiğit ve 
diğ., 2015), çocukların ahlaki ve sosyal kurul 
algıları prososyal davranışlar (Özcan, 2017) 
ile ilişkisinin incelendiği çalışmalara rastlan-
mıştır. Yabancı literatür incelendiğinde ise; 
dürtü kontrolü (Carlson ve Wang, 2007), ah-
laki gelişim (Eisenberg, 2000), okul başarısı 
(Gumora Arsenio, 2002), akademik başarıla-
rı (Graziano ve diğ., 2007), imgesel oyunlar 
(Gilpin ve diğ., 2015) ile duygu düzenleme 
becerisi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma-
lar bulunmaktadır.

Çocuklar ve ailelerini içine alacak şekilde ha-
zırlanmış duygusal beceri programları, duy-
gusal ve davranışsal sorunların azalmasını 
sağlayarak çocuklar üzerinde olumlu etkiler 
göstermiştir (Weikart, 1998: 233-237). Yer-
li ve yabancı literatür incelendiğinde, okul 
öncesi dönemde daha çok duygu düzenleme 
becerisini etkileyen faktörler üzerinde durul-
duğu görülmektedir. Ancak duygu düzenleme 
becerilerinin eğitim programlarıyla destek-
lenmesi de oldukça önemlidir.  Bu nedenle 
, okul öncesi dönem çocukları için hazırla-
nan duygu düzenleme becerilerine yönelik 
aile katılımlı eğitim programının, çocukların 
duygu düzenleme becerisi üzerindeki etkisini 
inceleyen bu çalışmanın özgün olduğu düşü-
nülmektedir. Yapılan bu çalışmanın konuyla 
ilgili yapılacak benzer çalışmalara, ebeveyn, 
öğretmen ve araştırmacılara rehber olacağı 
öngörülmektedir.

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem 
çocukları için hazırlanan duygu düzenle-
me becerilerine yönelik aile katılımlı eğitim 
programının çocukların duygu düzenleme 
becerileri üzerindeki etkililiğinin incelenme-
sidir. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan alt 
amaçlar ise: 

1. Okul öncesi dönem çocukları için hazır-
lanan duygu düzenleme becerilerine yö-
nelik aile katılımlı eğitim programının, 
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çocukların duygu düzenleme becerileri 
üzerinde etkisi var mıdır?

2. Okul öncesi dönem çocukları için hazır-
lanan duygu düzenleme becerilerine yö-
nelik aile katılımlı eğitim programının, 
çocukların duygu düzenleme becerileri 
üzerindeki etkisi kalıcı mıdır?

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmanın Tipi

Araştırmada, deneysel yöntemlerden gerçek 
deneysel modeller ön test-son test kontrol 
gruplu seçkisiz desen (ÖSKD) kullanılmış-
tır. Ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz 
desende, bağımlı değişken üzerinden aynı ki-
şiler iki kez değerlendirildiğinden ilişkili bir 
desendir. Aynı zamanda farklı deneklerden 
oluşan deney ve kontrol gruplarının ölçümle-
ri karşılaştırıldığı için, ilişkisiz desen özelliği 
de gösterir. Denekler havuzu, deseni oluş-
turur ve denekler yansız atama ile iki gruba 
ayrılır. Gruplar şeçkisiz bir şekilde deney ve 
kontrol grubu olarak belirlenir. Daha sonra, 
uygulama öncesinde deney ve kontrol gru-
bunda yer alan deneklerin bağımlı değişkenle 
ilgili ölçümleri alınır. Uygulama sürecinde 
ise, deney grubuna etkisi test edilen deneysel 
işlem uygulanırken, kontrol grubuna işlem 
uygulanmaz. Son olarak, deney ve kontrol 
grubundaki deneklerin bağımlı değişkene ait 
ölçümleri aynı araç ya da eş formu kullanı-

larak tekrar değerlendirilir (Büyüköztürk ve 
diğ., 2008: 196-197 ).

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 
eğitim öğretim yılında Karabük ilinde Millî 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız bir anao-
kuluna devam eden 4-5 yaş grubu toplam 40 
çocuk ve anneleri oluşturmaktadır.  Çalışma 
grubu araştırmacılara uygulamada kolaylık 
sağlaması açısından birinci yazarın görev 
yaptığı okuldaki sınıflardan (kendi sınıfı ol-
mayan) seçilmiştir. Çocukların normal geli-
şim göstermesine ve tam aileye sahip olması-
na dikkat edilmiştir. Deney ve kontrol grubu 
olacak sınıflar kura çekilerek seçkisiz atama 
yoluyla belirlenmiştir. Çalışmaya 20’si deney 
(10 kız, 10 erkek), 20’si (10 kız, 10 erkek) 
kontrol grubu olmak üzere toplam 40 çocuk 
dahil edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada çocuk ve ailesi hakkında bazı 
bilgileri toplayabilmek için araştırmacı ta-
rafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, 
çocukların duygu düzenleme becerilerinin 
belirlenmesi için Shields ve Cicchetti (1997) 
tarafından geliştirilen “Duygu Düzenleme 
Ölçeği (DDÖ)” kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan ki-
şisel bilgi formu çocukların ve anne babala-
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rın demografik bilgilerinden oluşmuştur. Bu 
formda çocukların; cinsiyet, yaş, kardeş sa-
yısı, doğum sırası, anne-babanın yaşı, eğitim 
düzeyi, çalışma durumları ve gelir durumları-
na ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ)

Shields ve Cicchetti’nin 1997 yılında geliş-
tirdiği Duygu Düzenleme Ölçeği, 2006 yılın-
da Altan tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 
Anneler ve öğretmenler tarafından dolduru-
labilen Duygu Düzenleme Ölçeği, çocukların 
duygu düzenleme becerilerinin değerlendi-
rilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Toplam 
24 maddeden oluşan ölçeğin Olumsuzluk ve 
Duygu Düzenleme olmak üzere iki alt ölçeği 
bulunmaktır. Olumsuzluk alt ölçeğinde; öfke 
kontrolü, huysuzluk, harekete geçme, tepki-
sellik ve esnek olmamaya yönelik  15 madde 
(2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 
22 ve 24. maddeler) bulunmaktadır. Duygu 
Düzenleme alt ölçeğinde ise empati, duygu-
sal farkındalık, uygun gelişimsel davranış ve 
duygu sergilemeye yönelik 9 madde (1, 3, 7, 
12, 15, 16, 18, 21 ve 23. maddeler) bulun-
maktadır. Olumsuzluk alt ölçeğindeki yüksek 
puanlar duygu düzenleme becerilerindeki ye-
tersizliği, Duygu Düzenleme alt ölçeğindeki 
yüksek puanlar ise yüksek duygu düzenleme 
becerisini göstermektedir. Her maddesi için 
dört cevap seçeneği bulunan likert tipinde 
bir ölçektir. Ölçeğin değerlendirmesinde, se-
çenekler 1’den 4’e kadar puanlanarak yapı-

lır. “Hiçbir zaman/nadiren” seçeneği 1 puan, 
“bazen” seçeneği 2 puan, “sık sık” seçeneği 
3 puan ve “neredeyse her zaman” seçeneği 4 
puan olarak değerlendirilmektedir. Orijinal 
ölçekte Shields ve Cicchetti (1997), cronbach 
alpha iç tutarlık katsayısını olumsuzluk alt 
ölçeği için .96, duygu düzenleme alt boyutu 
için ise .83 olarak bulmuştur. Altan (2006), 
4-6 yaş grubu için ölçeğin geneline yönelik 
iç tutarlık katsayısını anne formu için .75, öğ-
retmen formu için ise .84 olarak saptamıştır. 
Batum ve Yağmurlu (2007) tarafından anne 
formu için cronbach alpha iç tutarlık katsayı-
sı .73, Yağmurlu ve Altan (2010) tarafından 
.75 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgu-
lar ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının olduk-
ça yüksek olduğunu, geçerli ve güvenilir bir 
araç olduğunu göstermiştir. 

Duygu Düzenleme Becerilerine Yönelik 
Aile Katılımlı Eğitim Programı

Duygu Düzenleme Becerilerine Yönelik Ha-
zırlanan Aile Katılımlı Eğitim Programı alan 
yazınındaki duygu düzenleme becerileri çalış-
maları dikkate alınarak araştırmacı tarafından 
hazırlanmıştır. Hazırlanan eğitim programın-
da çocuğun olumlu ve olumsuz duygularını 
tanıması, duygularını sözel ve sözel olma-
yan yollarla ifade etmesi, başkalarının duy-
gularını anlaması, geçmiş odaklı ya da tepki 
odaklı stratejilerle duyguların düzenlemesine 
yönelik hazırlanan etkinliklere yer verilmiş-
tir. Çocukların duygu düzenleme becerilerini 
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geliştirilmesinde temiz hava alma, başka can-
lılara yardım etme, rahat hissedilen ortamla-
rı tercih etme gibi  durum seçim stratejileri; 
sarılma, zıplama, hareket etme, sakinleştirici 
yada mutluluk verici müzikler dinleme gibi 
durum düzenleme stratejileri; koku, nefes 
egzersizleri, mandala boyama ve sanat çalış-
maları gibi dikkat yoğunlaştırma stratejileri, 
problem çözme gibi bilişsel değerlendirme 
stratejileri ve tepki düzenleme stratejilerine 
programda yer verilmiş böylelikle çocukların 
etkili duygu düzenleme stratejilerini öğren-
meleri sağlanmıştır.

Toplam 12 hafta olarak planlanan ve haftada 
üç oturum olarak düzenlenen eğitim progra-
mı 36 oturumdan oluşmaktadır. Hazırlanan 
eğitim programı, üç alan uzmanının görüşü-
ne sunulmuştur. Uzmanlardan bir kısmı de-
ğerlendirmede sorulacak soruların açık uçlu 
olması yönünde, bir kısmı da bütünleştirilmiş 
etkinliklere daha çok yer verilmesi yönünde 
önerilerde bulunmuştur. Uzmanların görüşle-
ri dikkate alınarak eğitim programı yeniden 
düzenlenmiş ve son şekli verilmiştir. Buna 
göre eğitim programının oluşturulması süre-
cine yönelik bilgiler aşağıda geniş bir şekilde 
ele alınmıştır.

Eğitim programında çocuğun duyguları tanı-
ması ve anlamasını, duygularını ifade etme-
sini ve duygularını düzenlemesini destekle-
yici kazanımlara yer verilmiştir. Böylece ço-
cukların olumlu ve olumsuz duyguları ayırt 

edebilmesi, tanımlayabilmesi, kendisinin ve 
başkalarının duygularının farkında olabilme-
si, duygularının nedenlerini açıklayabilme-
si, duygularını düzenlemede geçmiş odaklı 
ya da tepki odaklı stratejileri kullanabilmesi 
amaçlanmıştır.

Eğitim programının 1. ve 2.haftasında top-
lamda 6 oturumda mutluluk duygusunu dü-
zenleme becerilerine yönelik eğitim planı 
uygulanmıştır. İlk üç oturumda mutluluğun 
nedenlerini tanıma, ifade yöntemlerini fark 
etme, başkalarının nelerden mutlu olduğunu 
anlama üzerinde durulmuş; son üç oturumda 
ise mutluluk durumunun düzenlenmesi ve 
sürdürülebilmesi için kullanılacak stratejilere 
yer verilmiştir. 3. ve 4. haftasında toplamda 
6 oturumda üzüntü (mutsuzluk) duygusunu 
düzenleme becerilerine yönelik eğitim planı 
uygulanmıştır. İlk iki oturumunda duyguların 
nedenlerini ve duygusal ifadelerini tanıma, 
sözel ya da sözel olmayan yöntemlerle duy-
guları ifade etme, başkalarının duygularını 
anlama üzerinde durulmuş, sonraki dört otu-
rumda ise üzüntü duygusu düzenleme stra-
tejilerine yer verilmiştir. 5. ve 6. haftasında 
toplamda 6 oturumda öfke (kızgınlık) duy-
gusunu düzenleme becerilerine yönelik eği-
tim planı uygulanmıştır. İlk oturumda öfke 
ifadelerini tanıma, sözel ya da sözel olmayan 
yöntemlerle öfke duygusunu ifade etme, baş-
kalarının duygularını anlama üzerinde durul-
muş, sonraki beş  oturumda ise öfke duygusu-
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nu düzenleme stratejilerine yer verilmiştir. 7. 
haftasında, toplamda üç oturumda şaşkınlık 
duygusunu düzenleme becerilerine yönelik 
eğitim planı uygulanmıştır. İlk iki oturumda 
şaşkınlık duygusunu ve nedenlerini tanıma, 
ifade yöntemlerini fark etme, korku ifadesi 
ile şaşkınlık ifadesini ayırt etme, başkaları-
nın nelere şaşırabileceğini anlama üzerinde 
durulmuş son oturumda ise şaşkınlık duru-
munun düzenlenmesi için kullanılacak stra-
tejilere yer verilmiştir. Eğitim programının 
8. haftasında toplamda üç oturumda çoklu 
duygular üzerinde durulmuş, aynı anda his-
sedilebilecek duyguları tanıma, ifade etme ve 
düzenleme yöntemlerine yer verilmiştir. Eği-
tim programının 9. haftasında, toplamda üç 
oturumda korku duygusunu düzenleme be-
cerilerine yönelik eğitim planı uygulanmış-
tır. İlk oturumda korku duygusal ifadelerini 
tanıma, sözel ya da sözel olmayan yöntemler-
le korku duygusunu ifade etme, diğerlerinin 
duygularını anlama üzerinde durulmuş, son-
raki iki oturumda ise korku duygusu düzen-
leme stratejilerine yer verilmiştir. 10. hafta-
sında, toplamda üç oturumda inat duygusunu 
düzenleme becerilerine yönelik eğitim planı 
uygulanmıştır. İlk oturumda inat duygunu 
tanıma, sözel ya da sözel olmayan yöntem-
lerle inat duygusunu ifade etme, diğerlerinin 
duygularını anlama üzerinde durulmuş, son-
raki iki oturumda ise inat duygusu düzenleme 
stratejilerine yer verilmiştir. 11. Haftasında, 
toplamda üç oturumda kıskançlık duygusu-

nu düzenleme becerilerine yönelik eğitim 
planı uygulanmıştır. İlk oturumda kıskanma 
duygunu tanıma, sözel ya da sözel olma-
yan yöntemlerle kıskançlık duygusunu ifade 
etme, diğerlerinin duygularını anlama üze-
rinde durulmuş, sonraki iki oturumda ise kıs-
kançlık duygusu düzenleme stratejilerine yer 
verilmiştir. Eğitim programının 12. ve son 
haftasında, toplamda üç oturumda sabırsızlık 
duygusunu düzenleme becerilerine yönelik 
eğitim planı uygulanmıştır. İlk oturumda sa-
bırsızlık duygunu tanıma, sözel ya da sözel 
olmayan yöntemlerle sabırsızlık duygusunu 
ifade etme, diğerlerinin duygularını anlama 
üzerinde durulmuş, sonraki iki oturumda ise 
sabırsızlık duygusu düzenleme stratejilerine 
yer verilmiştir. 

Aile Katılım Etkinlikleri

Uygulanan programa paralel olarak oturum-
lar sonrasında, yapılan etkinliklerin fotoğ-
raf ve videoları, yapılan etkinliklerle nelerin 
amaçlandığı, etkinliğin hangi kazanıma yö-
nelik olduğu, verilen kazanımı evde nasıl des-
tekleyebilecekleri akıllı telefon uygulaması 
üzerinden ailelerle oluşturulan gruptan payla-
şılmıştır. Ayrıca ailelere evde çocuklarını des-
tekleme amaçlı ev çalışmaları, oyunlar, bül-
tenler, bilgilendirici broşürler gönderilmiş; 
süreç sınıf içi veli etkinlikleri, veli görüşme-
leri ve seminerlerle desteklenmiştir.
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Verilerin Toplanması

Araştırma öncesi, gerekli etik ve resmi izinle-
rin alınmasının ardından okulda yapılan top-
lantıda deney ve kontrol grubu olacak sınıflar 
belirlenmiştir. Deney grubu olarak belirlenen 
sınıfın öğretmenine ve velilere uygulana-
cak Duygu Düzenleme Becerilerine Yönelik 
Hazırlanan Aile Katılımlı Eğitim Programı 
hakkında bilgi verilmiştir. Annelere “Kişisel 
Bilgi Formu” ve “Duygu Düzenleme Ölçeği” 
verilmiş ve belgeleri doldurduktan sonra sınıf 
öğretmenine teslim etmeleri istenmiştir. 

Eğitim programı ön testlerin tamamlanma-
sından sonra 12 hafta süresince haftada üç 
oturum olmak üzere toplam 36 oturum ola-
rak uygulanmıştır. Eğitim programında sırası 
ile duygularını tanıması, duygularını sözel ve 
sözel olmayan yollarla ifade etmesi, başka-
larının duygularını anlaması, geçmiş odaklı 
ya da tepki odaklı stratejilerle duyguların dü-
zenlemesine yönelik hazırlanan etkinliklere 
yer verilmiştir. Programdaki her bir oturuma 
50-60 dk’lık bir süre ayrılmıştır. Uygulanan 
programa paralel olarak oturumlar sonrasın-
da, yapılan etkinliklerin fotoğraf ve videoları, 
yapılan etkinliklerle nelerin amaçlandığı, et-
kinliğin hangi kazanıma yönelik olduğu, veri-
len kazanımı evde nasıl destekleyebilecekleri 
akıllı telefon uygulaması üzerinden ailelerle 
oluşturulan gruptan paylaşılmıştır. Ayrıca 
ailelere evde çocuklarını destekleme amaçlı 
ev çalışmaları, oyunlar, bültenler, bilgilendi-

rici yazılar gönderilmiş, süreç  sınıf içi veli 
etkinlikleri, veli görüşmeleri ve seminerlerle 
desteklenmiştir. Çocukların büyük çoğunluğu 
bütün oturumlara katılmıştır. Velilerin büyük 
çoğunluğu etkinliklere aktif katılım göster-
miştir.

Deney grubuna Aile Katılımlı Duygu Dü-
zenleme Becerileri Eğitim Programı uygu-
lanırken, aynı sürede kontrol grubu da sınıf 
öğretmeninin hazırladığı günlük planlar doğ-
rultusunda eğitimlerine devam etmiştir. De-
ney grubuna uygulanan eğitim programının 
bitmesinin hemen ardından son test, son test 
uygulamasından dört hafta sonra programın 
kalıcılık testi uygulanmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesinde Kullanılan 
Yöntemler

Deney ve kontrol gruplarına göre uygulama 
öncesi, sonrası, izleme sürecinde ölçülen 
anne ve öğretmen ölçek/alt ölçek puanları ve 
erişi puanları karşılaştırılmıştır. Gruplar ara-
sı karşılaştırmalarda gruplara göre ölçümler 
normal dağılım özelliği göstermişse istatis-
tiksel karşılaştırmalar bağımsız örneklemler 
için t Testi ile; normal dağılıma uymamışsa 
Mann Whitney U-Testi ile yapılmıştır. Grup 
içi karşılaştırmalarda karşılaştırılacak ölçüm 
çifti normal dağılım göstermiş ise istatistiksel 
analiz bağımlı örneklemler için t-Testi; öl-
çümler normal dağılım göstermemiş ise ista-
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tistiksel analiz Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
ile yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Araştırmanın sınırlılıkları şöyle belirlenmiş-
tir:

1. Araştırmada elde edilen bulgular,  2017-
2018 öğretim yılı bahar döneminde, Beş-
binevler Anaokulu’na devam eden 4-5 
yaş toplam 40 (20 deney ve 20 kontrol) 
çocukla sınırlıdır.

2. Araştırmada değerlendirilen duygu dü-
zenleme becerileri, Duygu Düzenleme 
Ölçeğindeki maddelerle sınırlıdır.

3. Normal gelişim gösteren çocuklar ile sı-
nırlıdır.

4. Duygu Düzenleme Becerilerine yönelik 
hazırlanan eğitim programı kapsamında 
gerçekleştirilen uygulamalarla sınırlıdır.

BULGULAR

Bu bölümde, uygulama öncesi ve sonrasında 
deney grubu ve kontrol grubunun Duygu Dü-
zenleme Ölçeğinden aldıkları puanlara ait ve-
riler tablolar şeklinde sunularak açıklamaları 
yapılmıştır.

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Duygu Düzenleme Ölçeği Ön Test Puan Ortala-
malarının Sonuçları

Grup Ortalama Std. 
Sapma

t p

Olumsuzluk Deney 1,88 0,35 -0,526 0,602

Kontrol 1,93 0,25

Duygu Düzenleme Deney 3,01 0,34 1,855 0,071

Kontrol 2,80 0,36

Tablo 1 de deney ve kontrol gruplarındaki 
çocukların Duygu Düzenleme Ölçeği ön test 
puan ortalamalarının t- Testi Sonuçları veril-
miştir. Buna göre olumsuzluk alt boyutu ve 
duygu düzenleme alt boyutu puan ortalama-
ları arasında anlamlı bir farklılık bulunama-

mıştır (p>0,05). Deney ve kontrol grubunda-
ki çocukların duygu düzenleme ön test puan 
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bu-
lunmadığı, birbirlerine yakın duygu düzen-
leme becerilerine sahip oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Duygu Düzenleme Ölçeği Son Test Puan Ortala-
malarının Sonuçları

Grup Ortalama Std. 
Sapma

t değeri/U 
değeri p

Olumsuzluk
Deney 1,47 0,18

U= 45,000 0,000*
Kontrol 1,96 0,32

Duygu Düzenleme
Deney 3,48 0,17

t = 7,115 0,000*
Kontrol 2,87 0,34

Tablo 2 de deney ve kontrol gruplarındaki 
çocukların Duygu Düzenleme Ölçeği son test 
puan ortalamaları verilmiştir. Tabloda Olum-
suzluk alt boyutu için Mann Whitney U-Testi 
Testi sonuçları ve duygu düzenleme alt boyu-
tu için t testi sonuçları görülmektedir. Buna 
göre eğitim sonrası deney ve kontrol grupla-
rındaki çocukların olumsuzluk alt boyutu son 
test puan ortalamaları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Düşük olum-
suzluk puanları yüksek duygu düzenleme 

becerisine işaret ettiğinden, Olumsuzluk alt 
boyutundan elde edilen puan ortalamalarına 
bakarak eğitim sonrasında deney grubunun 
duygu düzenleme becerilerinde artış olduğu 
söylenebilir. Deney ve kontrol gruplarındaki 
çocukların duygu düzenleme alt boyutu puan 
ortalamalarında da istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Bulgu-
lar doğrultusunda eğitim sonrasında deney 
grubunun duygu düzenleme becerilerinde ar-
tış olduğu söylenebilir.

Tablo 3. Deney Grubu Çocuklarının Duygu Düzenleme Ölçeğine İlişkin Ön Test ve Son 
Test Puan Ortalamalarının Sonuçları

Grup Ortalama Std. 
Sapma t değeri/z değeri p

Olumsuzluk 
Ön Test 1,88 0,35

z= -3,731 0,000*
Son test 1,47 0,18

Duygu Düzenleme 
Ön Test 3,01 0,34

t = -7,462 0,000*
Son test 3,48 0,17

Tablo 3’te deney grubundaki çocukların duy-
gu düzenleme ölçeği ön test- son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup 
olmadığına ilişkin istatistiksel sonuçlar ve-
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rilmiştir. Tabloda olumsuzluk alt boyutu için 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları ve 
duygu düzenleme alt boyutu için t testi so-
nuçları görülmektedir. Buna göre deney gru-
bundaki çocukların olumsuzluk alt boyutu ve 
duygu düzenleme alt boyutu ön test-son test 

puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
tespit edilmiştir (p<0,05). Elde edilen sonuç-
lar deney grubundaki çocukların eğitim son-
rası duygu düzenleme becerilerinin arttığını 
göstermektedir. 

Tablo 4. Deney Grubu Çocuklarının Duygu Düzenleme Ölçeğine İlişkin Son Test ve Kalı-
cılık Test Puan Ortalamalarının Sonuçları

Grup Ortalama Std. 
Sapma           z                p

Olumsuzluk 
Son Test 1,47 0,18

-2,053 0,040*
Kalıcılık testi 1,54 0,24

Duygu Düzenleme 
Son Test 3,48 0,17

-0,512 0,609
Kalıcılık testi 3,46 0,23

Tablo 4’te deney grubundaki çocukların Duy-
gu Düzenleme Ölçeği son test-kalıcılık testi 
puan ortalamalarının Wilcoxon İşaretli Sı-
ralar Testi sonuçları verilmiştir. Buna göre, 

deney grubundaki çocukların olumsuzluk alt 
boyutu son test ve kalıcılık testi puan ortam-
ları arasında anlamlı bir farklılık görülürken 
(p<0,05), duygu düzenleme alt boyutunun 
puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır (p>0,05).

Tablo 5. Kontrol Grubu Çocuklarının Duygu Düzenleme Ölçeğine İlişkin Ön Test ve Son 
Test Puan Ortalamalarının Sonuçları

Grup Ortalama Std. 
Sapma t p

Olumsuzluk 
Ön Test 1,93 0,25

-3,731 0,000*
Son test 1,96 0,32

Duygu Düzenleme 
Ön Test 2,80 0,36

-3,931 0,000*
Son test 2,87 0,34



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Ocak  – Şubat  – Mart  - Nisan  2019 Sayı: 17 Kış İlkbahar Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
January - February - March - April 2019 Issue: 17 Winter Spring Semester

ID: 227 K: 357
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)

34

Tablo 5’te kontrol grubundaki çocukların 
Duygu Düzenleme Ölçeği ön test - son test 
puan ortalamaları t testi sonuçları verilmiş-
tir. Buna göre kontrol grubundaki çocukla-
rın olumsuzluk alt boyutu son test ile ön test 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol grubundaki 
çocukların Duygu Düzenleme Ölçeği Duygu 

Düzenleme alt boyutu ön test ile son test puan 
ortalamaları arasında da anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubunun 
Olumsuzluk alt ölçeği puanlarına göre duygu 
düzenleme becerileri azalmış, Duygu Düzen-
leme alt ölçeği puanlarına göre duygu düzen-
leme becerileri artmıştır.

Tablo 6. Deney ve Kontrol Gruplarının Duygu Düzenleme Ölçeği Ön Test-Son Test Erişi 
Puan Ortalamaları Sonuçları

Grup Ortalama Std. 
Sapma t p

Olumsuzluk Erişi (Ön test-
Son test Farkı)

Deney -0,40 0,26
-5,537 0,000*

Kontrol 0,04 0,24

Duygu Düzenleme Erişi 
(Ön test-Son test Farkı)

Deney 0,48 0,29
4,324 0,000*

Kontrol 0,07 0,31

Tablo 6’da deney ve kontrol grubundaki ço-
cukların Duygu Düzenleme Ölçeği erişi pu-
anlarının (son test- ön test puan farkı) t-testi 
sonuçları verilmiştir. Buna göre deney ve 
kontrol gruplarındaki çocukların olumsuzluk 
alt boyutu ve duygu düzenleme alt boyutu 
erişi puan ortalamaları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Olumsuzluk 
alt boyutu erişi puanları doğrultusunda eği-
tim sonunda deney grubunun duygu düzen-
leme becerilerinin arttığı, kontrol grubunun 
ise duygu düzenleme becerilerinin azaldığını 
görülmektedir. Duygu düzenleme alt boyutu 
erişi puanları ise deney grubunun duygu dü-

zenleme becerilerindeki artışın kontrol gru-
bunun çok üzerinde olduğunu göstermekte-
dir. Elde edilen bulgular aile katılımlı duygu 
düzenleme becerileri eğitim programının et-
kili olduğunu gözler önüne sermektedir.

SONUÇ 

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem 
çocukları için hazırlanan duygu düzenle-
me becerilerine yönelik aile katılımlı eğitim 
programının çocukların duygu düzenleme 
becerileri üzerindeki etkililiğinin incelenme-
sidir. Duygu Düzenleme Becerilerine yönelik 
eğitim programı  uygulamalarına başlama-
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dan önce yapılan değerlendirme sonuçları 
incelendiğinde, deney ve kontrol grubun-
daki çocukların duygu düzenleme ölçeğinin 
olumsuzluk alt boyutu ve duygu düzenleme 
alt boyutu ortalamaları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmadığı gözlenmiştir. Bu sonuç 
deney ve kontrol gruplarının duygu düzenle-
me becerileri açısından benzer durumda ol-
duğunu göstermektedir. Bu bulgu deney ve 
kontrol grubuna dahil edilen çocukların eği-
tim programı uygulamasına kadar duygu dü-
zenleme becerileri açısından benzer eğitimsel 
yaşantılara maruz kaldıkları şeklinde yorum-
lanabilir.

Duygu düzenleme becerilerini geliştirmeye 
yönelik eğitim programı uygulamasından 
sonra yapılan son test değerlendirme so-
nuçları incelendiğinde ise, deney ve kontrol 
grupları arasında duygu düzenleme ölçeğinin 
olumsuzluk ve duygu düzenleme alt boyut-
larından alınan puan ortalamalarında anlam-
lı bir farklılık olduğu görülmüştür. Eğitim 
sonrasında olumsuzluk alt boyutundan elde 
edilen puan ortalamaları incelendiğinde de-
ney grubunun puan ortalamalarının kontrol 
grubunun puan ortalamalarından daha düşük 
olduğu görülmüştür. Bu da deney grubu lehi-
ne bir sonuçtur. Çünkü olumsuzluk alt boyu-
tunda harekete geçme, tepkisellik, öfke kont-
rolü, huysuzluk ve esnek olmamaya yönelik 
maddeleri içermektedir. Deney grubunun 
puan ortalamalarının daha düşük olması bu 

gruptaki çocukların olumsuz duyguları daha 
uygun yollarla ifade edebildiğini gösteren bir 
sonuç olarak görülebilir. Sonuç olarak duygu 
düzenleme becerilerini geliştirmeye yöne-
lik hazırlanan eğitim programının olumsuz-
luk alt boyutunda etkili olduğu söylenebilir. 
Ayrıca deney grubundaki çocukların duygu 
düzenleme alt boyutundan aldıkları puan or-
talamalarının kontrol grubundaki çocukların 
puan ortalamalarından daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Ölçeğin duygu düzenleme alt 
boyutunda uygun gelişimsel davranış, empa-
ti, uygun duygu sergileme ve duygusal far-
kındalığa yönelik maddeler yer almaktadır. 
Duygu düzenleme alt boyut puan ortalamala-
rının yüksek olması duygu düzenleme beceri-
lerinin arttığına işaret etmektedir. Bu nedenle 
deney grubundaki çocukların duygu düzenle-
me becerilerinin kontrol grubundaki çocuk-
lardan daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu 
durum bize hazırlanan aile katılımlı eğitim 
programının deney grubu üzerinde etkili ol-
duğunu göstermektedir.

Alan yazında duygusal zekâ ve duygu eğiti-
mine yönelik olarak yapılmış bazı çalışmalar 
olduğu görülmektedir (Ulutaş 2005; Domit-
rovich et al. 2007; Durmuşoğlu Saltalı 2010). 
Ulutaş (2005) okul öncesi çocukların duygu-
sal zekalarına duygusal zekâ eğitiminin et-
kisinin incelemiş ve sonuçta duygusal zekâ 
eğitimi alan deney grubundaki çocukların 
duygusal zekalarında anlamlı bir farklılık ol-
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duğu sonucuna ulaşmıştır. Durmuşoğlu Sal-
talı (2010) ise duygu eğitiminin okul öncesi 
dönem çocuklarının duygusal becerilerine 
etkisi incelediği çalışmasında duygu eğitimi 
programının çocukların duygusal becerileri-
ni desteklediğini belirtmiştir.  Domitrovich 
ve diğ. (2007) duygu eğitim programının 
(PATHS) okul öncesi çocukların sosyal duy-
gusal yeterliliklerine olan etkisini inceledi-
ği çalışmasında, duygu eğitimi programının 
çocukların sosyal duygusal yeterliliklerini 
artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Yapılan eğitim 
programı çalışmalarında da bu çalışmanın 
bulgularıyla benzer sonuçlar gösterdiği göze 
çarpmaktadır.

Deney grubundaki çocukların duygu düzen-
leme ölçeği ön test- son test sonuçları ince-
lendiğinde, olumsuzluk ve duygu düzenleme 
alt boyutları puan ortalamaları arasında an-
lamlı bir farklılığın bulunduğu görülmüştür. 
Olumsuzluk boyutunun son test puan ortala-
malarının ön test puan ortalamalarından daha 
düşük olduğu bulunmuştur. Duygu düzenle-
me ölçeğinin olumsuzluk boyutu puanların-
daki düşme duygu düzenleme becerilerindeki 
artışa işaret ettiğinden, olumsuzluk boyutun-
dan elde edilen puan ortalamalarına bakarak 
eğitim sonrasında deney grubunun duygu 
düzenleme becerilerinde artış olduğu söyle-
yebiliriz. Duygu düzenleme boyutunun son 
test puan ortalamalarının ön test puan ortala-
malarından daha yüksek olduğu belirlenmiş-

tir. Elde edilen sonuçlar deney grubundaki 
çocukların eğitim sonrası duygu düzenleme 
becerilerinin arttığını göstermektedir. Dolayı-
sıyla aile katılımlı duygu düzenleme beceri-
leri eğitim programın etkili olduğu sonucuna 
ulaşılabilir. 

Duygusal zekâ ve duygu eğitimine yönelik 
yapılan çalışmaların deney grubu ön test- 
son test puanlarından elde edilen bulgular bu 
araştırmadan elde edilen bulgularla benzerlik 
göstermektedir. Ulutaş (2005); Domitrovich 
ve diğ. (2007); Durmuşoğlu Saltalı (2010)’ 
nın çalışmaları incelendiğinde  deney gru-
bunun ön test son test puan ortalamaları ara-
sında anlamlı bir farlılık olduğu; son testlerin 
ön testlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmada deney grubundaki çocukların 
Duygu Düzenleme Ölçeği’nin olumsuzluk 
alt boyutu son test kalıcı test puan ortalama-
ları arasında anlamlı bir farklılık bulunurken 
duygu düzenleme alt boyutunda anlamlı bir 
fark bulunmamıştır. Olumsuzluk alt boyutun-
daki bu sonuç duygu düzenleme becerilerine 
yönelik hazırlanan aile katılımlı eğitim prog-
ramının etkisinin azalmaya başladığını gös-
termektedir. Eğitim programı uygulanırken 
ailelere, evde çocuklarını destekleme amaçlı 
ailecek katılacakları çalışmalar, oyunlar, et-
kinlikler, bültenler, bilgilendirici broşürler 
gönderilmiş; süreç akıllı telefon uygulaması 
üzerinden ailelerin yaptıkları paylaşımlarla 
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takip edilmiş, toplantılar, veli görüşmeleri 
aile desteklenmiştir. Eğitim programının bi-
timin ardından eğitimcinin aile üzerindeki 
takip ve desteğinin azalması ve ailecek yapı-
lacak duygu düzenleme becerilerini geliştiri-
ci çalışmalara ailenin devam etmemesi nede-
niyle duygu düzenleme becerilerine yönelik 
hazırlanan aile katılımlı eğitim programının 
etkisinin azalmaya başladığı düşünülmekte-
dir. Ayrıca olumsuz duyguları düzenlenmesi 
ve bunun davranış haline dönüşmesi biraz 
daha zaman, çalışma ve tutarlılık gerektirebi-
lir. Duygu düzenleme alt boyutundaki sonuç 
ise eğitim programının etkinliğinin devam 
ettiğinin bir göstergesidir. Duygu düzenleme 
becerilerine yönelik hazırlanan aile katılımlı 
eğitim programının etkisinin duygu düzen-
leme alt boyutundaki kalıcılığına ilişkin bul-
gular, Ulutaş (2005)’in anasınıfı çocuklarına 
uygulanan duygusal zekâ eğitiminin, Durmu-
şoğlu Saltalı (2010)’nın okul öncesi dönem 
çocuklarına uygulanan duygu eğitimi progra-
mının ve Domitrovich ve diğ.  (2007)’in okul 
öncesi dönem çocuklarına uyguladığı duygu 
eğitimi programının (PATHS)  kalıcı olduğu 
olduğunu gösteren bulgularla benzerlik gös-
termektir. 

Kontrol grubundaki çocukların duygu düzen-
leme ölçeği ön test-son test sonuçları incelen-
diğinde olumsuzluk ve duygu düzenleme alt 
boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı 
bir farklılığın bulunduğu gözlenmiştir. Olum-

suzluk boyutunun son test puan ortalamaları-
nın ön test puan ortalamalarından daha yük-
sek olduğu görülmüştür. Olumsuzluk boyutu 
puanlarındaki yükselme duygu düzenleme 
becerilerindeki azalmaya işaret ettiğinden, 
olumsuzluk boyutundan elde edilen puan or-
talamalarına bakarak kontrol grubunun duygu 
düzenleme becerilerinin azaldığını söyleye-
biliriz. Duygu düzenleme boyutunun son test 
puan ortalamalarının ön test puan ortalama-
larından yüksek olduğu belirlenmiştir. Duy-
gu düzenleme boyutu puan ortalamalarındaki 
artış duygu düzenleme becerilerinin arttığına 
işaret etmektedir.

Kontrol grubunun duygu düzenleme ölçeği 
olumsuzluk alt boyutuna göre duygu düzen-
leme becerileri azalmış, duygu düzenleme alt 
boyutuna göre duygu düzenleme becerileri 
artmıştır.  

Olumsuzluk alt boyutu; harekete geçme, tep-
kisellik, öfke kontrolü, huysuzluk ve esnek 
olmamaya yönelik maddeleri içerirken, duy-
gu düzenleme alt boyutu ise uygun gelişimsel 
davranış, empati, uygun duygu sergileme ve 
duygusal farkındalığa yönelik maddeler yer 
almaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının 36-72 
Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programında sos-
yal ve duygusal becerileri geliştirme ve des-
teklemeye yönelik amaç ve kazanımlar da 
yer almaktadır. Yılmaz Bursa (2017) “Okul 
Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Duygu 
Düzenleme Becerilerini Destekleyici Uygu-



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Ocak  – Şubat  – Mart  - Nisan  2019 Sayı: 17 Kış İlkbahar Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
January - February - March - April 2019 Issue: 17 Winter Spring Semester

ID: 227 K: 357
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)

38

lamalarına İlişkin Görüşlüleri” isimli çalış-
masında, okul öncesi öğretmenlerinin drama, 
sohbet, soru sorma, empati kurdurma, mola 
uygulamaları ve resim çalışmalarından yarar-
lanarak çocukların kendinin ve başkalarının 
duygularını anlayabilme, duygularıyla baş 
edebilme becerilerinin gelişimini destekle-
diklerini belirtmiştir. Görüldüğü üzere öğ-
retmenlerin sınıf içinde yaptıkları etkinlikler 
ve destekledikleri beceriler daha çok duygu 
düzenleme alt boyutunun ölçtüğü becerileri 
artırmaya yöneliktir. 12 haftalık süre içinde 
kontrol grubundaki çocukların da öğretmen-
lerinin planları dahilinde eğitimlerine devam 
etmiş olmaları kontrol grubundaki çocukların 
duygu düzenleme alt boyutunda ölçülen be-
ceri puanlarında artışa neden olmuş olabilir. 
Ayrıca bu dönemdeki çocukların hızlı bir ge-
lişim içinde olmaları ve bu eğitim sürecinde 
meydana gelen gelişimsel ilerlemeden dolayı 
da kontrol grubundaki çocukların duygu dü-
zenleme alt boyutunun ölçtüğü becerilerde 
performanslarının artmış olabileceği söyle-
nebilir. Ancak araştırma sonucunda kontrol 
grubundaki çocukların olumsuzluk alt boyu-
tundaki puanlarının artmış olması olumsuz 
duygularla baş etmeye yönelik programda 
yeterince kazanımın yer almaması ve buna 
bağlı olarak yeterince çalışmaya yer verilme-
mesinden kaynaklanıyor olabilir.

Deney ve kontrol grupları arasında duygu 
düzenleme ölçeğinin olumsuzluk ve duygu 

düzenleme alt boyutları erişi puan ortalama-
larında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüş-
tür. Deney grubundaki çocukların olumsuz-
luk alt boyutu puan ortalamalarının kontrol 
grubundaki çocukların puan ortalamalarından 
çok daha düşük olduğu belirlenmiştir. Düşük 
olumsuzluk puan ortalamaları yüksek duygu 
düzenleme becerisine işaret ettiğinden, olum-
suzluk alt boyutundan elde edilen puan orta-
lamalarına bakarak eğitim sonrasında deney 
grubunun duygu düzenleme becerilerinde 
kontrol grubunun çok üzerinde artış olduğu 
söyleyebiliriz. Deney grubundaki çocukların 
duygu düzenleme alt boyutu puan ortalama-
larının kontrol grubundaki çocukların puan 
ortalamalarından daha yüksek olduğu belir-
lenmiştir. Duygu düzenleme alt boyut puan 
ortalamalarının yüksek olması duygu düzen-
leme becerilerinin arttığını göstermektedir. 
Duygu düzenleme alt boyutu erişi puan orta-
lamaları deney gurubunun duygu düzenleme 
alt boyutundaki artışın, kontrol grubundaki 
artışın çok üzerinde olduğunu göstermekte-
dir. Elde edilen bulgular aile katılımlı duygu 
düzenleme eğitim programının etkililiğini 
gözler önüne sermektedir.

Hazırlanan eğitim programının duygu dü-
zenleme becerileri üzerinde etkili olmasında 
eğitimcinin etkinlik ve materyal çeşitliliğine 
yer vermesi, farklı öğretim yöntem ve teknik-
lerini kullanması, eğitimcinin ve öğretmenin 
duygularını ifade etme konusunda model ol-
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ması, yönlendirici rol üslenmesi, hazırlanan 
eğitim programının çocuklar üzerinde etkili 
olmasını sağladığı söylenebilir. 

Aile katılımının çocuğun gelişimi ve aile üze-
rinde olumlu etkileri olduğunu daha önce ya-
pılan çalışmalar da desteklemektedir. (Unut-
kan 1998, Evirgen 2002, Ekinci Vural 2006). 
Çocuklar ve ailelerini içine alacak şekilde ha-
zırlanmış duygusal beceri programları daha 
etkili ve kalıcı olmaktadır (Weikart 1998). 
Hazırlanan eğitim programının aile katılım-
lı olması, sınıf öğretmeniyle iş birliği içinde 
yürütülmesi eğitim programının başarısını ar-
tırmıştır.

ÖNERİLER 

Bu çalışma, okul öncesi çocukların duygu 
düzenleme becerilerinin uygulanacak eğitim 
programı ile desteklenebileceğini göstermesi 
açısından önemlidir. Duygu düzenleme bece-
rileri okul öncesi dönemde önemli oranda şe-
killenmektedir. Bu nedenle bu becerinin ge-
liştirilmesinde hem okul öncesi öğretmenle-
rine hem de ebeveynlere büyük sorumluluk-
lar düşmektedir. Öğrenmelerin bu beceriye 
ilişkin bilgi ve farkındalıklarının arttırılması 
da büyük önem taşımaktadır. Böylece  duy-
gu düzenleme becerileriyle ilgili olarak öğ-
retmenler eğitim programı içerisinde farklı 
etkinlik türleriyle (Türkçe ve drama etkinli-
ğinin yanı sıra sanat, oyun, hareket, müzik, 
okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ve alan 

gezileri gibi) çocuklara daha zengin fırsatlar 
sunabilirler. Ayrıca bu çalışmada mevcut okul 
öncesi eğitim programında daha çok duygula-
rı tanımaya yönelik kazanım ve göstergelerin 
olduğu ancak duygusal düzenleme becerileri-
ne yönelik kazanım ve göstergelerin yetersiz 
olduğu görülmüştür. Mevcut M.E.B’nın Okul 
Öncesi Eğitim Programı’na duygu düzenle-
me becerilerini içeren yeni kazanım ve gös-
tergelerin eklenmesi okul öncesi öğretmen-
lerin uygulamalarında bu beceriye daha çok 
yer verebilmeleri açısından çok önemlidir. 

Bu beceriyi geliştirmede en önemli sorum-
luluk ebeveynlere düşmektedir. Çünkü okul 
öncesi dönem çocukları yetişkin desteği ile 
duygu düzenleme stratejilerini biçimlendirir-
ler. Bu çalışmada da eğitim programı içeri-
sinde ailelerin katılımı sağlayan etkinliklere 
yer verilmiştir. Ebeveynler de çocuklarının 
bu becerilerini geliştirerek çocuklarının sağ-
lıklı sosyalleşmelerini destekleyebilir ve 
çocukları için olumlu rol modeller olabilir-
ler. Ebeveynler gözlemci olan çocuğa doğru 
model olabilir, çocukların duygularını kabul 
edici ve destekleyici bir tutum içinde bulana-
bilir ve gerekli durumlarda rehberlik edebi-
lirler. Bu nedenle ebeveynlerin de bu konuda 
bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek için sağ-
layıcı eğitici seminerler düzenlenebilir. Duy-
gu düzenleme becerilerinde yeterli bilgiye 
sahip olan öğretmenler velilerini de duygu 
düzenleme becerilerinin desteklenmesi ko-
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nusunda bilgilendirebilir, aile katılım etkin-
liği kapsamında birlikte çalışmalar yapabilir, 
duygu düzenleme becerilerini destekleyici 
etkinlik kitaplarını ve hikayeleri onlara öne-
rebilir. Ayrıca duygu düzenleme becerileri 
stratejileri, etkileyen etmenler ve uygulama-
lar konusunda hem nitel hem de nicel yön-
temlerin kullanıldığı karma yöntemlerle zen-
ginleştirilmiş araştırmalar yapılabilir.
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cukları İçin Duygu Düzenleme Beceri-
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lenmesi” başlıklı yüksek lisans tez çalış-
masından üretilmiştir.



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Ocak  – Şubat  – Mart  - Nisan  2019 Sayı: 17 Kış İlkbahar Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
January - February - March - April 2019 Issue: 17 Winter Spring Semester

ID: 227 K: 357
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)

44

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In pre-school period, the child acquires and develops important emotional skills. 
The most adequate period to acquire emotional skills is early childhood (Park, 2003). Parents, 
teachers, and adults around the child play a significant role in development of emotional skills. 
Pre-school children develop emotion regulation strategies with adult support (Essau et al., 
2017). Thus, emotion regulation skills are highly affected by the social environment (Demir-
kapı, 2013). Emotions could have devastating consequences in everyday life when they are 
wrong type, intensity, and duration or when they are not regulated. Lack of emotion regulation 
skills leads to behavioral problems in children. Starting from the preschool period, the child’s 
emotional skills could be improved by familial and educational experience support. Previous 
studies demonstrated that regular emotional education from an early age may prevent emotio-
nal, behavioral and social problems in the future (Park, 2003, Durmuşoğlu Saltalı et al., 2009). 
Aim: The aim of the present study was to analyze the effectiveness of the family-involvement 
emotion regulation education program for preschool children on emotion regulation skills of 
the preschool children. Method: The study was conducted with the experimental method of 
pretest-posttest control group random design (PPCRD).  The study participants included 40 4-5 
years old children attending a private preschool and their mothers. The study group included 
20 children and their mothers and the remaining 20 children and their mothers were included 
in the control group. In order to collect demographic information about the children and the-
ir families, a Personal Information Form, developed by the author, was used. Furthermore, 
Emotion Regulation Scale, developed by Shields and Cicchetti (1997), was used to determine 
emotion regulation skills of the participating children. The education program was provided for 
the 20 children in the study group to develop their emotion regulation skills. The children in the 
control group continued their education based on the normal curriculum implemented by their 
classroom teachers. The emotion regulation development education program was implemented 
in 36 sessions in 12 weeks (3 sessions per week) with the study group. The education program 
activities for the child to recognize, understand, express positive and negative emotions, regula-
te the reasons for these emotions, their own emotions and the impact on others’ emotions (pre-
paratory Turkish language, arts, drama, games, movements, music, reading and writing activiti-
es and field trips). Each program session lasted for 50-60 minutes. Parallel to the implemented 
program, the activity photos and videos were shared with the parents after the sessions using a 
smart phone application to inform them about the objectives of the activities, related achieve-
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ments, and how they could support the achievements at home. Furthermore, home assignments, 
games, newsletters, informative articles were sent to parents to support their children at home, 
and the process was supported with parent activities, parent interviews and seminars. Pretest 
was applied to the mothers of the children in the study and control groups in order to assess the 
emotion regulation skills of the children before the application of the education program. After 
the completion of the education program in the experimental group, the posttest was applied to 
mothers of the children in the study and control groups. Findings and Conclusion: Analysis 
of the results of the pre-test applied before the education program to improve the emotion re-
gulation skills demonstrated that there was no significant difference between the mean emotion 
regulation scale negativity sub-dimension and emotion regulation sub-dimension scores of the 
children in the study and control groups. This finding reflected that the children in the study and 
control groups had similar emotion regulation skill levels. Analysis of the results of the posttest 
conducted after the education program that aimed to improve the emotion regulation skills de-
monstrated that there was a significant difference between the mean emotion regulation scale 
negativity sub-dimension and emotion regulation sub-dimension scores of the children in the 
study and control groups. This finding reflected that the family-involvement education program 
was effective on the study group. Review of the mean pre-test and post-test emotion regulation 
scale scores of the children in the study group revealed a significant difference between the 
mean negative and emotion regulation sub-dimension scores. The results demonstrated that 
the emotion regulation skills of the children in the study group improved after the program. 
The analysis of the posttest and permanence test emotion regulation scale scores of the child-
ren in the study group demonstrated that there was a significant difference between the mean 
negativity dimension scores and there was no significant difference between the mean emotion 
regulation sub-dimension scores of the students. The significant difference between the mean 
post-test and retention test scores in emotion regulation scale negativity sub-dimension of the 
study group demonstrated that the effectiveness of the education program was permanent at a 
lower level in the negativity sub-dimension. The lack of a significant difference between the 
mean post-test and permanence test emotion regulation sub-dimension scores of the study gro-
up suggested that the impact of the education program continued in the emotion regulation sub-
dimension.  Analysis of the pre-test and post-test emotion regulation scale scores of the children 
in the control group demonstrated that there was a significant difference between the mean 
negative and emotion regulation sub-dimension scores. It was observed that the mean posttest 
negativity dimension score was higher when compared to the mean pre-test score. It was deter-
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mined that posttest mean emotion regulation score was higher when compared to mean pre-test 
score. The increase in the mean emotion regulation dimension score indicated an increase in the 
emotion regulation skills of the children. This finding may be due to the fact that the children in 
the control group continued their education within the scope of the teachers’ plans. There was a 
significant difference between mean scores in both emotion regulation scale sub-dimensions of 
the study and control groups. It was determined that the mean negativity sub-dimension score 
of the children in the study group was much lower when compared to the mean score of the 
children in the control group. The mean emotion regulation sub-dimension score of the children 
in the study group was higher when compared to the mean score of the children in the cont-
rol group. High emotion regulation sub-dimension mean score demonstrated that the emotion 
regulation skills improved. The findings revealed the effectiveness of the family-involvement 
emotion regulation education program.
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Öz: Amaç: Bu araştırma 48-72 ay aralığında bulunan çocukların en sık 
izledikleri çizgi filmlerin içeriğinin sosyal duygusal gelişime etkilerini 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma nitel çalışma türün-
de doküman analizi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni 
çizgi filmler, örneklemi ise çizgi filmler içerisinden belirlenen Niloya, 
İstanbul Muhafızları ve Keloğlan’ı kapsamaktadır. Araştırmacılar tara-
fından çocukların en sık izledikleri çizgi filmleri belirlemek amacıyla 
hazırlanan bilgi formu kullanılarak çizgi filmler belirlendikten sonra, 
araştırmacılar tarafından hazırlanan çizgi filmlerin incelenmesini içe-
ren alt kategorilerden oluşmuş sosyal duygusal gelişim kontrol listesi 
kullanılmıştır. Bulgular: Niloya çizgi filminde değinilen kategoriler; 
olumsuz olaylarla başa çıkma, olumlu davranış sergileme, ilişkilerde 
problem çözme becerisi iken; saldırgan davranışlarla başa çıkma, iş-
birliği, empati, ilişki başlatma ve sürdürme, başkalarının duygularına 
saygı duyma ve arkadaşlık ilişkileri kategorilerine açık şekilde deği-
nilmediği gözlemlenmiştir. İstanbul Muhafızları çizgi filminde deği-
nilen kategoriler; ilişkilerde problem çözme becerisi, yardımlaşma, 
sorumluluk alma, duygularını kontrol edebilme becerisi, duygularını 
ifade edebilme becerisi, başkalarının duygularına saygı duyma iken; 
olumlu yönde ilişki kurma, empati, ilişki başlatma ve sürdürme, aile 
ilişkileri, kardeş ilişkileri ve arkadaşlık ilişkileri kategorilerine açık 
olarak değinilmediği gözlemlenmiştir. bunların yanı sıra izlenilen bö-
lümlerde zaman zaman şiddet, iletişimde saygısızlık gibi konularda 
gözlemlenmiştir. Keloğlan çizgi filminde değinilen kategoriler; İlişki-
lerde problem çözme becerisi, ilişki başlatma ve sürdürme, duygularını 
kontrol edebilme becerisi iken; işbirliği, olumlu davranış sergileme, 
empati, grupla iş birliği yürütme becerisi, duygularını ifade edebilme 
becerisi, başkalarının duygularına saygı duyma, aile ilişkileri, kardeş 
ilişkileri ve arkadaş ilişkileri kategorilerine örtük şekilde değinildiği 
gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Duygusal Gelişim, Çizgi Film 

Abstract: Objective: The aim of this study was to determine the ef-
fects of the content of cartoons in the 48-72 month period on social 
emotional development. Method: The study was carried out in the 
form of document analysis in the qualitative study type. The sample/
group of the research consisted of cartoons, and the sample included 
Niloya, İstanbul Guards and Keloğlan, which were determined within 
cartoons. After the cartoons were determined by using the information 
form which was prepared by the researchers to determine the cartoons 
that were followed by the children, the social emotional development 
checklist composed of subcategories containing the cartoons prepared 
by the researchers was used. Findings: he categories cited in Niloya 
cartoon; coping with negative events, exhibiting positive behaviors, 
problem solving skills in relations; it was observed that coping with 
aggressive behaviors, cooperation, empathy, initiation and mainte-
nance of relationships, respect for the feelings of others and friend-
ship relations categories were not explicitly addressed. The categories 
mentioned in the cartoon guards of Istanbul; problem-solving skills in 
relationships, help, taking responsibility, ability to control emotions, 
ability to express feelings, while respecting the feelings of others; posi-
tive relationships, empathy, initiation and maintenance of relationships, 
family relations, relations of sibling and friendship were not mentioned 
explicitly. In addition to these, in the following sections, it has been ob-
served from time to time, violence, disrespect in communication. The 
categories cited in the Keloğlan cartoon are; Problem solving skills in 
relationships, initiating and maintaining a relationship, while the ability 
to control emotions; It has been observed that it is mentioned implicitly 
in the categories of cooperation, positive behaviors, empathy, ability to 
cooperate with the group, ability to express feelings, respect to others’ 
feelings, family relations, sister relations and friend relations.

Key Words: Social Emotional Development, Cartoon
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GİRİŞ

Çocuğun televizyonla tanışması ve etkileşimi 
çok küçük yaşlarda başlamaktadır. İlk toplum-
sal çevre olan aile ortamında dünyaya gözleri 
açan çocuk, sadece ailesiyle değil önce çevre-
siyle daha sonra televizyon vb. gibi teknolo-
ji bir alet ile tanışmaktadır (Erdoğan, 2010). 
Çocukların aile bireyleri ile ilişki kurmaya 
ihtiyaçları olduğu bu dönemlerde televizyon 
bu ihtiyacı engelleyerek televizyona yönelik 
bağımlılığı güçlendirebilmekte ve çocukların 
sosyal duygusal gelişimlerini olumsuz etki-
leyebilmektedir (Oktay 1999, Troseth 2003, 
Önder;  2005). Bu dönemdeki çocukların ge-
lişimlerinin olumlu yönde desteklenmesi için 
onlara sunulan ortam büyük önem taşımak-
tadır. Televizyon, hiç kuşkusuz 20. yüzyılın 
en büyük buluşlarından biri olmakla birlikte 
birçok etkileri vardır. Bu etkiler incelendiğin-
de genellikle evrensel olduğu ve özellikle de 
çocuklar üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu 
ifade edilmektedir (Oktay, 2007: 232; Yapıcı, 
2006: 1; Türkkent, 2012 ). Çocuklar iki yaşı-
na geldiklerinde, televizyonu açıp kapatmaya, 
kanalları değiştirerek oynamaya başlamakta-
dırlar. İki-beş yaşları arasındaki bir çocuk 
günde ortalama 4,5 saat, altı-on bir yaşında-
kiler ortalama 4 saat 14 dakika boyunca tele-
vizyon karşısında kalmaktadır (Timisi 1998: 
44). Aral, Yıldız Bıçakçı ve Ceylan (2011a) 
okul öncesi çocuklar ile yaptıkları çalışma 
sonucunda çocukların çoğunluğunun hafta 

için günde 1-3, hafta sonu 1-2 ssat aralığın-
da televizyon izlediklerini belirlemişlerdir. 
Yıllar geçtikçe maalesef çocukların televiz-
yon izleme süreleri azalmamakta, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştır-
mada, çocukların bir gün içinde altı saatten 
fazla teknolojiyi kullandıkları ve bu sürenin 
iki buçuk saatini televizyon karşısında geçir-
dikleri bulunmuştur. İngiltere’deki çocukların 
% 60’ının, İsveç’te %20 ’sinin yatak odasında 
televizyon olduğu belirlenirken (Strasburger 
ve Wilson, 2002), Türkiye’de % 97,7 oranın-
da evlerde televizyon bulunmaktadır (TUIK, 
2016). Ayrıca ebeveynler çocuklarına bakım 
aracı olarak televizyonu kullanmaktadır (Vil-
legas, 2013). Ceran ve arkadaşlarının (2018) 
yaptıkları çalışmada dil gelişim geriliği olan 
46 çocuktan 25 (% 54,3)’i bir yaşından önce 
televizyon izlemeye başlamış iken, 21 (% 
45,7)’i bir yaşından sonra televizyon izleme-
ye başladıkları ve 46 çocuktan 11 (% 23,9)’i 
günde bir saatten az televizyon izlerken, 9 (% 
19,6)’u günde bir-üç saat arasında ve 26 (% 
56,5)’sı ise günde üç saatten fazla televizyon 
izledikleri belirlenmiştir. Aynı çalışmada dil 
gelişimi geriliği olmayan 46 çocuktan 15 (% 
32,6)’i ise televizyon izlemeye bir yaşından 
önce başlamış iken, 31 (% 67,4) çocuğun te-
levizyon izlemeye bir yaşından sonra başla-
dığı ve 46 çocuktan 21 (% 45,7)’i günde bir 
saatten az televizyon izlerken, 16 (% 34,8)’sı 
günde bir-üç saat ve 9 (% 19,6)’unun ise gün-
de üç saatten fazla televizyon izlediği saptan-
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mıştır. Çalışmadaki oranları incelendiğinde 
dil gelişim geriliği olan çocukların daha fazla 
televizyon izledikleri saptanmıştır. Bu sonuç-
lar nedeniyle Amerikan Pediatri Derneği iki 
yaş altı çocukların televizyonu asla izlememe 
gerektiğini vurgulamaktadır. Televizyon, tek 
yönlü bir araç olduğu için, sözlü ve sözsüz 
iletişim araçlarıyla geri bildirim alınmama-
sını sağlamakta yani duygusuz, hareketsiz 
kısaca etkileşimsiz uyarıcının anlamsız yere 
çocuğun alıcılığını yok etmesine neden ol-
maktadır (Yağlı, 2013). Sosyal ve duygusal 
gelişim, çocuğun kendini ifade edebilmesi, 
duygularını kontrol edebilmesi, kendisiyle ve 
çevresiyle barışık ve uyum içinde olabilmesi-
dir. Duygusal gelişim sosyal gelişimin teme-
lini oluşturmaktadır. Bu gelişim alanı ilişkiyi 
başlatma ve sürdürme, grupla bir işi yürütme, 
saldırgan davranışlar ile başa çıkma, stres 
durumları ile başa çıkma, problem çözme ve 
plan yapma, duygulara yönelik becerileri içe-
rir (Bıçakçı, Durualp,  2016: 11)

Okul öncesi dönem, çocukların özdeşim 
kurabilecekleri bir model arayışları içinde 
oldukları dönemdir. Bu özdeşim kurma eği-
limi, çocukların kişilik gelişimleri açısından 
önemlidir. Kontrolsüz televizyon izleme 
alışkanlığı ile bilinçsizce ve rasgele seçilmiş 
yanlış modeller, çocukların kişilik gelişim-
lerinin sağlıklı olmayan temeller üzerinde 
şekillenmesine neden olabilmekte kısaca ço-
cukların sosyal duygusa gelişimleri olum-

suz etkilenebilmektedir.  Ayrıca televizyon 
izlemeye ilişkin alışkanlık genellikle okul 
öncesi dönemde kazanılmaktadır. Çocukluk 
dönemlerinde temelleri atılıp, şekillenmeye 
başlayan bu kişilik özelliklerinin çocukların 
yetişkinlik dönemlerinde ve hatta onların tüm 
yaşamları boyunca da etkisini sürdüreceği 
dikkate alındığında konunun önemi ortaya 
çıkmaktadır (Arslan, 2004: 4-5). Çocuklar, 
kendilerini izledikleri programlardaki karak-
terlerin yerine koymaya çalışırlar ve bu du-
rum da onların özgün kimliklerini olumsuz 
etkilemektedir. Çoğu zaman hayran olduğu 
karakterleri vardır ve büyüyünce “o” karak-
tere bürünmek isterler. Bunlar aynı zamanda 
çocukların okuma, yorumlama ve yargılama 
yetilerinin de neden olmaktadır (Yağlı, 2013). 
Bandura sosyal öğrenme kuramında çocu-
ğun sosyal çevreden üzerinden nasıl öğren-
me sağladığını açıklamış ve çocuğun birebir 
taklit ile özellikle şiddet temelli davranışları 
kazandığını vurgulamıştır. Çocuk başkaları-
nın davranışları konusunda değerlendirme-
ler yapamadığı erken çocukluk döneminde 
olumsuz davranışları olumlu ve uygun davra-
nışlar olarak taklitle öğrenebilir. Bandura’nın 
yaptığı bir deneyde; çocuklar oyuncak bir be-
bekle saldırgan bir biçimde oynayan model-
leri izlemişlerdir. Modeller gerçek insanlar, 
bir filmdeki insanlar ve çizgi film karakter-
leridir. Çocukların modelin oynadığı bebekle 
oynamasına izin verilerek saldırganlık davra-
nışları gözlemlenmiştir. Çizgi film modelini 
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izleyen çocuklar, gerçek insanları ve filmdeki 
insanları izleyen çocuklardan daha saldırgan-
ca oynamıştır. Çocukların saldırganlık davra-
nışlarının en fazla çizgi film izleyen grupta 
olduğu görülmüştür (Ulusoy ve ark. 2016). 
Hacıbektaşoğlu (2014), çizgi filmlerin ço-
cuklar üzerindeki etkilerini inceleyen çalış-
masında okul öncesi çocuklar, model alma 
ve sosyal öğrenme yoluyla televizyondaki 
tutum ve davranışları taklit ettikleri belirlen-
miştir. Yapılan başka araştırmalarda ise tele-
vizyonun çocukların korkularını arttırarak, 
çocukların uyuma saatlerinin gecikmesi vb. 
uyku problemleri, yalnız kalmak istememe 
gibi farklı problemleri beraberinde getirdiği-
ni ortaya koyulmuştur (Yalçın ve ark, 2002; 
Büyükbaykal, 2007; Ebren, 2015).  

Çocukların televizyonda izledikleri program-
lara göre de etkilerinde değişiklik olmakla 
birlikte, yapılan çalışmalarda okul öncesi 
dönemde çocukların daha fazla çizgi film 
programları izledikleri ve çizgi filmlerin de 
diğer programlar gibi benzer noktalarda etkili  
olduğu belirlenmiştir (Yüksek 2008;  Hacı-
bektaşoğlu, 2014; Yetim ve Sarıçam; 2016). 
Aral, Yıldız Bıçakçı ve Ceylan (2011a) okul 
öncesi çocuklar ile yaptıkları çalışma sonu-
cunda çocukların çoğunluğunun en çok çiz-
gi film izledikleri belirlemişlerdir. Bu çizgi 
filmelerin içeriklerine bakıldığında şiddet, 
korku vb olumsuz mesajların bulunduğu, an-
cak beveynlerin bu durumları farketmediği 

görülmektedir.  Yüksek (2008) televizyon-
daki şiddet sahnelerinin beş yaş çocukları-
nın davranışları üzerindeki etkisini inceledi-
ği çalışmada, çocukların en çok izledikleri 
programın çizgi film olduğu ve içeriklerinin 
onlara uygun olmadığı, şiddetin çocukların 
davranışlarına yansıdığı ve televizyondan en 
çok erkek çocuklarının etkilendiği tespit edil-
miştir. Ayrıca annelerin programları önceden 
izleyerek kontrol ettikleri, ancak babaların 
kontrol etmedikleri saptanmıştır. Bekar ve Ar-
kan (2017) yaptıkları çalışmada ise çocuğun 
televizyon izleme süresinin (gün) isyankâr 
davranışlarını arttırdığını ve çocuğunun te-
levizyon izlemesini takip etmeyen ailelerin, 
televizyon izlemesini takip eden ailelere göre 
isyankâr davranışlar boyutu puanlarının daha 
yüksek olduğu belirlemişlerdir.

Çocukların en sık izledikleri program olan 
çizgi filmler, Türkiye’de bu sektörün dünya 
ülkeleri içinde geride kalması sebebiyle çok 
sayıda çeviri çizgi filmler yayınlanmaktadır. 
Çeviri çizgi filmlerin farklı anlatım tarzı bu-
lunması sebebiyle çocukların dil gelişimleri 
olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca ülkeler arası 
kültürel farklılıklar çizgi filmlere yansımak-
ta, bu durum ise çocuğun kültürel gelişimi-
ni olumsuz etkilemekte, dolayısıyla sosyal 
duygusal gelişimine daha fazla olumsuz yan-
sımalar olabilmektedir (Yağlı, 2013 ). Hacı-
bektaşoğlu (2014), çizgi filmlerin çocuklar 
üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmasında, 
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çocukların en sık izledikleri programın çizgi 
filmler olduğu,  çocukların çizgi filmlerdeki 
karakterlerden etkilendikleri ve kendilerine 
örnek aldıkları saptanmıştır. Ayrıca okul ön-
cesi çocukların, model alma ve sosyal öğren-
me yoluyla televizyondaki tutum ve davra-
nışları taklit ettikleri ve televizyondaki çizgi 
film kahramanlarıyla özdeşleşerek onlar gibi 
konuşmaya başladıkları saptanmıştır.

Çocukların televizyondan sosyal duygusal 
açıdan ne derece etkilendikleri o an içinde 
belli olmayabilmekte, ancak bu etkiler za-
man geçtikçe ve farklı şekillerde ortaya çı-
kabilmektedir. Örneğin televizyondan yaygın 
şekilde şiddet davranışlarını gözlemleyen 
çocukların diğer insanlara ilişkin geliştirdiği 
davranış şemalarının düşmanlık ve güvenil-
mezlik yönünde olduğu görülmüştür. Bu da 
çocuğun daha saldırgan davranma olasılığını 
arttırır. İlk kez karşılaşıldığında sempatik si-
nir sistemi tepkileri gösterilen kan ve vahşet 
dolu sahnelere, zamanla bu olumsuz tepkiler 
yatışarak duyarsızlaşma oluşmaktadır. Ço-
cukların bir kez şiddet sahnelerine maruz kal-
maları bile bu sahnelere karşı giderek daha 
az duyarlı hale gelmelerine neden olmaktadır 
Böylece şiddet, saldırganlık, vahşet bazı du-
rumlarda sıradan hale gelmekte; hatta eksik-
liği yadırganmaktadır (İnceoğlu ve Akıner, 
2008). Ceylan, Yıldız Bıçakçı ve Aral (2012) 
okul öncesi çocuklar ile yaptıkları çalışma 
sonucunda çocukların çoğunluğunun en çok 

çizgi film izledikleri olup, çocukların televiz-
yon seyretme süresinin benlikleri üzerinde 
olmlu yansımları olduğunu belirtmişlerdir. 
Ayrıca bu konuyla ilgili Demirergi ve ark. 
(1994) ‘’Bu Ne Şiddet’’ isimli kitabında yer 
alan örnekler konunun çarpıcı boyutlarını göz 
önüne sermektedir. 

‘’Mehmet, dört yaşına henüz yeni girmişti. 
Bir gün çaresiz bir yüz ifadesiyle annesinin 
yanına gelip neden kendi elinden de iplik çık-
madığını sordu. Oysa neredeyse bir makara 
iplik yutmuştu. Artık ‘’Örümcek Adam’’ gibi 
elinden çıkan iplikle bir ağ yapıp duvarlara 
tırmanmak istiyordu Küçük Mehmet. Örüm-
cek Adam hayranlarından sadece biriydi.

‘’Yedi yaşındaki Onur ise ismiyle çağırılın-
ca bakmıyordu. Annesi ve ablasına sevgisi-
ni yumruk ya da tekme atarak gösteriyordu. 
O bir Ninja idi. Arkadaşlarıyla oluşturduk-
ları çetede hepsi birer Michelangelo ya da 
Donatello’ydu. Bir sabah okuldan çok erken 
saatte eve döndü. Burnu kanıyordu ve yüzün-
de darbe izleri vardı. Annesinin zorlamaları-
na rağmen uzun süre konuşmadı. Sonra yavaş 
yavaş adeta zafer kazanmış bir komutan gibi: 
‘’Onlara derslerini verdik. Artık okuldaki tek 
Ninja Kaplumbağalar biziz’’ dedi (s.64) (akt. 
Yıldırım, 2008).

Çocuklar üzerinde televizyonun ve de çizgi 
filmelerin sosyal duygusal gelişim üzerinde-
ki etkileri göz önünde bulundurulduğunda 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Ocak  – Şubat  – Mart  - Nisan  2019 Sayı: 17 Kış İlkbahar Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
January - February - March - April 2019 Issue: 17 Winter Spring Semester

ID: 225 K: 353
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)

52

ve daha sonraki gelişim dönemlerinde de ço-
cukların sosyal duygusal sorunlarının arttığı 
düşünüldüğünde bu çalışmada 48-72 ay ara-
lığında bulunan çocukların en sık izledikleri 
çizgi filmlerin belirlenerek bu çizgi filmlerin 
içeriğinin sosyal duygusal gelişime etkilerini 
belirlemek amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Çalışma nitel çalışma türünde doküman ana-
lizi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma-
nın evreni çizgi filmler, örneklemi ise çizgi 
filmler içerisinden belirlenen Niloya, İstan-
bul Muhafızları ve Keloğlan’ı kapsamakta-
dır. Araştırmacılar tarafından çocukların en 
sık izledikleri çizgi filmleri belirlemek ama-
cıyla hazırlanan bilgi formu kullanılarak çiz-
gi filmler belirlendikten sonra, araştırmacılar 
tarafından hazırlanan çizgi filmlerin incelen-
mesini içeren alt kategorilerden oluşmuş sos-
yal duygusal gelişim kontrol listesi kullanıl-
mıştır.

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, 
veri toplama araçları ve verilerin analizine 
yer verilmiştir. 

Araştırma Modeli

Bu çalışmada karma model kullanılmış-
tır. Karma model araştırmacının, araştırma 
problemlerini anlamak için hem nicel veriler 
(kapalı uçlu) hem de nitel veriler (açık uçlu) 
topladığı iki veri setini birbiriyle bütünleştir-

diği ve daha sonra bu iki veri setini bütünleş-
tirmenin avantajlarını kullanarak   sonuçlar 
çıkardığı, sağlık, sosyal ve davranış bilimleri 
alanında kullanılan bir araştırma yaklaşımı 
olarak tanımlanaktadır  (Sözbilir, 2017). 

Nicel kısım nitelin belirleyicisi olarak plan-
lanmış bir çalışmadır. Nicel kısımda araştır-
macılar tarafından hazırlanan ve çocukların 
en çok izledikleri çizgi filmler ve sürelerini 
belirlemeye yönelik betimsel tarama şeklinde 
bir çalışmadır. Betimsel çalışma, bir konu-
daki mevcut durumu araştırmak ve belirle-
mek için gerçekleştirilen çalışma yöntemidir. 
Çizgi filmlerin çocukların sosyal duygusal 
gelişimleri üzerine etkilerinin incelendiği bu 
çalışma nitel çalışma kısmı doküman analizi 
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma, 
bazı felsefi yönelim ve yaklaşımı kapsayan 
bir araştırmadır. Nitel araştırmaların temel 
özelliği, bireylerin gerçeği sosyal dünyala-
rıyla etkileşimleri içinde nasıl kurguladığı ile 
ilgilidir (Merriam, 2013). Yıldırım ve Şimşek 
(2011), nitel araştırmayı “gözlem, görüşme 
ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olay-
ların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 
sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımla-
maktadır (Büyüköztürk ve ark., 2009). Dokü-
man incelemesi, araştırmada amaçlanan olgu 
veya olgular konusunda verileri kapsayan 
görsel ve yazılı materyallerin analizini içe-



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Ocak  – Şubat  – Mart  - Nisan  2019 Sayı: 17 Kış İlkbahar Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
January - February - March - April 2019 Issue: 17 Winter Spring Semester

ID: 225 K: 353
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

rir. Program içerikleri, okul içindeki ve okul 
dışındaki yazışmalar, öğrenci kayıt bilgileri, 
toplantı tutanakları, ders kitapları, öğrencinin 
hazırladığı ödevler ve sınavlar, öğrenci reh-
berlik kayıt dosyaları, ders ve ünite planları 
vb. dokümanlar eğitim-öğretimle ilgili araş-
tırmalarda kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 
2013:  217). 

Çalışma Grubu

Araştırmanın iki çalışma grubu bulunmak-
ta olup, birinci çalışma nicel çalışma grubu 
amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 
ve ikinci çalışma grubu nitel çalışma grubu 
ise hem amaçlı hem de seçkisiz örnekleme 
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.  Seçki-
siz örnekleme temel alınan birimlerin seçil-
me olasılıklarının eşit olması anlamına gelir. 
Amaçlı örnekleme ise derinlemesine araştır-
ma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı 
bağlamında bilgi açısından zengin durumla-
rın seçilmesidir. 

Nicel çalışma grubu okul öncesi kuruma de-
vam eden 48-72 ay aralığındaki çocuğa sahip 
olan 104 anne oluşturmaktadır. Annelerinin 
% 56,7’si lise/yüksekokul mezunu,  % 38,5’i 
ortaöğretim mezunudur. Annelerin % 50’si 
herhangi bir işte çalışmamakta olup bu ann-
nelerin çocuklarının % 91,3’ü 2012 doğumlu 
ve % 51’i kızdır.  

Araştırmanın nitel çalışma grubunu ise ni-
cel veriler sonrasında belirlenen çizgi filmler 
içerisinden en sıklıkla izlendiği belirlenen 
Niloya, İstanbul Muhafızları ve Keloğlan 
kapsamaktadır. Bu belirlemeden sonra bu üç 
çizgi fimlerler arasından seçkisiz örnekle-
me yöntemi ile 2008-2017 tarihleri arasında 
yayınlanan 3 çizgi filmden ayrı ayrı random 
seçilen 7’şer bölüm belirlenmiş ve 21 çizgi 
film çalışma grubuna dahil edilmiştir. Hangi 
bölümlerin ele alındığına  dair bilgiler aşağı-
da sunulmuştur.

Tablo 1. Çalışma Grubuna Dahil Edilen Çizgi Filmlerin İzlenen Bölümlere Göre Dağılımı

Çizgi Film Adı Çizgi Filmin Bölümleri

Niloya 5, 6, 15, 32, 43, 75, 77

Keloglan 7, 17, 19, 28, 29, 37, 38

İstanbul muhafızlar 1, 7, 9, 10, 22, 28, 33  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın nicel boyutunda okul öncesi 
kuruma devam eden 48-72 ay aralığındaki 
çocukların ailelerine çocuklarının en sık izle-

diği çizgi filmleri ve izleme sıklığını belirle-
mek amacı araştırmacılar tarafından hazırla-
nan Anket Formu, nitel boyutta ise var olan 
dokümanların analizi yapabilmek için araş-
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tırmacılar tarafından oluşturulan oluşturulan 
Sosyal Duygusal Gelişim Kontrol Listesi kul-
lanılmıştır.

Anket Formu; iki kısımdan oluşmaktadır. 
Birici kısım demografik bilgileri, ikinci kısım 
çizgi film seyretme sürecine ilişkin bilgilere 
yönelik sorulardan oluşmaktadır.

Sosyal Duygusal Gelişim Kontrol Listesi; 
sosyal duygusal gelişim özellikleri göz önün-
de bulundurularak 17 alt kategoriden oluş-
maktadır. Belirlenen alt kategorilere formun 
3 uzman görüşüne sunulması sonucunda son 
hali verilmiştir. Bu alt boyutlar ilişkilerde 
problem çözme becerisi, olumlu yönde ilişki 
kurma, olumsuz olaylarla başa çıkma, saldır-
gan davranışlarla başa çıkma, yardımlaşma, 
sorumluluk alma, işbirliği, olumlu davranış 
sergileme, empati, ilişki başlatma ve sürdür-
me, grupla bir iş yürütme becerisi, duygula-
rını kontrol edebilme becerisi (heyecanını, 
öfkesini vb.), duygularını ifade edebilme 
becerisi, başkalarının duygularına saygı duy-
ma, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri olarak 
belirlenmiştir. Kategorilerin homojen olması, 
ayırt edici özelliğe sahip olması, amaca uy-

gun olması ve kendi içinde bütünsellik taşı-
masına dikkat edilmiştir.

Verilerin Analizi

En sık izlenilen çizgi filmleri belirlemek 
amacıyla toplanılan veriler SPSS 16 Prog-
ramı kullanılarak kodlanmıştır. Anket Foru-
mundan elde edilen verilerin frekans, ortala-
ma ve sıralama istatistiklerine yer verilmiştir 
(Büyüköztürk ve ark., 2011). Belirlenen 3 
çizgi filmden seçkisiz olarak seçilen 7’şer 
bölüm belirlenen özellikler çerçevesinde ka-
tegorize edilmiş ve kavramsal analiz yöntemi 
kullanılarak tahlil edilmiştir. Veri ortalamala-
rı 3 çizgi filmin 7’şer bölümünün analizi için 
hazırlanan ölçekte yer alan maddeler tek tek 
ele alınarak  iki gözlemcinin çizgi filmeleri 
izlemesiyle elde edilmiştir. Maddelerin göz-
lendiği bölümler ve olaylar analiz edilmiştir. 
İki gözlemci arasındaki güvenirlik 0.98 bu-
lunmuştur  (Büyüköztürk ve ark., 2009). 

BULGULAR 

Bu bölümde ilk olarak nicel bulgu ve ardın-
dan nitel bulgular verilmiştir.



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Ocak  – Şubat  – Mart  - Nisan  2019 Sayı: 17 Kış İlkbahar Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
January - February - March - April 2019 Issue: 17 Winter Spring Semester

ID: 225 K: 353
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)

55

Nicel Bulgular

Tablo 2. Çalışma Grubuna Dahil Edilen Çocukların Bir Gün İçinde Çizgi Filmleri İzlen-
me Sürelerine İlişkin Dağılım

İzleme Sıklığı Sıklık Yüzde

0 1 1,0

1-2 saat 33 31,7

2-3 saat 49 47,1

3+ 21 20,2

Toplam 104 100,0

Tablo 2 incelendiğinde çalışma grubuna dahil 
edilen çocukların %47,1’inin günde 2-3 saat 
televizyon seyrettiği görülmektedir. 

Tablo 3. Çalışma Grubuna Dahil Edilen Çizgi Filmlerin Tercih Edilme Sıralarına Göre 
Dağılımı

Çizgi Film Sıklık Yüzde

1. sırada: Niloya 17 16,3

2. sırada:Keloglan 14 13,5

3. sırada: İstanbul Muhafızlar 11 10,6

Tablo 3 incelendiğinde çalışma grubuna dahil 
edilen çizgi filmlerden Niloya isimli çizgi fil-
min %16,3 ile en çok tercih edilen film oldu-
ğu görülmektedir. 
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Nitel Bulgular

Tablo 4. Niloya Çizgi Filmi ve Çizgi Filmde Sosyal Duygusal Gelişimle İlgili Değinilen 
Özel Alt Kategoriler

Özel Alt 
Alan
Katego-
riler

Gözlemlenen 
Bölüm 

Gözlemlenen Olay

İlişkilerde 
Problem 
Çözme 
Becerisi 

5

Niloya,  evlerinin bahçesindeki domateslerin kızarması için sabretmeye çalış-
maktadır. Ancak sabretmenin ne demek olduğunu tam olarak bilemediği için ne 
yapacağını düşünmektedir. Domateslere yardımcı olmak için gece yarısı uyanıp 
onları kırmızı renge boyamıştır. Böylece annesi ve abisi sabah uyandığında 
domateslerin kızardığı düşünecektir. Ancak sabah yağmur yağdığı için Niloya, 
boyanın akacağını düşünüp annesine ve abisine domatesleri kendisinin boyadı-
ğını söylemiştir. Bu durumda domateslerin boyadan dolayı değil, olgunlaştığı 
için kızardığını fark etmiştir.

6 Niloya, nehirdeki suyun yavaş yavaş azaldığını fark etmiştir. Nehirdeki suyun 
önce bileklerinde olduğunu daha sonra da ayaklarının altında kaldığı için suyun 
azaldığı düşünmüştür. Bu sebeple de balıkların yaşam alanlarının tehlikede 
olduğunu ve onları kurtarması gerektiğini düşünmüştür. Nedenini araştırmak 
için suyun yönünü takip ettiğinde nehrin bir kısmının tahta parçalarıyla kapan-
dığını görmüştür. Ailesinden yardım isteyerek hep beraber nehri temizlerler ve 
nehrin tekrar akmasını sağlarlar. Böylece balıkların istedikleri yerlere gitmeleri 
kolaylaşır.

77
Niloya, dışarda fırtına olduğu evde oyun oynamak istemiştir. Boyama çalışması 
yaptığında çok mutlu olmuştur ve bu heyecanla fırça ile duvarı boyamıştır. Na-
sıl yapacağını düşünürken aklına birden bir fikir gelir ve boyalı kısmı duvarın 
rengine boyar. Yine mutluluktan ne yapacağını bilemeyen Niloya, vazoyu devi-
rerek kırılmasına neden olur. Vazoyu yapıştırmak gibi bir çözüm üreten Niloya, 
yine heyecandan koltuğun minderini yırtar. B sırada annesi gelir ve ona herşeyi 
itiraf eder. Önemli olanın dürüst olmak ve hatayı kabul etmek olduğunu anlatan 
annesi sayesinde Niloya kendisini iyi hisseder ve annesiyle beraber kırılan ve 
yırtılan nesneleri tamir ederler. 
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Olumlu 
Yönde 
İlişki 
Kurma

32 Niloya ve abisi zambak bulmak için ormana gezintiye çıkarlar. Aileye yeni 
katılan keçiyi de beraber götürmek zorunda kalırlar. Ormana girdikleri gibi 
keçi çiçekleri yemeğe başlayınca Niloya, keçiyi tutup çiçekleri yememesi 
gerektiğini söyler. Keçi bu duruma kızarak otların arasına girerek ortadan kay-
bolur. Keçi için endişelenen Niloya ve abisi hemen otların içine girerek keçiyi 
çıkarmak isterler ve o sırada orada bir sürü zambak görürler. Keçinin sayesinde 
zambak bulduğunu fark eden Niloya, keçiye teşekkür eder.

Olumsuz 
Olaylar-
la Başa 
Çıkma 

5, 6, 77, 32, 
43, 15, 75

Bu bölümlerde Niloya’nın karşısına birçok olumsuz olay çıkar. Kendi ürettiği 
çözüm becerileri ve ailesinin de Niloya’ya yardım etmesiyle olay başarılı bir 
şekilde çözülür.

Saldırgan 
Davranış-
larla Başa 
Çıkma

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Yardım-
laşma 6

Bu bölümde Niloya ailesiyle beraber nehrin yolunu temizleyerek balıkların 
yolunu tekrar açarlar.

Sorumlu-
luk Alma 43

Niloya, abisi Murat ile Mete’yi nasıl barıştırabileceğini düşünür ve aklına bir 
fikir gelir. Murat’ın bayram için hazırlayacağı süsleri kendisini yaparak evine 
asar. Aynı şekilde Mete’nin oyuncaklarını toplayarak kapısına futbol topu 
bırakarak yardım eder. Murat süsleri Mete’nin yaptığını Mete ise oyuncakları 
Murat’ın topladığını düşünür. Böylece birbirlerinden özür dileyerek barışırlar. 
Niloya, onları barıştırdığı için çok mutlu olur.

İş Birliği İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Olumlu 
Davranış 
Sergileme

6, 15, 5 Niloya, bu bölümlerde sergilediği davranışları itiraf ederek, doğru söyleyerek 
ve özür dileyerek olumlu davranışlar sergilemiştir.

Empati İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi

İlişki Baş-
latma ve 
Sürdürme

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Grupla 
Bir İş 
Yürütme 
Becerisi

6 Niloya, nehrin üzerindeki tahta parçalarını kaldırmak için ailesinden yardım 
ister. Hep beraber hareket ederek nehri temizlerler ve balıkların geçişlerini 
kolaylaştırırlar.
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Duygu-
larını 
Kontrol 
Edebilme 
Becerisi 
(Heye-
canını, 
öfkesini 
vb.)

77 Niloya, bu bölümde heyecanını ve mutluluğunu kontrol edemediği için sürekli 
bir şeyler kırıp dökmüştür. Hemen bir çözüm üreterek harekete geçer. Durumu 
annesine anlatarak yaptıkları için özür diler ve annesiyle beraber vazoyu, duva-
rı ve minderleri eski haline getirirler.

Duygula-
rını İfade 
Edebilme 
Becerisi

15 Niloya, annesine hediye etmek için bir resim yapar. Resimde pembe gül ve 
mavi bir nehir çizer. Abisi gelip resmi gördüğünde gülün renginin kırmızı 
olmasını ister. Çünkü kırmızı rengini çok sever. Niloya gülü kırmızıya boyar. 
Mine gelir ve resmi gördüğünde turuncu rengini çok sevdiğini ve Niloya’dan 
gülün rengini turuncu yapmasını ister. Elif ise nehrin rengini pembe olması-
nı ister. Niloya bütün arkadaşlarının dediklerini yapar ve resminin çok kötü 
olduğunu düşünür. Renklerinde karar veremediği için bütün renkleri birbirine 
karıştırır. Babasından aldığı öğüt ile resmi istediği gibi yapar. Mete gelip resmi 
gördüğünde araba çizmelisin diye bir fikir sunar. Ancak Niloya Mete’ye bunun 
kendi resmi olduğunu ve böyle yapmak istediğini ifade eder. Mete’ye kendi 
resminde araba çizebileceğini söyler.

Başka-
larının 
Duygula-
rına Saygı 
Duyma

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Aile İliş-
kileri

5 Niloya, domatesleri ailesinden gizli olarak boyamıştır. Bu davranışı annesine 
açıklayarak dürüst davranmış ve yaptıkları için özür dilemiştir.

Kardeş 
İlişkileri

75 Niloya, abisi Murat’ın proje ödevini yapamadığını duyunca gece uyumayıp 
ödev için çalışır. Ama sabah ve öğlen vakitleri çok uykusuz kaldığı için yorgun 
bir şekilde ortalıkta gezer. Saklambaç oynarken uyuyakalan Niloya’yı ailesi 
merak içinde arar. Murat proje ödevi için uykusuz kaldığı fark eder ve dolabın 
içinde uyuyan Niloya’yı bulurlar. Murat Niloya’yı bulamadığı zaman çok kork-
tuğunu, Niloya ise böyle bir şeyi bir daha yapmayacağını ifade eder. 

Arkadaş 
İlişkileri

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Tablo 4’te Niloya çizgi filminde görülen sos-
yal duygusal gelişim ile ilgili özel alt katego-
riler verilmiş olup tablo incelendiğinde izle-

nilen toplam 7 bölümde belirlenen 17 alt ka-
tegoriden en sık yer alan davranışlar olumsuz 
olaylarla başa çıkma ve olumlu davranış ser-
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gileme olduğu gözlemlenmiştir. işbirliği ve 
arkadaşlık ilişkileri konuları ise Niloya’nın 
yaşam tarzında ve kişiliğinde sezdirme yo-
luyla çocuklara sunulduğu düşünülmektedir. 
Örneğin 6. bölümde Niloya’nın kirlenen ve 
suyu çekilen nehiri temizlemek ve eski haline 
getirebilmek için ailesinden yardım istediğin-
de yardımlaşma teması doğrudan sunulurken 
işbirliği konusuna örtük olarak yer verildiği 
düşünülmektedir. 43. bölümde Niloya, abisi 
Murat ile arkadaşı Mete’yi barıştırmak için 
onlara yardım eder ve onların birbirlerine 
yardım ettiklerini düşünmelerini sağlar. Bu 
bölümde de örtük olarak arkadaşlık ilişkileri-
ne yer verildiği gözlemlenmiştir. 32. bölümde 
doğrudan diğer bölümlerin büyük bir kısmın-

da da örtük şekilde yer alan olumlu yönde iliş-
ki kurma temasına örnek olarak da Niloya ve 
abisinin ormanda zambak ararken Niloya’nın 
keçiyi çiçekleri yememesi konusunda uyar-
ması ve ardından Niloya’nın zambak bulma-
larına yardımcı olduğu için keçiye teşekkür 
etmesi olayı örnek gösterilebilir. Kısaca tab-
loya göre seçilen bölümlerde değinilen kate-
goriler; olumsuz olaylarla başa çıkma, olum-
lu davranış sergileme, ilişkilerde problem 
çözme becerisi iken; saldırgan davranışlarla 
başa çıkma, işbirliği, empati, ilişki başlatma 
ve sürdürme, başkalarının duygularına saygı 
duyma ve arkadaşlık ilişkileri kategorilerine 
açık şekilde değinilmediği gözlemlenmiştir. 
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Tablo 5. İstanbul Muhafızları Çizgi Filmi ve Çizgi Filmde Sosyal Duygusal Gelişimle İl-
gili Değinilen Özel Alt Kategoriler

Özel Alt 
Alan
Katego-
riler

Gözlemlenen 
Bölüm 

Gözlemlenen Olay

İlişkilerde 
Problem 
Çözme 
Becerisi

1 Ali, Zeynep, Mehmet ve Elif 4 yakın arkadaştır. Gürgen ve Azmi ise kötü karakter-
ler olup İstanbul’u ele geçirmeye çalışmaktadır. Çocuklara yardım eden bir de Çınar 
vardır. Gürgen tarih dersinden geçemeyince İstanbul’u ele geçirip Rumeli Hisarını yık-
maya çalışır. Bunun için ağır toplar üretip hisara saldırmayı düşünmektedir. Bölümde 
hem hisarın hem de İstanbul’un tarihi yerlerinden söz edilmektedir. Gürgen’in yapaca-
ğı saldırı haberini alan Çınar, çocuklara haber verir ve onlardan yardım ister. Çocuklar 
işbirliği içinde hareket ederek Azmi’yi kontrol altına alırlar. Böylece Rumeli Hisarına 
yapılacak saldırıyı önlerler.

10 Gürgen Azmi’ye şiddet uygulamakta ve tek ayaküstünde bekleterek ceza vermektedir. 
Onlar bu kez Kız kulesini ele geçirmek için harekete geçerler. Gürgen kız kulesine 
elindeki cam kutuya sığdırmak için bir makine üreterek her şeyi küçültebilme yetkisine 
sahip olur. Çınar, çocuklara sinyal göndererek onları yanına çağırır. Durumu öğrenen 
çocuklar Gürgen ve Azmi’yi engellemek için onları bulmaya çalışır. Sahip oldukları 
uçakları kumandayla kontrol ederek Gürgen ve Azmi’nin üzerine sürerler. Gürgen 
kendi ürettiği makinenin elektriğiyle küçülür ve kız kulesine zarar veremez.

9 Gürgen ve azminin bu sefer ki planı Yıldız Sarayını ateşe vermektir. Bunun için 
Gürgen bir araç icat eder. Çocuklar Yıldız sarayının büyüklüğünden ve içeriğinden söz 
ederek nerde olduklarını düşünmeye başlarlar. Yanlarındaki getirdikleri buz makinesiy-
le onları gördükleri yerde buza çevirmeyi planlarlar. Çok büyük olan yıldız sarayında 
Gürgen ve Azmiyi bulurlar ve onları buza çevirirler.

22 Gürgen Tophane-i Amire’yi yıkmak için bir makine icat eder. Bu makine ile Tophaneyi  
ele geçirerek orayı futbol topu fabrikası haline getirmeyi planlar. Bunu duyan muhafız-
lar kendi aralarında plan yaparak Gürgeni engellemeye çalışırlar. Gürgenin hazırladığı 
makinenin içindeki topları çıkararak içine balon yerleştirirler. Yanlarında getirdikleri 
sis makinesiyle Gürgen ve Azmi’yi etkisiz hale getirerek onların hazırladığı makinenin 
içine yerleştirirler. Ve ateşi yakarak onların dışarı fırlamalarına neden olurlar.
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28 Gürgen adalarda yaşadığı olumsuz durumdan dolayı intikam almak istediği için Mar-
mara denizindeki adalara saldırı planı hazırlar. Bu süreçte Azmi konuşmasını engel-
lemek için ağzını bantlar. İcat ettiği makinesiyle adalara gider. Haberi alan çocuklar 
harekete geçerek adalara giderler. Zeynep, adaların önemli özelliklerini tabletinden öğ-
renerek arkadaşlarına aktarır. Gürgen, icat ettiği makinesiyle adada büyük bir sarsıntı 
yaratıp denizdeki bütün adaların birleşip tek bir kara parçası haline gelmesini planlar. 
Azmi de deniz canavarı kostümüyle adadaki bütün insanları korkutmayı düşünür. 
Ancak Mehmet, at korkusunu yenerek ata biner ve gürgeni ve makinesini at sayesinde 
denize atar. Böylece adaları kurtarmış olurlar.

33 Gürgen bu kez kendisine bir koru inşa etmek için harekete geçer. Ancak kendi korusu-
nun dünyanın en güzel korusu olmasını istediği için Emirgan korusunu hedef akarak 
oradaki laleleri yok etmeyi düşünür. Çınardan haberi alan çocuklar Gürgeni engelle-
mek için Emirgan Korusuna giderler. Ancak Gürgen çoktan laleleri koparıp kendi ya-
pacağı koruya götürmek için yola çıkmıştır. Çocuklar yolda bir engel yaratıp Gürgenin 
durmasını sağlarlar. Böylece arabanın arkasındaki lalelerin bulunduğu kutuları alarak 
yerine yeşil soğanların bulunduğu kolileri bırakırlar. Böylelikle laleleri eski yerlerine 
yeniden dikerler.

7 Gürgen ve Azmi Yedikule zindanlarını ele geçirmek ve yok etmek için harekete 
geçerler. Gürgen icat ettiği makine ile Yedikule zindanları çölün ortasına ışınlamayı 
planlar. Ancak bunu yaparken çocukları da zindana hapsedip onları da çöle ışınlamayı 
düşünür. Hazırladığı tuzak ile çocukları zindana düşürüp sandalyede oturtup ellerini 
sıkıca bağlarlar. İplerden kurtulmayı beceren Ali, hemen harekete geçerek Gürgenin 
makineyi çalıştırmasına engel olur. Işınlamayı ayna ile geri yansıtarak Gürgen ve 
Azmi ile beraber makineyi de çöle ışınlar. Böylece hem arkadaşlarını hem de Yedikule 
zindanlarını kurtarır.

Olumlu 
Yönde 
İlişki 
Kurma

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Olumsuz 
Olaylar-
la Başa 
Çıkma 

1 Çocuklar bu bölümde Gürgen Azmi’nin kötü planlarına karşı çözüm üreterek uy-
gulamaya geçerler. Hisara yapılacak top saldırısını engelleyerek hisarın yıkılmasını 
önlerler.

Saldırgan 
Davranış-
larla Başa 
Çıkma

10 Gürgen ve Azmi çocuklara küçültme makinesiyle saldırır. Bu durumda çocuklar uçak-
larıyla saldırıyı geçerek kendilerini korurlar.

9 Çocuklar yıldız sarayını ateşe vermek isteyen Gürgen ve Azmiyi engellemek için hare-
kete geçerler. Onların ateşine karşılık buz ile tepki vererek onları buza çevirirler.

Yardım-
laşma

1,7,9,10,22,28,33 Zeynep, Mehmet, Ali ve Elif Gürgen ile Azminin kötü planlarına karşı önlem alırken 
sürekli birbirine destek olurlar. Birbirlerine yardım ederek tarihi yerleri kurtarırlar.
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Sorumlu-
luk Alma

1,7,9,10,22,28,33 Ali, Zeynep, Mehmet ve Elif bütün görevlerde birlikte hareket ederek İstanbul’u ve 
tarihi yerlerini kurtarma sorumluluğunu üstlenirler. Bütün görevlerde başarılı olurlar. 

İş Birliği 1 Ali, Zeynep, Mehmet ve Elif İstanbul’u ve Rumeli hisarını kurtarmak için birlikte 
hareket ederler. Aralarında iş bölümü yaparak herkes kendi görevini bilerek koordineli 
bir şekilde hareket ederek başarılı olurlar.

Olumlu 
Davranış 
Sergileme

28 Mehmet ata binmekten, Ali ise bisiklete binmekten çok korkar. Ancak adalara kurtar-
mak için korkularını bir köşeye bırakırlar ve arkadaşlarını destek olurlar. Mehmet ata 
binmek zorunda kalır ve aslında ata binmenin korkutucu bir şey olmadığını kavrar. Ali 
ise bisiklete binmenin aslında eğlenceli olduğunu anlar ve artık korkmazlar.

Empati İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi

İlişki Baş-
latma ve 
Sürdürme

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi

Grupla 
Bir İş 
Yürütme 
Becerisi

10 Çocuklar hep beraber hareket ederek kız kulesini Gürgenin elinden kurtarmaya çalışır-
lar.

9 Çocuklar, Gürgen ve Azminin saldırısına karşı birlik içinde hareket ederek Yıldız sara-
yını korumaya çalışırlar. Birlikte buz makinesini taşıyarak onlara karşı kullanırlar.

22 Ali, Zeynep, Mehmet ve Elif işbirliği içinde hareket ederek iş bölümü yaparlar. Meh-
met tel ile kuleye tırmanırken elif ise sis makinesini kullanır. Zeynep ve Mehmet ise 
Gürgenin makinesine top yerine balon yerleştirirler.

Duygu-
larını 
Kontrol 
Edebilme 
Becerisi 
(Heye-
canını, 
öfkesini 
vb.)

1, 7, 9, 10, 22, 28, 
33

Gürgen tarih dersinden sürekli kaldığı için öfkelenmiştir. Ayrıca derslerdeki başarısız 
durumundan dolayı arkadaşlarına ve öğretmenlerine karşı olumsuz bir karakter yansıt-
maktadır. Öfkesini kontrol edemeyen Gürgen İstanbul’un tarihi yerleriyle ilgili sorulan 
soruları bilememekte ve bu durum onu daha çok etkilemektedir. Çözüm olarak intikam 
almayı tercih eden Gürgen her olayda bir yeri ele geçirmeyi planlamaktadır.

Duygula-
rını İfade 
Edebilme 
Becerisi

1,7,9,10,22,28,33 Gürgen, Azmi ile olan arkadaşlığında sürekli şiddet kullanır. Duygularını şiddet kulla-
narak gösterir. Yumruk kullanma, ağız bağlama kol bağlama gibi davranışlar gösterir.
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Başka-
larının 
Duygula-
rına Saygı 
Duyma

1,7,9,10,22,28,33 İzlenen bölümlerde çocukların birbiriyle olan ilişkisinde saygı, işbirliği, yardımlaşma 
görülür. Ancak Gürgen’in Azmi ile olan iletişimde saygının olmadığı ve Gürgen’in 
Azmi’ye sürekli şiddet uygulaması, duygu ve düşüncelerine gerekli saygıyı ve desteği 
göstermediği görülmüştür.

Aile İliş-
kileri

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Kardeş 
İlişkileri

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Arkadaş 
İlişkileri

1,9,10,22 Arkadaşlık ilişkiler çok güçlüdür. Birbiriyle sürekli iletişim halinde kalarak görevleri-
ni başarılı bir şekilde yaparlar. Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşma, işbirliği yapma, 
yardımlaşma becerileri yüksektir.

28 Mehmet, atlardan korkmasına rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmayıp göreve hep 
beraber giderler. Arkadaşları bu durumu saygı gösterip Mehmet’e isterse görev dışında 
kalabileceği teklifi sunarlar. Ancak Mehmet kabul etmez ve hep birlikte hareket ederek 
adaları kurtarmaya çalışırlar.

Tablo 5’te İstanbul Muhafızları çizgi filmin-
de seçilen bölümlerde en fazla değinilen ka-
tegoriler; ilişkilerde problem çözme becerisi, 
yardımlaşma, sorumluluk alma, duygularını 
kontrol edebilme becerisi, duygularını ifade 
edebilme becerisi, başkalarının duygularına 
saygı duyma iken; olumlu yönde ilişki kur-
ma, empati, ilişki başlatma ve sürdürme, aile 
ilişkileri, kardeş ilişkileri ve arkadaşlık ilişki-
leri kategorilerine açık olarak değinilmediği 
gözlemlenmiştir. Örneğin 22. bölümde Gür-
gen karakterinin Tophane-i Amire’yi yıkmak 
istemesi üzerine muhafızlar kendi aralarında 
plan yaparak Gürgen’i engellemeye çalışırlar. 
Burada problem çözme becerisi ve işbirliği 
temasına doğrudan yer verilirken arkadaşlık 

ilişkilerine ise örtük şekilde yer verilmiştir. 
İzlenilen bölümlerde sıklıkla gözlemlenen 
Gürgen karakterinin Azmi karakterine sürek-
li şiddet uygulaması, duygu düşüncelerine 
saygı duymaması da empati ve olumlu yönde 
davranış gösterme temalarına sık şekilde yer 
verilmediğini göstermektedir. 1,7,9,10,22,28 
ve 33. bölümlerde gözlemlenen Ali, Zeynep, 
Mehmet ve Elif’in bütün görevlerde birlikte 
haraket etmesi, İstanbul’u korumak için plan-
lar yapmaları  yardımlaşma ve sorumluluk 
alma temalarını doğrudan ele alınmaktadır. 
Bu kategoriler dışında izlenilen bölümlerde 
zaman zaman hakaret, iletişimde saygısızlık 
gibi davranışlar gözlemlenmiştir. 
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Tablo 6. Keloğlan Çizgi Filmi ve Çizgi Filmde Sosyal Duygusal Gelişimle İlgili Değinilen 
Özel Alt Kategoriler

Özel Alt 
Alan
Katego-
riler

Gözlemlenen 
Bölüm 

Gözlemlenen Olay

İlişkilerde 
Problem 
Çözme 
Becerisi 

28,29 Keloğlan, muhafızlardan tarafından yakalanıp zindana atılmıştır. Padişahın 
şartlarını kabul etmediği sürece de orada tutulacaktır. Kulenin en tepesinde ol-
duğu için pencereden atlayamayacağının farkındadır. Bu durumu gören fare ile 
arkadaş olurlar. Keloğlan ondan ve arkadaşlarından yardım ister. Fareler kabul 
ederek keloğlanın geçebileceği büyüklükte bir tünel açarlar ve keloğlanın dışarı 
çıkmasını sağlarlar. 

38 Keloğlan ve Günçiçek kuyuda yaşam mücadelesi verirken karşılarına bir cana-
var çıkar ve onlara toz bulutu göndererek nefes almalarını zorlaştırır. Keloğlan 
bu duruma karşı kuyunun içinde yer alan keskin olan cama benzeyen ince uzun 
olan çubukları canavarın toz ve yakan asit ürettiği borularına fırlatır. Canavarın 
borularını bu şekilde kapatan Keloğlan sayesinde canavarın etkisi yok olur.

Olumlu 
Yönde 
İlişki 
Kurma

7 Keloğlan kendini bir ormanda bulmuştur. Orada karşısına bir dev çıkar. Dev 
kendi dilinde konuşmasına rağmen keloğlan onu anlamıştır. Dev yani Enro, 
kendi ailesinin yıllar önce oraya gelip nasıl yerleştiklerinden söz eder. Keloğlan, 
Enro sayesinde tavuklarla ve kuşlarla konuştuğunu onların düşüncesini okuma-
dığını fark eder. Enro dev ile keloğlan iyi bir arkadaşlık kurarlar.

Olumsuz 
Olaylar-
la Başa 
Çıkma 

17 Keloğlan, hayvanlarla da konuşabildiği için bir kuş ile arkadaş olur. Kuş, 
keloğlana kuyu canavarının hikayesini anlatır. Kuyu canavarının aslında bir 
cadı olduğunu ve onu kuyuya padişahın esir ettiğinden söz eder. Cadı, sürekli 
kılık değiştirdiği için çok zor yakalanmıştır. Sadece ıslandığı zaman eski haline 
dönmektedir. Bu nedenle padişahın muhafızları tarafından yakalanmıştır. Cadı, 
padişahın karısına ve kızlarına zarar vermiş onların yüzlerini yakmıştır. Padişah, 
cadıyı yakalatıp karısını ve kızlarının yüzlerinin eski haline gelmesini sağlamış-
tır. Cadı artık hayatı boyunca bir karanlık ve nemli kuyuda kalır.

Saldırgan 
Davranış-
larla Başa 
Çıkma

19 Keloğlan, ormanda padişahın muhafızlarından kaçarken yere düşer ve artık 
kaçamaz. Onlarla iletişim kuramayacağını anlayan keloğlan, muhafızların saldı-
racaklarını fark eder ve hemen kendisini korumak için plan yapar. Onu korumak 
isteyen köpekleri bu saldırıdan uzak tutmak ister. Çünkü bunun kendi problemi 
olduğunu söyler. Yerden aldığı taş ile sapan oluşturarak muhafızların üzerine 
fırlatır ve onları etkisiz hale getirir. Böylece keloğlan padişahın sarayına bir 
adım daha yaklaşmış olur.
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Yardım-
laşma

37 Keloğlan ve Günçiçek düştükleri tuzaktan birbirlerine destek olarak çıkmaya 
çalışırlar. Keloğlanın Günçiçeğin su korkusu için ona yardım etmesi, Günçiçe-
ğin ise Keloğlanı yalnız bırakmayıp kuyuya onun yanında gitmesi gibi davranış-
lar birbirlerine verdiği desteği ve yardımı gösterir.

Sorumlu-
luk Alma

37,38 Keloğlan, Günçiçek’i kurtarmak için harekete geçer. Tek başına sorumluluğu 
üzerine alarak peri ve yanındakilere karşı savaşır.

İş Birliği İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Olumlu 
Davranış 
Sergileme

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Empati İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

İlişki Baş-
latma ve 
Sürdürme

5, 17,19, 28, 
29, 37, 38, 

Keloğlan, her gittiği yerdeki hayvanlarla ve diğer canlılarla iletişim kurarak 
arkadaşlık oluşturur. Sadece kendi dilinde anlaşılacaklarını düşündükleri için bu 
durumu önce şaşkınlık ile karşılarlar. Ancak birbirlerini duyduklarını ve anla-
dıklarını fark ettiklerinde arkadaş olurlar ve birbirlerine yardımcı olurlar.  

Grupla 
Bir İş 
Yürütme 
Becerisi

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Duygu-
larını 
Kontrol 
Edebilme 
Becerisi 
(Heye-
canını, 
öfkesini 
vb.)

37, 17, 38, 
19, 

Perilerin ve padişahların öfkelerini ve heyecanlarını kontrol edememelerine 
bağlı olarak yaptıkları intikam ve savaş durumu görülür. Keloğlan ve Günçiçek 
ile bu nedenle sürekli savaş halinde oldukları görülür.

Duygula-
rını İfade 
Edebilme 
Becerisi

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Başka-
larının 
Duygula-
rına Saygı 
Duyma

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.
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Aile İliş-
kileri

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Kardeş 
İlişkileri

İzlenilen bölümler içinde gözlemlenmedi.

Arkadaş 
İlişkileri

37 Günçiçek, kötü kalpli perinin esiri altındadır. Bunu gören Keloğlan, Günçi-
çeği kurtarmak için harekete geçer. Kötü kalpli perinin istediği şey tatlı suya 
kavuşmaktır. Çünkü tuzlu su içmek zorunda kalırlar. Tatlı su kuyusunun yerini 
sadece Keloğlan bilmektedir. Keloğlan, Günçiçeği kurtarmak için onlara yardım 
etmeyi kabul eder. Tek başına kuyuya iner ve perinin tuzağına düşer. Günçiçeği 
de Keloğlanın peşinden kuyuya atarlar ve suyun içinde tek başlarına kalırlar. 
Onları kimse kurtarmaz. Keloğlan, günçiçeğin boğulmasını önlemek için suyun 
içinde onu omzunda taşıyarak yardım eder. 

Tablo 6’da Keloğlan çizgi filminde seçilen 
bölümlerde en fazla değinilen kategoriler; 
ilişkilerde problem çözme becerisi, ilişki baş-
latma ve sürdürme, duygularını kontrol ede-
bilme becerisi iken; işbirliği, olumlu davranış 
sergileme, empati, grupla iş birliği yürütme 
becerisi, duygularını ifade edebilme becerisi, 
başkalarının duygularına saygı duyma, aile 
ilişkileri, kardeş ilişkileri ve arkadaş ilişki-
leri kategorilerine örtük şekilde değinildiği 
gözlemlenmiştir. 5, 17, 28, 29, 37 ve 38. bö-
lümlerde Keloğlan’ın gittiği yerlerdeki hay-
vanlarla ve diğer canlılarla iletişim kurması, 
ilişkiyi başlatma ve sürdürme temasının açık 
şekilde gözlenlenmesini sağlarken bu görün-
tülerde örtük şekilde de arkadaşlık ilişkileri 
konusu gözlemlenmiştir. 28. ve 29. bölüm-
lerde Keloğlan’ın zindana atılması ve orada 
tutulması sonucunda oradaki fareler ile arka-
daş olarak farelerin açtıkları tünel yardımıyla 
zindandan kurtulması problem çözme beceri-

si, arkadaşlık ilişkileri ve işbirliği temalarına 
örnek olduğu gözlemlenmiştir

TARTIŞMA 

Tablo 2’de görüldüğü gibi çocukların % 
47,1’inin günde 2-3 saat televizyon seyrettiği 
görülmektedir. Yarım gün okul öncesi kuruma 
devam eden bir çocuğun bir günde 2-3 saat 
televizyon seyretmesi oldukça uzun bir süre-
dir. Aral, Yıldız Bıçakçı ve Ceylan (2011a) 
okul öncesi çocuklar ile yaptıkları çalışma 
sonucunda çocukların çoğunluğunun en çok 
çizgi film izledikleri ve hafta için günde 1-3, 
hafta sonu 1-2 ssat aralığında televizyon izle-
diklerini belirlemişlerdir. Gelişimin çok hızlı 
olduğu özellikle öğrenme konusunda büyük 
bir potansiyele sahip olunan okul öncesi dö-
nemde bulunan bir çocuğun doğrudan dene-
yime, sosyal ilişki kurmaya ve hareket etme-
ye ihtiyacı vardır. Fakat çocuğun günde 2-3 
saatini alan televizyon bu becerilerin onun 
kazanması engelleyebilir. Aral, Yıldız Bıçak-
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çı ve Ceylan (2011b) yaptıkları çalışmada 
okul öncesi dönemdeki çocukların televizyon 
izleme süreçlerinin artmasıyla saldırganlık 
düzeyinin arttığını bulmuşlardır.  

Tablo 3’de görüldüğü gibi Niloya isimli çiz-
gi filmin %16,3 ile en çok tercih edilen film 
olduğu ve ikinci sırada İstanbul Muhafızları 
ve üçüncü sırada Keloğlan isimli çizgi filmin 
yer aldığı dikkati çekmektedir. Bu üç çizgi 
film de Türk yapımı filmlerdir. Türkiye’de 
çizgi film sektörünün dünya ülkeleri içinde 
geride kaldığı düşülmekte ve bu nedenle çok 
sayıda çeviri çizgi filmler yayınlanmakta ol-
masına rağmen Türk yapımı çizgi filmlerin 
daha çok izleniyor olması dikkat çekici bir 
sonuçtur. Birinci sıradaki Niloya’nın hem 
kız hem de erkek çocuklarına hitap etmesi ve 
Türk yapımı bir çizgi film olduğu için çocuk-
ların günlük hayatta karşılaştıkları değerleri 
ve yaşantıları yansıtması durumlarının çok 
tercih edilmesini etkilediği düşünülmektedir. 
Niloya, tematik bir çocuk kanalında yayın-
lanmakta olan, okul öncesi çağı çocuklarına 
hitap eden Türk yapımı bir çizgi filmdir. Ni-
loya çizgi filminde ana karakteri Niloya nehir 
kenarında, neşeli kuşların şarkı söylediği şi-
rin bir kasabada yaşar. Bayram, düğün, doğ-
ruluk, sabır, sorumluluk, işbirliği ve zamanı 
planlama gibi her gün farklı temalarla ekrana 
gelen Niloya’ya, en yakın dostu Tospik, arka-
daşı Mete, abisi Murat, dedesi, annesi, babası 
ve babaannesi eşlik eder. Niloya’nın, şehir 

hayatından uzak ama modern dünyadan ko-
puk olmayan bir kasabada geniş ve sıcak bir 
ailesi vardır. Keloğlan, tematik bir çocuk ka-
nalında yayınlanmakta olan, okulöncesi çağı 
çocuklarına hitap eden Türk Yapımı bir çiz-
gi filmdir. Azimli ve dürüst bir karakter olan 
Keloğlan, annesiyle birlikte yaşamaktadır. 
Çocuklara bir şeyler öğreten, kitap okumayı 
çok seven Bilge Can Dede isimli kişiden yeni 
bilgiler öğrenir. Günçiçek isimli arkadaşı en 
yakın arkadaşıdır. Çizgi filmde Keloğlanın 
başına gelen olaylar anlatılmaktadır. İstanbul 
Muhafızları, tematik bir çocuk kanalında ya-
yınlanmakta olan, okul öncesi çağı çocukla-
rına hitap eden Türk Yapımı bir çizgi filmdir. 
İstanbul Muhafızları, filmin karakterlerini at-
letik ve girişken Mehmet, araştırmacı ve bil-
gili Zeynep, ürkek ve hayalci Ali ve sportmen 
Elif’ten oluşmaktadır. Çizgi filmde Gurgen 
ve Azmi isimli iki kötü kişinin, istanbul’un 
tarihi yapılarına zarar vermeye çalışması ve 
dört çocuğun onları durdurma maceraları an-
latılmaktadır.

Tablo 4’e göre Niloya çizgi filminde seçilen 
bölümlerde değinilen kategoriler; olumsuz 
olaylarla başa çıkma, olumlu davranış sergile-
me, ilişkilerde problem çözme becerisi iken; 
saldırgan davranışlarla başa çıkma, işbirliği, 
empati, ilişki başlatma ve sürdürme, başkala-
rının duygularına saygı duyma ve arkadaşlık 
ilişkileri kategorilerine açık şekilde değinil-
mediği gözlemlenmiştir. Bu kategoriler ge-
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nellikle Niloya’nın aileyle ve arkadaş çevre-
siyle ya da yalnızken başından geçen olaylar 
üzerinden sunulmuştur. Örneğin Niloya’nın 
evde yalnız resim yaparken heyecandan yan-
lışlıkla duvarı boyaması daha sonra boyalı 
yeri tekrar duvarın rengine boyaması olum-
suz olaylarla başa çıkma becerisine bir örnek 
olarak gözlemlenmiştir. Sonrasında vazoyu 
devirip kırması ve onu yapıştırmayı düşün-
mesi ardından annesine her şeyi anlatması 
ve yardım etmesi de olumlu davranış sergi-
leme ve işbirliği konularının sunulmasına 
örnek olabilir. Niloya isimli çizgi film içerik 
açısından genel olarak değerlendirildiğinde 
okul öncesi dönem çocuklarının bireysel ola-
rak güçlenmesine yönelik destekleyebilecek 
örneklere rastlanırken, arkadaş ilişkilerinin 
güçlenmesine yönelik direkt örneklere rast-
lanmadığı dikkati çekmektedir. Yağlı (2013) 
Türk yapımı çok sevilen ve iyi bir çizgi film 
olarak değerlendirilen Pepe çizgi filmini ele 
aldığı çalışmada Pepe karakterinin  kardeş ve 
aile ilişkilerinde olıumsuz ifadeler kulllandı-
ğı belirtmektedir. 

Tablo 5 ‘de İstanbul Muhafızları çizgi filminin 
seçilen bölümlerinde en fazla değinilen kate-
gorilerin; ilişkilerde problem çözme becerisi, 
yardımlaşma, sorumluluk alma, duygularını 
kontrol edebilme becerisi, duygularını ifade 
edebilme becerisi, başkalarının duyguları-
na saygı duyma olduğu görülürken; olumlu 
yönde ilişki kurma, empati, ilişki başlatma ve 

sürdürme, aile ilişkileri, kardeş ilişkileri ve 
arkadaşlık ilişkileri kategorilerine açık olarak 
değinilmediği gözlemlenmiştir. Söz konusu 
çizgi filmde;  İstanbul’a ve İstanbul’un tarihi 
güzelliklerine zarar vermeye çalışan Gürgen 
ve Azmi karakterlerine karşı muhafızların iş-
birliği ve sorumluluk alma temaları ön plan-
da tutularak mücadelelerini konu alan çizgi 
filmde sezdirme yoluyla arkadaşlık ilişkile-
ri, ilişki başlatma ve sürdürme, aile ilişkileri 
temalarına da yer verildiği gözlemlenmiştir. 
İstanbul Muhafızları filmi genel olarak de-
ğerlendirildiğinde kardeş ve arkadaş ilişkileri 
ile başkalarının duygularını anlamaya yöne-
lik çoukların güçlenmesine yönelik direkt 
örneklere rastlanmadığı dikkati çekmektedir. 
Bunların yanı sıra izlenilen bölümlerde za-
man zaman şiddet, iletişimde saygısızlık gibi 
konular da gözlemlenmiştir. Model alma eği-
liminde olan çocuk okudukları, seyrettikleri, 
çevresinde gördükleri ile kendisi arasında bir 
özdeşlik kurabilir. Medya ve özellikle tele-
vizyon bağlamında modelleme, televizyon 
programlarında, özellikle dizi ve filmlerde 
başrol oyuncusu gibi önemli rolleri oynayan 
kişilik ve karakterlerin izleyiciler tarafından 
örnek alınması, o modele uygun davranış ve 
tutumların sergilenmesi ve modele benzeme 
çabası olarak tanımlanabilir. Modelleme, ço-
cukların sosyalleşmesi açısından önemlidir 
(Erjem ve Çağlayandereli, 2006:  16; Tozlu 
ve Topsakal, 2007:  181). Bazı kişilerin duy-
gu, düşünce ve olaylar karşısındaki tutum-



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Ocak  – Şubat  – Mart  - Nisan  2019 Sayı: 17 Kış İlkbahar Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
January - February - March - April 2019 Issue: 17 Winter Spring Semester

ID: 225 K: 353
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)

69

larını kendine mâl ederek hepsinden ortak 
bir çıkarıma varabilir (Karakuş, 2012:  83). 
Bu nedenle izlediklerinin çocukların olumlu 
model olacak şekilde olması gerekmektedir. 
Bu çizgi filmde bu olumsuz modellerin bu-
lunması yanında yukarıda belirtilen olumlu 
desteklerin yer alması, olumsuz örneklerin 
azaltılması şeklinde gözden geçirilebilir. 

Tablo 6’da Keloğlan çizgi filminde seçilen 
bölümlerde en fazla değinilen kategoriler; 
ilişkilerde problem çözme becerisi, ilişki baş-
latma ve sürdürme, duygularını kontrol ede-
bilme ve yardımlaşma becerisi iken; işbirliği, 
olumlu davranış sergileme, empati, grupla iş 
yürütme becerisi, duygularını ifade edebilme 
becerisi, başkalarının duygularına saygı duy-
ma, aile ilişkileri, kardeş ilişkileri ve arkadaş 
ilişkileri kategorilerine örtük şekilde değinil-
diği gözlemlenmiştir. Keloğlan ve Gülçiçek 
karakterlenin başlarından geçen olaylar üze-
rinden sunulan  yardımlaşma kategorisinde 
Keloğlan ve Günçiçek’in  düştükleri tuzaktan 
birbirlerine destek olarak çıkmaya çalışma-
ları, Keloğlanın Günçiçeğin su korkusu için 
ona yardım etmesi, Günçiçeğin ise Keloğlanı 
yalnız bırakmayıp kuyuya onun yanında git-
mesi gibi davranışlar birbirlerine verdikleri 
yardıma ve desteğe örnek olarak gözlemlen-
miştir. Keloğlan çizgi filmi genel olarak de-
ğerlendirildiğinde kardeş ve  arkadaş ilişkile-
ri ile başkalarının duygularını anlamaya yö-
nelik çoukların güçlenmesine yönelik direkt 

örneklere rastlanmadığı dikkati çekmektedir. 
Yağlı (2013) Türk yapımı çok sevilen ve iyi 
bir çizgi film olarak değerlendirilen Pepe çiz-
gi filmini ele aldığı çalışmada Pepe karakte-
rinin  arkadaş ilişkilerinde olıumsuz ifadeler 
kulllandığı belirtmektedir..

SONUÇ

Çocuklara hitap eden en önemli programlar 
olan çizgi filmlerin eğlenceli, renkli, hareket-
li dünyasına giren çocuk kimi zaman farkın-
da olarak kimi zaman da farkında olmayarak 
izlediklerini, duyduklarını model almaktadır. 
Çocuklar her ne kadar kendileri için olumlu, 
fayda sağlayacak konulardaki çizgi filmleri 
izleseler de izleme sıklıklarının çocukların 
sosyal duygusal gelişimleri başta olmak üze-
re tüm gelişim alanlarını olumsuz bir şekilde 
etkileyeceği yapılan araştırmalar sonucunda 
bilinmektedir (Temizyürek ve Acar, 2014). 
Bu çalışmanın sonuçları da belirlenen çizgi 
filmler çocukların sosyal duygusal gelişimi 
açısından irdelenerek tartışılmıştır. 

Çocukların en çok izledikleri çizgi filmler 
arasında yer alan Niloya, İstanbul Muhafız-
ları ve Keloğlan konuları, aile yapıları, ka-
rakter özellikleri olarak Türk Toplumunu ve 
değerlerini yansıtırken kız ve erkek çocuklara 
hitap ettiğinden dolayı da popüler filmler ol-
duğu sonucuna ulaşılabilir. Niloya, İstanbul 
Muhafızları ve Keloğlan karakterlerlerinin 
görsellerinin çocuklar için tasalarlanan kıya-
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fetlerdei kırtasiye ürünlerinde ve oyuncak-
larda kullanılması bu karakterlerin çocuklar 
tarafından sevildiğinin ve benimsendiğinin 
kanıtıdır. Bu karakterlerin çocukların günlük 
yaşamlarından oyunlarına kadar her anını et-
kilediği yapılan çalışmalarda da gözlemlen-
miştir.

Genel olarak çizgi filmlerde kardeş ve  ar-
kadaş ilişkileri ile başkalarının duygularını 
anlamaya vb kategorilere yönelik çoukla-
rın güçlenmesine yönelik direkt örneklere 
rastlanmadığı dikkati çekmektedir. Henry 
A. Giroux’un ifade ettiği gibi çizgi filmler, 
‘’toplumsal değerleri öğretme hususunda 
aile, okul ya da dini kurumlardan daha güç-
lüdür.’’ (Akt. Muratoğlu 2009: 78) bu sebeple 
etkileme gücü düşünüldüğünde bulunmayan 
kategorilerin izlenen üç çizgi filmde yer ve-
rilmesine özen gösterilebilir. 

Çocuklar, çizgi filmlerin konusundan, karak-
terlerden, olaylardan farkında olmasalar bile 
etkilenmektedir. Çocuklar izledikleri konuş-
maların ve sözlerin çoğunu, tutum ve dav-
ranışları taklit ederek öğrenmektedir. Adeta 
televizyonda gördükleri çizgi film kahraman-
larıyla özdeşleşen çocuklar onlar gibi konu-
şup onlar gibi davranmaya çalışmaktadırlar. 
Çocuklara hitap eden en önemli programlar 
olan çizgi filmlerin eğlenceli, renkli, hareket-
li dünyasına giren çocuk kimi zaman farkın-
da olarak kimi zaman da farkında olmayarak 
izlediklerini, duyduklarını model almaktadır. 

Çocuklar her ne kadar kendileri için olumlu, 
fayda sağlayacak konulardaki çizgi filmleri 
izleseler de izleme sıklıklarının çocukların 
sosyal duygusal gelişimleri başta olmak üze-
re tüm gelişim alanlarını olumsuz bir şekilde 
etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu düşün-
ceden yola çıkarak şunlar önerilebilir. 

•	 Çocukların televizyon, çizgi film izleme 
sıklıkları mutlaka ebeveyn kontrolünde 
olmalıdır.

•	 Çocukların sosyal duygusal gelişimleri 
için önemli olan kavramlardan empati, 
arkadaş ve aile ilişkileri, ilişki başlatma 
gibi konulara çizgi filmlerde daha fazla 
yer verilmelidir.

•	 Çizgi film izleyici kitlesinin bulunduğu 
yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bu-
lundurulduğunda, bu dönemdeki çocuk-
ların model alarak öğrenme gerçekleş-
tirdikleri için çizgi film karakterlerinin 
olumsuz tutum ve davranışları düzenlen-
melidir. 

•	 Çizgi filmlerin öğreticiliği göz önüne 
alındığında bu özelliği eğitim-öğretim 
ortamına da aktarılması, ancak sınırlı 
kullanımı için alt yapı çalışması yapıla-
bilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The child’s introduction to television and its interaction begin at a very young 
age. In the family environment, which is the first social environment, the child who opened the 
eyes to the world is not only with his family but also with his environment, then with television 
etc. technology is met with a tool. In these periods when children need to establish relations-
hips with their family members, television can prevent this need to strengthen the addiction to 
television and affect children’s social emotional development negatively. When children are 
two years old, they start to turn the television on and off, changing the channels and playing. A 
child between the ages of two and five years is on average 4.5 hours a day, six-eleven year olds 
staying in front of the television for an average of 4 hours 14 minutes. As a result of their study 
with preschool children, they determined that the majority of the children watch television for 
1-3 days per week and 1-2 hours for weekend. Over the years, unfortunately, children’s televi-
sion viewing time is not diminished, but in a study conducted in the United States, it was found 
that children spent more than six hours using technology and spent two and a half hours on TV. 
60% of children in England, in Sweden, 20% is located in the bedroom TV tray that determining 
the rate of  97.7% television in homes in Turkey. In addition, parents use television as a means 
of care for their children. In the studies conducted in these monitoring processes, it was deter-
mined that children watched more cartoon programs in pre-school period and cartoons were ef-
fective on similar points as other programs. In this study, the effects of violence on television in 
children of five years of age were examined. It was found that the programs they watched most 
were cartoons and their contents were not suitable for them; In addition, it was found that mot-
hers checked the programs beforehand, but the fathers did not control them. In this study, it was 
aimed to determine the cartoons of the children in the 48-72 month interval and determine the ef-
fects of the content of these cartoons on social emotional development. Method: In this study, 
it was aimed to determine the most common cartoons of children between 48-72 months and to 
determine the effects of the contents of these cartoons on social emotional development. In this 
study, mixed model is used. The quantitative part is a planned study as a determinant of the qua-
litative. It is a descriptive survey which is prepared by the researchers in the quantitative section 
to determine the cartoons and time periods of the children. The study has two study groups. The 
first study was determined by the quantitative study group purposive sampling method and the 
second study group was determined by the qualitative study group using both purposeful and 
random sampling method. The quantitative study group consisted of 104 mothers with children 
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between 48-72 months. The qualitative study of the study, the quantitative data set after the 
most frequently observed among the cartoons determined by the Niloya, Istanbul Guards and 
Keloglan line between the dates of 2008-2017 published in 7 separate chapters were identified 
and 21 cartoons section was included in the study group. In the quantitative dimension of the 
research, it was aimed to determine the frequency of the cartoons followed by the children and 
the questionnaire prepared by the researchers, and the Social Emotional Development Check-
list created by the researchers in order to be able to analyze the documents in the qualitative 
dimension. used. The data collected to determine the most common cartoons were coded using 
SPSS 16 Program. The frequency, average and ranking statistics of the data obtained from the 
Survey Forum are included. The 7 selected chapters were randomly selected and analyzed using 
conceptual analysis. Data averages The items in the scale prepared for the analysis of 7 parts 
of 3 cartoons were taken into consideration one by one and the two observers were followed 
by cartoon films. Sections and events were analyzed. Reliability between two observers. 98 fo-
und. Results: When the quantitative findings are examined, it is seen that 47.1% of the children 
who are included in the study group watch television for 2-3 hours a day and the cartoon film 
Niloya is the most preferred film with 16.3%. When the qualitative findings are examined; Spe-
cial sub-categories related to social emotional development seen in Niloya cartoons are given. 
It is observed that the behaviors which are the most frequently observed in 17 sub-categories 
determined in 7 chapters are coping with negative events and positive behaviors. The issues of 
cooperation and friendship are thought to be presented to children through Niloya’s sense of 
life and personality. The most mentioned categories in the selected sections of Istanbul Guard 
Cartoons; problem-solving skills in relationships, help, taking responsibility, ability to control 
emotions, ability to express feelings, while respecting the feelings of others; positive relations-
hips, empathy, initiation and maintenance of relationships, family relations, relations of sibling 
and friendship were not mentioned explicitly. The most mentioned categories in the selected 
sections of the Keloğlan cartoon are; problem-solving skills in relationships, initiating and ma-
intaining relationships, while controlling their emotions; It has been observed that it is mentio-
ned implicitly in the categories of cooperation, positive behaviors, empathy, ability to cooperate 
with the group, ability to express feelings, respect to others’ feelings, family relations, sister 
relations and friend relations. Conclusion:Generally, it is noteworthy that there are no direct 
examples to understand the feelings of brother and friend in cartoon cartoons, and the streng-
thening of others for the categories. cartoons are as strong as family and school institutions in 
teaching social values, so it is important to include in the three cartoons the categories that are 
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not considered when considering the power of influence. Suggestions: Children’s television, 
cartoon watching frequencies must be under parental control. Topics such as empathy, friends 
and family relationships, initiating relationships, and more should be included in the cartoons. 
Considering the age and developmental characteristics of the cartoon audience, the negative 
attitudes and behaviors of the cartoon characters should be regulated as children in this period 
are learning by taking model. Considering the teaching of cartoon films, it is also possible to 
transfer this feature to educational environment, but only for limited use.
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Ös: UNICEF’ in 2016 yılı verilerine göre Dünyada yak-
laşık 50 milyon çocuk köklerinden yani ülkelerinden 
koparılmış durumdadır. Bu  vahim durum ne çocukla-
rın seçimi ne de çocukların kontrolü dâhilindedir. Göç-
men çocuklar;  beslenme, barınma, tıbbî bakım, eğitim 
ve korunma gibi birçok alanda hak ihlallerine maruz 
kalmış, en temel haklarından serbestçe oyun oynama 
hakkından da yararlanamamışlardır. Amaç: Bu çalış-
ma; göç sürecinin çocuklar üzerine etkisini incelemek 
amacıyla derleme niteliğinde yazılmıştır. Yöntem: Ça-
lışmanın literatür taraması 28 Mart-15 Nisan 2018 ta-
rihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Göç, göç ve çocuk, 
göçmen çocuklar, çocuk hakları, göç ve çocuk hakları 
anahtar kelimeleri kullanılarak BMJ online journals, 
Ebscohost, Sage, Science Direct, Taylor&Francis free 
full text veri tabanlarında ve Google Akademik arama 
motorunda taramalar yapılmıştır. Bulgular: Ulusal ve 
uluslararası tüm yayınlarda göçün bireyler üzerinde be-
den ve ruh sağlığını etkileyen birçok olumsuz etkisinin 
olduğu vurgulanmıştır. Bu durumdan en çok çocukla-
rın etkilendiği bir gerçektir. Sağlık, beslenme, barınma, 
korunma ve eğitim hakları elinden alınan çocukların, 
temel gereksinimlerinin karşılanması dâhil olmak üze-
re birçok sorunla karşı karşıya kaldıkları görülmüştür. 
Sonuç: Çocukların bedensel, sosyal ve ruhsal sağlığı 
açısından çocuk haklarının hayata geçirilmesi büyük 
önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Sağlık, Çocuklar, Çocuk 
Hakları

Abstract: According to UNICEF’s 2016 data, approxi-
mately 50 million children have been detached from 
their roots, which is their country. This desperate situ-
ation is neither the children’s choice nor is it in their 
power to change. Migrant children were subjected to 
violations of rights in many areas such as nutrition, 
housing, medical care, education and shelter, and could 
not benefit from their right to play freely, which is one 
of their most fundamental rights. Aim: This study was 
written in the form of a compilation with the aim of 
examining the impact of the migration process on chil-
dren. Method: The literature search of the study was 
carried out between the dates of March 28th and April 
15th 2018. A total of 30 articles were found by scanning 
the free full-text databases of Taylor & Francis, Science 
Direct, Sage, Ebscohost, BMJ online journals, and the 
Google search engine using the keywords “migration” 
and “migration and children’s rights”. Findings: It was 
emphasized in all national and international publica-
tions that migration had many negative effects on in-
dividuals, affecting physical and mental health. It is a 
fact that children are the ones who are affected the most 
by this situation. It was seen that children who were de-
prived of their health, nutrition, shelter, protection, and 
education rights faced many problems including meet-
ing their basic needs.  Conclusion: The implementa-
tion of children’s rights is of great importance in terms 
of the physical, social, and mental health of children.

Key Words: Migration, Health, Children, Children’s 
Rights
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GİRİŞ

Tarih boyunca insanlar farklı nedenlerle göç 
etmişler ya da göç etmek zorunda kalmışlar-
dır (Uzun ve Bütün 2016: 73). Siyasal, ekono-
mik ya da toplumsal nedenlerle bireylerin ya 
da toplulukların bulundukları yerleşim yerle-
rinden ayrılarak, başka yerleşim yerlerine git-
mesi eylemi olarak tanımlanan göç, dinamik 
ve karmaşık bir sosyal olgudur (Goularas ve 
Sunata, 2015: 15).

Günümüzde küreselleşmenin doğrudan veya 
dolaylı etkileri, teknolojik gelişmeler, bölge-
sel çatışmalar, yoksulluk, ulaşım ve iletişim 
olanaklarının gelişmesi ile birlikte göç hare-
ketleri artmıştır. Göç gönüllü ya da zorunlu, 
kısa ya da uzun vadeli, iç ya da dış göç ola-
rak ayrılmakta, farklı tanımları yapılmaktadır. 
Göç olayı nasıl yaşanırsa yaşansın göç eden-
lerin yaklaşık yarısını kadınlar ve çocuklar 
oluşturmaktadır ve göçten toplumdaki riskli 
gruplar arasında en çok kadınlar ve çocuklar 
etkilenmektedir. Çocuklar bu süreçte fiziksel, 
sosyal ve zihinsel problemlerle karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Bundan dolayı göç, özellikle 
son yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde 
kadın ve çocuk sağlığını etkileyen önemli bir 
toplumsal değişken olarak karşımıza çıkmak-
tadır (Kara ve Nazik, 2018: 59).

Göç olayı, edebiyata, andropolojiye, toplum 
bilimlerine, kültürel araştırmalara ve sanata 
dahil olduğu gibi sağlık boyutuyla da göç ve 

göçmen çocukların sorunları ve hakları gün 
geçtikçe artan derecede önemlilik arz etmek-
tedir. Çünkü göç ve göçmenlik çocuklar açı-
sından çok boyutlu bir olgudur.

İnsanların faklı nedenlerden dolayı göç etme-
leri en fazla çocukları etkilemektedir (Aydın 
vd., 2017: 9). Çocuklar için bu zorlu süreci 
yaşamak sağlık, beslenme, eğitim ve barınma 
gibi temel haklardan yararlanamamaları anla-
mına gelmektedir. Büyüme ve gelişme süreç-
lerinin devam ettiği çocuklar ebeveynlerine 
bağımlıdır. Zaten zayıf ve kendini korumada 
yetersiz olan çocuklar göçmen olmak ile bir-
likte daha fazla hak ihlallerine maruz kalabil-
mektedirler. 

Göçmen çocuk bazen ailenin tüm yükünü üst-
lenmekle birlikte çalıştırıldığı zaman hak etti-
ği ücreti alamamakta ve kaldırabileceğinden 
daha fazla iş yükü verilmektedir. Ayrıca tek 
başına göç etmek durumunda kalan çocuklar, 
çoğu zaman barınma ve korunma, eğitim, ser-
bestçe oyun oynama gibi temel haklarından 
mahrum edilmektedirler. Bu çocuklar hem 
göç ile birlikte kaybettikleri sosyal bağların 
hem de kendi aileleri tarafından aktarılan öz 
kültür ve göç ettikleri ülkeye hakim kültür 
arasında kalmanın sonucunda çelişkili bir 
sosyalleşme süreci içine girecek dolayısıyla 
sağlıklı bir çocukluk yaşayamayacaklardır 
(Erçin ve Adıgüzel, 2017:172-173).
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İnsanlığın var oluşundan beri hayatımızda 
olan göç, “kişilerin gelecek yaşantılarının 
tamamını veya bir kısmını geçirmek üzere 
sürekli ya da geçici bir süre için bir iskân üni-
tesinden bir başkasına yerleşmek amacıyla 
yaptıkları coğrafi yer değiştirme olayı” ola-
rak tanımlanmaktadır (Aydın vd., 2017: 8). 
Göç, tek başına değerlendirilemeyecek kadar 
karmaşık ve çok boyutlu bir olgudur. Göç, 
bir açıdan toplumsal nedenlerden kaynaklan-
maktayken aynı zamanda toplumsal yaşamın 
tüm alanlarını etkileyen ve kendi karmaşık 
dinamiklerini de geliştiren bir süreçtir (Civan 
ve Gökalp, 2011: 234).

Göç Örgütü Araştırmaları Vakfı 2018 Dün-
ya Göç Raporu’na göre 2015 yılı itibarıyla 
dünya nüfusunun %3.3’ünü göçmenler oluş-
turmaktadır (Göç Örgütü Araştırmaları Vakfı 
Dünya Göç Raporu 2018: 2). Göçmenlerin 
göç etme nedenlerinin açıklanması ve hedef-
lerinin belirlenmesi; demografi, coğrafya, 
ekonomi, istatistik, sosyoloji, siyaset bilimi 
ve fizik gibi farklı bilim disiplinlerinin iliş-
kisi ile ortaya konulabilir (Civan ve Gökalp, 
2011:235).

Farklı disiplinler ile ilişkisi olan göç, birçok 
sınıflandırmayı da beraberinde getirmiştir. Bu 
sınıflandırmaya isteğe bağlı göç, zoraki göç, 
transit göç, illegal göç, devamlı ya da geçici 
göç, zincirleme göç, aşamalı - aşamasız göç 
ve bağlantılı göç örnek olarak gösterilebi-
lir. Göç kavramsal olarak iç göç ve dış göç 

olarak ikiye ayrılmaktadır (Tuzcu ve Ilgaz, 
2015: 57). İç göç, bir bölgeden başka bir böl-
geye aynı ülke sınırları içerisinde yapılan nü-
fus hareketlerini ifade eder. Dış göç ya da bir 
diğer deyişle uluslararası göç ise, bir ülkeden 
başka bir ülkeye yapılan göç hareketleri ola-
rak tanımlanabilir. (Sağlam, 2006: 34).

GÖÇÜN NEDENLERİ

Göç, doğal bir süreçtir ve göçün nedenleri-
ne bakıldığında tarih boyunca farklılaştığını 
görürüz. Meraklı ve savunmasız olan insan-
lar yeni fırsatlar aramak ve şu anda var olan 
potansiyel tehditlerden kurtulmak için göç 
ederler. Birçok göçmen, daha iyi yaşam stan-
dartlarına sahip olmak, mevcut ekonomik du-
rumunu iyileştirmek için yaşadıkları ülkeleri 
terk etmektedirler. Son yıllarda insanların göç 
etme nedenlerinde farklı değişiklikler olduğu 
ve modern zamanda birçok faktörün göçü yo-
ğunlaştırdığı görülmektedir. Bu faktörler in-
celendiği zaman küreselleşmeden kaynakla-
nan ticaretin etkisi, iklim değişikliği, ve buna 
bağlı olarak oluşan baskının neden olduğu 
söylenebilir (Wild and Dawson, 2018: 67, 
Çağlayan 2011: 68). Göçe neden olan diğer 
faktörler arasına iletişim teknolojisindeki ge-
lişmeler, ülkeler arasında artan ticaret, ulaş-
tırma altyapısının iyileştirilmesi, ülkelerin 
politik ve ekonomik olarak istikrarsızlıkları, 
savaş, yoksulluk ve işsizliğe dezavantajlı böl-
geler ya da ülkelerin var olması eklenebilir 
(Adhikari et al, 2011: 143). Dünyanın en hızlı 
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büyüyen göçmen grubunu ise ekonomik ne-
denlerle göç edenler oluşturmaktadır (Tuzcu 
ve Ilgaz, 2015: 58).

GÖÇ ve SAĞLIK

Göç eden bireyler göç ettikleri ülkelerde ye-
terli sağlık kuruluşunun olmaması, düşük ge-
lir düzeyleri ve sağlık sigortasına sahip olma-
maları gibi nedenlerden dolayı sağlık prob-
lemleri yaşamaktadırlar. Ayrıca göç sırasında 
yaşanan sağlık problemleri de unutulmama-
lıdır. Göç eden bireyler strese bağlı ruhsal 
problemler, bulaşıcı hastalıklar, ilaç temin 
edememe, sağlıksız beslenme koşulları, anne 
çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerin-
den faydalanamama gibi problemlerle karşı 
karşıyadırlar (Gümüş ve Bilgili, 2015: 64).

GÖÇ ve RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

Sağlık problemleri göç eden engellileri, yok-
sulları, kadınları, çocukları ve yaşlıları daha 
fazla etkiler. Göç sırasında ve göç edilen ül-
kede yaşanan problemler, uyum sürecindeki 
sorunlar, dil ve anlaşma problemlerinin tüm 
göçmenler üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 
Yetişkin göçmenlerin bile başa çıkmada zor-
lanabileceği bu problemler çocuk göçmenler 
için daha büyük bir sorundur. Geçtiğimiz yıl-
larda yetkisiz göçmenlerin tehcir edilmeleri 
rekor sınırlara ulaşmış olup bu durum bera-
berinde bireylerin daha yüksek riskler ile kar-
şı karşıya kalmalarına ve aileleri ve çocukları 
ile daha fazla probleme katlanmalarına sebep 

olmuştur. (Donato and Perez, 2017: 117-118). 
Göç eden çocuklar her türlü istismar, ihmal, 
şiddet ve sömürü gibi durumlar başta olmak 
üzere birçok tehditle karşılaştığı için dünyada 
en savunmasız ve zarar görmeye açık kesim-
ler arasında bulunmaktadır (Çobaner, 2015: 
32).

GÖÇ ve ÇOCUK HAKLARI

Bireylerin yaşamını toplumsal, kültürel, eko-
nomik ve siyasal olarak etkilemesinin asıl 
sebebi, göçün gönüllü veya zorunlu, kısa 
ya da uzun dönemli olması değil, yaşanılan 
mekanın değiştirilmesidir (Aydın vd., 2017: 
9). Yeni yaşam koşullarına uyumsuzluk, be-
densel - zihinsel gelişim geriliği, yetersiz hij-
yen - beslenme, korunma eksikliği, dışlanma, 
suça karışma, ihmal ve istismar gibi olumsuz 
faktörler nedeniyle aile üyeleri arasında göç 
sürecinden en çok etkilenen çocuklar olmak-
tadır. Çocukların savunmasız, ebeveynlerine 
bağımlı ve korunma ihtiyacının olması fizyo-
lojik, psikolojik ve sosyal yönden etkilenme-
lerine yol açmaktadır (Kolukırık 2017: 70). 
Geçkil ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir 
çalışmada göç eden çocuklarda, göç etmeyen 
çocuklara göre depresyon, ruhsal uyumsuz-
luk, kaygı, düşük benlik saygısı ve yaşam 
doyumsuzluğu anlamlı derecede yüksek bu-
lunmuştur (Geçkil vd., 2017: 180). 

UNICEF’ in 2016 yılı verilerine göre Dün-
yada yaklaşık 50 milyon çocuk köklerinden 
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koparılmış durumdadır. Bu çocukların 28 
milyonu savaşlar nedeniyle evlerini terk et-
mek zorunda kaldığı gibi birçoğu da daha iyi 
ve güvenilir yaşam için göç etmiştir. Ayrıca 
2010 yılından 2017 yılına kadar yalnız başı-
na yolculuk yapan mülteci ve göçmen çocuk 
sayısı yaklaşık beş kat arttığı bildirilmiştir.1

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 
Suriye’de gerçekleşmekte olan kriz 21. yüz-
yılın en kötü insani krizidir. Krizler toplumun 
tüm kesimlerini etkilemekle birlikte her yaş-
taki bireyin karşılaşabileceği bir sorundur. 
Ancak savunmasız ve zarar görmeye açık 
gruplardan biri olan çocuklar için bu durum 
daha fazla problemi beraberinde getirmekte-
dir. Göç çocukların toplumsal, eğitimsel, fi-
ziksel ve ruh sağlığını etkilemektedir (Elsafti 
et al, 2016: 874). 

Bir çocuğun yalnız başına yolculuk etme-
si, bu çocukları yollarda şiddet, istismar ve 
kaçırılma gibi çeşitli tehlikeler ile baş başa 
bırakmaktadır. Ayrıca göçmen çocuklar, 
ulaşmak istedikleri ülkeye vardıkları zaman 
ayrımcılığa ve yabancı düşmanlığına maruz 
bırakılabilmektedirler.2 Ülkelerini terk etmek 
zorunda kalan bu çocuklar, sadece göçmen 
olmakla kalmayıp beslenme, barınma, tıbbî 

1 http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.
aspx?id=22688.

2 http://unicef.org.tr/files/bilgimrkezi/
doc/T%C3BCrkiyedeki%20
Suriyeli%2o%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20
Kasim%202015.pdf.

bakım, eğitim ve korunma gibi birçok alanda 
hak ihlallerine maruz kalmakta, en temel hak-
larından serbestçe oyun oynama hakkından 
da yararlanamamaktadır (Özservet ve Sirke-
ci, 2016: 2). 

Çocuk hakları her çocuğun ‘onurlu, saygın, 
özgür, eşit ve adil bir yaşam’ sürdürmesini 
sağlamak, bunu korumak ve güvence altına 
almak için insan hakları içinde yer alan çok 
önemli ve ayrılmaz bir alandır. Çocuk hakları 
insan haklarının özel bir alanını oluşturmak-
tadır. Bu haklar, bedensel, zihinsel, duygusal, 
ahlaki, ekonomik ve sosyal açılardan çocuk-
ların korunmasına ve gelişmesine hizmet 
etmektedir (Türkoğlu ve Akduman, 2013: 
57). Göç çocuk haklarını sağlık boyutundan 
sosyal boyutlara kadar farklı alanlarda etki-
lemektedir.

Temel haklar sıralaması içinde kişisel hak-
ların özel bir konumu vardır. Temel haklar 
arasında herhangi bir üstünlük sıralaması 
olmamasının yanı sıra, hakların çeliştiği du-
rumlarda kişisel haklara öncelik verilmesi 
gerekmektedir. Çocuk hakları sözleşmesi-
ne göre çocukların sahip olduğu bazı kişisel 
haklar; ayrımcılığın önlenmesi, çocuğun ana-
baba tarafından yetiştirilme hakkı, yaşama ve 
gelişme hakkı, çocuğun isim, vatandaşlık ve 
kimlik hakkı, kötü muamele ve işkenceye tabi 
tutulmamadır.3 Ülkelerini terk eden ve bazen 

3 https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html.
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de ebeveynlerinden ayrılmak zorunda kalan 
çocuklar kişisel hak ihlallerine maruz kalabil-
mektedir (Türkoğlu ve Akduman, 2013: 58; 
Özservet ve Sirkeci, 2016: 1).

1. Sağlık Hakkı

Göç eden çocuklarda sağlık güvencelerinin 
olmaması ve ekonomik koşulların yetersiz-
liği nedeni ile sağlık hizmetlerine ulaşmada 
sorunlar yaşanabilmektedir. Beslenme bo-
zukluğu ve temel gıda maddelerine ulaşma-
da zorluklar sonucu yaşamı tehdit eden bazı 
hastalıklar görülebilmekle birlikte Özellikle 
büyüme ve gelişme döneminde olan çocuklar 
için bu büyük bir sorun haline gelebilmekte-
dir. Bütün bunların yanı sıra hijyen ve yeter-
siz alt yapı sorunları bulaşıcı hastalıklara yol 
açabilmekte göç ettikleri ülkelerde salgınlara 
neden olabilmektedir (Semenza et al., 2016: 
372). Yani sadece göç eden çocuklar değil 
göç alan toplumdaki çocuklarda salgın has-
talıklar açısından risk altındadır. Özellikle 
göçmen çocukların kayıtlarının bulunmaması 
nedeniyle aşılarının yapılamaması salgın has-
talıkların görülme riskini daha da arttırmak-
tadır (Aydın vd., 2017: 11).

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) savunmasız 
olan bu çocukların yetersiz yaşam koşulları, 
yetersiz hijyen ve göç sırasında mahrumiyete 
maruz kaldıklarından solunum yolu enfeksi-
yonları ve gastrointestinal hastalıklara eği-
limli olduklarını, aynı zamanda kötü hijyen 

koşullarının cilt enfeksiyonlarına da yol aça-
cağını belirtmiştir.4 Avrupa birliği 2014 rapo-
runa göre Avrupa Birliği üye ülkelerindeki 
yeni HIV/AIDS vakalarının %40’ı göçmen-
ler arasında görülmektedir. Ayrıca kızamık 
ve sıtmaya yakalanma yönünden göçmen ço-
cukların büyük bir risk altında olduğu bildi-
rilmiştir (Avrupa Birliği Raporu 2014: 13).

2. Beslenme Hakkı

Göç nedeniyle temel gıda maddelerine ulaşa-
mayan çocuklarda ağır malnütrisyon sık gö-
rülmektedir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme 
ve beslenme yetersizliği çocukların bedensel 
ve zihinsel gelişimini olumsuz etkilediği için 
gelişme geriliği, zeka problemleri, kronik has-
talıklar riski artmaktadır (Joy et al., 2017: 
1963-64) . Türkiye’deki Suriyeli göçmen 
gruplarında halk sağlığı sorunlarını inceledi-
ği Atak’ın çalışmasında göçmenlerin günde 
üç öğün yiyemediklerini, özellikle çocuklar-
da ciddi beslenme bozukluğu bulgularının 
varlığını saptanmıştır (Atak 2016: 24).

3. Barınma ve Korunma Hakkı

Göç eden ailelerin yeni yaşam yerlerinde 
karşılaştıkları ekonomik ve sosyal sorunlar 
sonucu barınma sıkıntısı yaşamaları çocu-
ğu sokağa iter ve güvensiz - sağlıksız çevre 

4 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
determinants/migration-and-health/migrant-
health-in-the-european-region/migration-and-
health-key-issues#292117
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koşulları çocuğun yaşamında olumsuz so-
nuçlara sebep olur. Ekonomik bakımdan zor 
durumda olan göçmenlerde, aile bütçesine 
katkıda bulunması için çocuklar sokakta ça-
lıştırılmaktadır. Bunun sonucunda çocuk bir 
süre sonra ailesinden kopmakta ve sokakta 
yaşamaya başlamaktadır. Sokakta yaşayan 
çocukta ise suça yatkınlık artmaktadır. Karşı-
laşılan olumsuzluklardan hırsızlık ve madde 
bağımlılığı en çok gözlemlenenler arasında-
dır (Aksu ve Açıkgöz, 2008: 30). 

Çocukların barınma ve korunma gibi temel 
haklarının karşılanmaması çocuk ihmal ve 
istismarına neden olmaktadır. Çocukların 
ucuz iş gücü olarak görülmesi, göçmen kız 
çocuklarının para için erken yaşta evlendiril-
mesi, şiddet, suç işlemeye zorlanma, göç et-
tiği toplum tarafından dışlanma ve psikolojik 
travmalara maruz kalma göçmen çocukların 
maruz kaldığı başlıca ihmal ve istismarın 
örneklerini oluşturmaktadır (Turan ve Traş, 
2016: 39).

4. Eğitim Hakkı

Göçmen çocuklarda, ailenin eğitime gerekli 
önemi vermemesi, ebeveynlerin ilgisizliği, 
ekonomik sorunlar ve bunların sonucunda or-
taya çıkan ruhsal problemler çocuğun eğitim 
durumunu etkileyen önemli faktörler arasın-
dadır. Göç ederek yaşam mücadelesi veren 
ailede açlık ve yoksulluk çocukların çalışma-
sına yol açmakta ve çocuğun eğitim faaliyet-

lerine katılmasına engel olmaktadır (Fang et 
al., 2016: 508).

Farklı ülkelere göç eden çocuklarda yeni kül-
türe uyum sağlama, dil sorunları, arkadaşlık 
kurmada sorunlar yaşama, yetersiz destek, 
ayrımcılık ve okulda dışlanma gibi nedenler 
öğrenme ve motivasyonu üzerinde olumsuz 
etkiler oluşturmaktadır. Ayrıca bu olumsuz 
etkenler çocuklarda içine kapanma ya da sal-
dırgan davranışlara yol açmaktadır (Uluocak 
2009: 36-37). UNICEF konu ile ilgili olarak 
dünyada göç eden çocuk nüfusunun sürekli 
artış gösterdiğini ve çok fazla çocuğun eğitim 
sisteminin dışında kaldığını vurgulamakta-
dır.2

Bu bilgilerin ışığında; göçün bireyler üze-
rinde beden ve ruh sağlığını etkileyen birçok 
olumsuz etkisi vardır. Ancak yadsınamaz bir 
gerçek şu ki, bu durumdan en çok çocuklar 
etkilenmektedir. Ülkelerini terk etmek zo-
runda kalan, göçe zorlanan çocukların temel 
gereksinimlerinin karşılanmaması ve savun-
masız olmaları onları birçok sorunla karşı 
karşıya getirmektedir. Büyüme ve gelişme 
döneminde olan çocukların sağlık, beslenme, 
barınma, korunma ve eğitim hakları yani ço-
cuk hakları ihlali; göçmen çocukların beden 
ve ruh sağlığını derinden etkilemektedir. 

SONUÇ

Göç, tek başına bir grubun üzerine bırakıla-
mayacak kadar çok yönlü ve karışık bağlarla 
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şekillenmiş bir konu olmakla birlikte, çocuk 
haklarını sağlık ve sosyal alanlarda da etki-
lemektedir. Göç eden çocuklar, bulaşıcı has-
talıklar, beslenme bozuklukları, strese bağlı 
ruhsal bozukluklar gibi birçok sağlık sorun-
ları ile karşılaşmasının yanı sıra bu çocuklar 
sağlık, beslenme, barınma ve korunma, eği-
tim alanlarında hak ihlallerine de maruz kal-
maktadır. Göçmen çocuklar bazen ekonomik 
zorluklar nedeniyle sokakta çalıştırılmakta ve 
sokakta yaşayan çocuk suça karışabilmekte 
veya ihmal ve istismara uğrayabilmektedir. 
Ayrıca akranları tarafından dışlanma, dil so-
runları, yeni kültüre uyum sağlayamama, ay-
rımcılık yaşama göç eden çocukların yaşadığı 
ve çocuk haklarını tehdit eden diğer durumlar 
arasında yer almaktadır.

Çocuk hakları eğitimi, çocukların istismar-
dan ve her türlü zarardan korunmasında ve 
demokratik değerlerin kazanılmasında büyük 
önem taşıdığı için; göçmen aile bireylerinin 
çocuk haklarına ilişkin farkındalığın arttırıl-
ması ve çocuk haklarının hayata geçirilmesi 
göçün masum gözleri olan çocukların beden-
sel, sosyal ve ruhsal sağlığı açısından büyük 
önem arz etmektedir. Her çocuk gibi göç 
eden çocuklarında Çocuk Hakları Sözleşme-
sinde yer alan tüm haklara sahip olduğu unu-
tulmamalıdır. Sonuç olarak çocuk haklarının 
korumasına yönelik çok yönlü ve çok aşamalı 
girişimlerin etkili olacağı ortadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Migration, which has been in our lives since the inception of 
mankind, is defined as “the event of geographical relocation done by people with the aim of 
relocating from one housing unit to another permanently or temporarily, in order to spend all 
or part of their future lives” (Aydın et al., 2017: 8). While migration on one level is caused by 
social reasons, it is also a process that affects all areas of social life and that develops its own 
complex dynamics (Civan and Gökalp, 2011: 234). Migration, which is in relationship with 
various disciplines, brought many classifications with itself. Voluntary migration, forced mig-
ration, permanent or temporary migration, transit migration, illegal migration, chain migration, 
progressive - non-progressive migration and related migration can be given as examples of this 
classification. (Tuzcu and Ilgaz, 2015: 57).  As with its inclusion in literature, social sciences, 
anthropology, cultural studies and art, migration and migrant children’s rights and issues, in 
particular, have also become increasingly important within the dimension of health. That is be-
cause migration and immigration is a multidimensional element in terms of children. Migration 
of people due to various reasons affects children the most (Aydın et al., 2017: 9). For children, 
being included in this challenging process means not being able to benefit from basic rights 
such as shelter, education and health. Migrant children sometimes assume the whole burden of 
their family, sometimes have to migrate alone, and most of the time live deprived of their basic 
rights such as education and playing freely. When migrant children work, they would be unable 
to get the wages they deserve, have more workload than they could handle, while children with 
good living standards would get into a conflicting socialization process, facing both the culture 
that is dominant in the country they migrated to and the core culture that was derived from their 
families, and the social ties that they lost with migration, therefore would not be able to expe-
rience a healthy childhood. (Erçin and Adıgüzel, 2017:172-173). Aim:  This study was written 
in the form of a compilation with the aim of examining the impact of the migration process on 
children. Method: The literature search of the study was carried out between the dates of March 
28th and April 15th 2018. A total of 30 articles were found by scanning the free full text databa-
ses of Taylor & Francis, Science Direct, Sage, Ebscohost, BMJ online journals, and the Google 
search engine using the keywords “migration” and “migration and children’s rights”. Findings: 
According to the 2018 World Migration Report by the Migration Research Foundation, as of 
2015, migrants make up 3.3% of the world’s population (Migration Research Foundation World 
Migration Report 2018: 2). Among family members, children are the ones who are affected the 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Ocak  – Şubat  – Mart  - Nisan  2019 Sayı: 17 Kış İlkbahar Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
January - February - March - April 2019 Issue: 17 Winter Spring Semester

ID: 218 K: 344
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)

89

most by the migration process due to negative factors such as incompatibility to new living 
conditions, insufficient hygiene - nutrition, physical - mental growth failure, lack of protecti-
on, exclusion, involvement in crime, abuse and neglect. The fact that children are defenseless, 
dependent on their parents, and in need of protection leads them to be affected physiologically, 
psychologically, and socially (Kolukırık 2017: 70). In a study conducted by Geçkil et al., it was 
found that migrant children’s levels of depression, mental nonconcurrence, anxiety, low self-
esteem and dissatisfaction with life were significantly higher compared to non-migrant child-
ren (Geçkil et al., 2017: 180). According to UNICEF’s 2016 data, approximately 50 million 
children in the world are detached from their roots. 28 million of these children were forced to 
abandon their homes due to wars and many others migrated for a better and more reliable life. 
Also, the number of refugee and migrant children traveling alone increased by fivefold from the 
year 2010 to 2017 (UNICEF 2016). According to the World Health Organization (WHO), the 
crisis that is happening in Syria is the worst humanitarian crisis in the 21st century. Crises affect 
all segments of society and individuals of all ages. However, for children, who are one of the 
vulnerable groups, this situation breeds more problems (Elsafti et al, 2016: 874). While children 
traveling alone exposes them to various dangers such as violence, abuse, and abduction on the 
roads, it also exposes them to discrimination and xenophobia when they arrive in the country 
they are migrating to (UNICEF 2015). Children who are forced to leave their country are not 
only migrants but are also subjected to violations of rights in many areas such as nutrition, ho-
using, medical care, education and shelter, and could not benefit from their right to play freely, 
which is one of their most fundamental rights (Özservet and Sirkeci, 2016: 2). Migration affects 
children’s rights in various areas from the dimension of health to social dimensions (Türkoğlu 
and Akduman, 2013: 58). Conclusion: Migration is a multi-dimensional subject that is shaped 
by mixed ties that cannot be put on a single group, and it affects children’s rights in health-rela-
ted and social areas. As education on children’s rights is of great importance in protecting child-
ren from abuse and all kinds of harm and gaining democratic values; the awareness of migrant 
family members on children’s rights being increased and children’s rights being realized is of 
great importance in terms of the physical, social, and mental health of children, the innocent 
eyes of migration. It should not be forgotten that like all children, migrant children have all the 
rights stated in the Convention on the Rights of the Children. 
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Öz: Amaç: Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre adölesan gebe-
likler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülmek-
tedir. Adölesan gebelikler, yüksek riskli gebelikler arasında yer 
almaktadır. Bu derleme, adölesan gebe ve adölesan annelerde 
sık karşılaşılan ciddi sağlık sorunları ve önemine dikkat çekerek 
literatüre katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır. Yöntem: “Adöle-
san gebe”, “adölesan anne”, “adölesan sağlığı” anahtar kelimeleri 
kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Bu makale tam metnine 
ulaşılabilen ilgili makaleler taranarak oluşturulan derleme türünde 
bir makaledir. Bulgular: Adölesan annelerde ortaya çıkabilecek 
sağlık sorunları arasında; vücut ağırlığı artışının yetersiz veya aşırı 
olması, anemi, baş-pelvis uyuşmazlığı, ağır hemorajiler, doğum 
sonrası sorunlar, sık gebelikler, genel iyilik halinin bozulması yer 
almaktadır. Baş-pelvis uygunsuzluğu sezeryan olasılığını artır-
makta, emzirmeye başlama ve devam ettirme motivasyonları da 
düşük olmaktadır. Ayrıca, gebe adölesanlar diğer annelere göre 
daha yüksek oranda gebelik hipertansiyonu, preeklampsi, erken 
membran rüptürü, postpartum enfeksiyon, düşük doğum ağırlıklı 
ve intrauterin gelişme geriliği olan bebek dünyaya getirme, erken 
doğum ve düşük riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Adölesan an-
neler üreme sağlığı sorunlarıyla çok daha erken yaşta tanışmak-
tadır. Sorunların başında erken yaşta gebelik ve doğumun yol aç-
tığı komplikasyonlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve uzun 
dönem etkileri, servikal kanserler, obstetrik fistüller gelmektedir. 
Adölesan gebeliklerde hem anne hem de bebek ölüm hızı, daha 
geç yaş dönemlerinde olan gebeliklere göre iki-üç kat daha yük-
sektir. Sonuç: Adölesanın bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan geli-
şimini tamamlamadan gebe kalması durumunda hem anne hem de 
bebek olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle, adölesan gebeliklerin 
hem toplumsal hem de bireysel anlamda ciddi sağlık sorunu ola-
rak ele alınması ve topluma adölesan gebeliklerin getireceği sağlık 
sorunlarıyla ilgili eğitimlerin verilerek adölesan gebeliklerin ön-
lenmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan Gebe, Adölesan Anne, Adölesan 
Sağlığı

Abstract: Aim: According to World Health Organization data, 
adolescent pregnancies are seen in both developed and developing 
countries. Adolescent pregnancies are among high-risk pregnan-
cies. This review has been written to contribute to the literature 
by drawing attention to the serious health problems and their 
importance in adolescent and adolescent mothers. Method: The 
literature was searched using the keywords of “adolescent preg-
nancy”, “adolescent mother”, and “adolescent health.” This article 
is a review type article that is created by scanning related articles 
that can be reached with full text. Results: The health problems 
that may occur in adolescent mothers are anemia, head-pelvis 
mismatch, severe hemorrhages, postpartum problems, frequent 
pregnancies, and impaired general wellbeing. Head and pelvis in-
compatibility increase the possibility of cesarean and decrease the 
motivation to start and maintain suckling. Also, pregnant adoles-
cences suffer more from pregnancy hypertension, preeclampsia, 
premature rupture of membranes, postpartum infections, low birth 
weight and intrauterine growth retardation, infant brought into the 
world, miscarry and premature birth when compared to normal 
mothers. Adolescent mothers face with reproductive health prob-
lems at a much younger age. The problems emerge from the early 
age pregnancy and birth complications caused by sexually trans-
mitted infections and long-term effects, cervical cancers, come ob-
stetric fistula. In adolescent pregnancies, both maternal and infant 
mortality rate is two to three times higher than late pregnancies. 
Conclusion: If the adolescent is conceived without completing the 
physical, psychological and social development, both the mother 
and the baby are adversely affected. For this reason, it is necessary 
to prevent adolescent pregnancies by providing enough education 
on adolescent pregnancies as a serious health problem in both so-
cial and individual sense and health problems brought about by 
collecting adolescent pregnancies.

Key Words: Adolescent Pregnancy, Adolescent Mother, Adoles-
cent Health.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Adölesan dönemi biyolojik, psikolojik ve sos-
yal değişimlerle birlikte çocukluktan erişkin-
liğe geçiş dönemidir. (Uzun ve Orhon, 2013: 
19-24; Aydın, 2013: 250-254). Adölesan dö-
nem Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 10-19 yaş 
aralığını kapsamaktadır. Adölesan gebeliği de 
10-19 yaş arasındaki kızların gebeliği olarak 
tanımlanmaktadır. Halen tüm dünyada adöle-
san dönem gebelikleri önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Uzun ve Orhon, 2013: 
19-24). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfu-
sun büyük bir kısmı adölesan gebeler tarafın-
dan dünyaya getirilmektedir. Anne ve bebek 
açısından önemli sosyal ve sağlık sorunları-
na neden olabilen adölesan gebelikler, yük-
sek riskli gebelikler arasında yer almaktadır 
(Uzun ve Orhon, 2013: 19-24; Aydın, 2013: 
250-254).

Erken yaşta evlilikler, bazı toplumlar tarafın-
dan sorun olarak görülmemekle birlikte ço-
ğunlukla meşrulaştırma yoluna gidilmektedir. 
Erken yaşta gerçekleşen evlilikler fiziksel, 
ruhsal ve sosyal gelişim açısından çocuklar 
için önemli bir sorundur. Bu tür evliliklerden 
özellikle kız çocukları daha fazla etkilenmek-
tedir. Meydana gelecek gebeliklerin önlen-
mesinde ilk adım çocuk evliliklerin önlen-
mesidir. Çocuk yaşta evlilik yapan kadınların 
sağlık hizmetlerinden yararlanması, erken yaş 
gebeliklerin önlenmesine yönelik aile planla-

ması danışmanlığı ve hizmetlerinin etkili bir 
şekilde yürütülmesi anne ve bebek sağlığını 
tehdit edecek birçok komplikasyonun önlen-
mesi açısından son derece önemlidir (UNI-
CEF, 2001a; Özpulat, 2017: 11-22).  

Adölesan annelerin çocukları yüksek oranda 
hastalık ve ölüm riski ile karşılaşmaktadır. 
Yetişkin annelere göre adölesan annelerin 
olumsuz gebelik sonuçlarına ve annelikle 
ilişkili ölümlülüğe maruz kalma riskleri daha 
fazladır. Ayrıca erken yaşta anne olmak adö-
lesanların eğitimlerini sürdürmelerini ve iş 
olanaklarına erişimlerini de engellemektedir 
(TNSA, 2013).

Doğumlar üzerinde ilk evlilik yaşının önemli 
bir etkisi vardır. Erken yaşlarda evlenen ka-
dınlar daha uzun süre gebelik riski altına gir-
mekte, bu da genellikle yaşam boyunca daha 
fazla sayıda doğuma sebep olabilmektedir. 
Türkiye’de ebeveynlerin onayı ile hem erkek-
ler hem kadınlar için en düşük yasal evlilik 
yaşı 17’dir. TNSA-2013’ten elde edilen ilk 
evlenme yaşı verileri, 25-49 yaşlar arasın-
daki kadınların yüzde 41’inin 20 yaşından 
önce, yüzde 22’sinin 18 yaşına kadar, yüzde 
4’ünün de 15 yaşından önce evlendikleri-
ni ortaya koymuştur (TNSA, 2013). Adöle-
san doğurganlık hızı, 2011 yılında binde 32, 
2012 yılında binde 31 iken 2016 yılında binde 
24’e 2017 yılında ise binde 21’e düşmüştür 
(TUİK, 2017).
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2016 Aile Yapısı Araştırmasına göre evlilik-
lerin %17,9’u 18 yaşından önce gerçekleşmiş 
olup, 16-19 yaş aralığındaki kadın ya da er-
keklerden 106 tanesi boşanmıştır (Aile Yapısı 
Araştırması, 2016; TUİK, 2017).

ERKEN EVLİLİKLERİN NEDENLERİ 

Erken yaşta evlilikler, tıbbi, psikolojik ve 
sosyal açılardan sakıncalı olmasına rağmen 
çok eski zamanlardan beri birçok toplumda 
devam etmektedir (UNICEF, 2001a). Top-
lumsal davranış, tutum ve düşünce sistemi 
üzerinde siyasal, ekonomik ve kültürel fak-
törler etkili olmaktadır. (“Türkiye’de Evlilik 
Tercihleri”, 2015).

Ekonomik açıdan yoksul olan ailelerde erken 
evliliklerin daha sık görüldüğü belirtilmek-
tedir (Gottschalk, 2007: 51-53). Birleşmiş 
Milletler, Dünya Bankası gibi uluslararası 
kuruluşların verilerinde de erken evlilikler ile 
ekonomik yoksulluk arasında anlamlı bir iliş-
kinin bulunduğu belirtilmektedir (UNICEF, 
2005: 1-43; Hervish, Feldman- Jacobs, 2011: 
1-8).

Toplumun değer sistemi, dini inanışları, gele-
nek ve görenekleri gibi pek çok faktör evlilik 
olgusu üzerinde belirleyici olmaktadır. Erken 
yaşta evlilik yapmayı meşrulaştıran etkenler 
arasında toplumsal cinsiyet ve toplumlarda-
ki cinsiyet temelli ayrımcılık bulunmaktadır. 
Evlilik olgusunu geleneksel inanışlar ve al-
gıların yönettiği ailelerde genellikle öğrenim 

seviyesinin düşük olduğu görülmektedir. Kız 
çocuklarının öncelikli hedefi eğitim, ekono-
mik bağımsızlığını kazanma, toplumda ken-
dine yer edinme olmalıdır. Aksine ataerkil 
ailelerde kız çocuklarının erken yaşta evlen-
dirilmesini önemli ölçüde meşrulaştıran se-
beplerden biri kocasına iyi bir eş olma şeklin-
de ortaya çıkmaktadır (UNICEF, 2005: 1-43; 
IPPF, 2007: 1-36). Aydemir’e (2011) göre 
toplumun bazı kesimlerinde başlık parası, 
berdel, beşik kertmesi ve kan bedeli gibi ge-
leneksel uygulamalar kız çocuklarının erken 
yaşta evlendirilmesine neden olmaktadır. 

Bunların dışında savaş, göç ve doğal afetler 
gibi faktörler de erken evliliklerin sebeple-
ri arasında bulunmaktadır (UNICEF, 2005: 
1-43; IPPF, 2007: 1-36).  Irak’ta 2003-2011 
yılları arasında yaşanan savaş döneminde 
devlet otoritesinin zayıflamasıyla birlikte 
adölesan doğurganlığında %30’un üzerinde 
artış olduğu bildirilmektedir. Bu durumun 
özellikle düşük eğitimli ailelerde görüldüğü 
belirtilmektedir (Cetorelli, 2014: 581-604). 
Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçan göçmen-
lerin gittikleri ülkelerde karşılaştıkları çeşitli 
güçlükler karşında kız çocuklarını erken ev-
lendirme yolunu seçtikleri medya organların-
da dile getirilmektedir (Evin, 2014). Erken 
yaşta evlilikleri arttıran etmenler arasında zo-
runlu göç sebebiyle insanların yaşadığı eko-
nomik ve kültürel değişim de yer almaktadır 
(“Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması”, 2011). 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Ocak  – Şubat  – Mart  - Nisan  2019 Sayı: 17 Kış İlkbahar Dönemi

International Journal of Family, Child and Education
January - February - March - April 2019 Issue: 17 Winter Spring Semester

ID: 220 K: 301
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)

93

Ailede sevgi yokluğu, küçük yaşlarda anne 
veya babadan birinin kaybedilmesi, üvey 
anne veya babaya sahip olunması, aile içi şid-
det, geçimsizlik, baskı gibi durumlar çocuk-
larda evlenme sonucunda bu durumdan kurtu-
lacağı fikrini geliştirebilmekte ve erken yaşta 
evliliklere sebep olmaktadır (“Türkiye’de 
Aile Yapısı Araştırması”, 2011). Yapılan bir 
çalışmada, erken evlenenlerin evlilik öncesi 
aile içinde şiddete maruz kaldığı, düşük eği-
tim seviyesinde ve işsiz olduğu belirtilmekte-
dir (Gökçe, Özşahin, Zencir, 2007: 301-311).

Sonuç olarak, kız çocukların erkenden ev-
lendirilmesine ortam hazırlayan faktörlerin 
ailenin ekonomik durumu ve eğitim durumu, 
aile içi şiddet varlığı, çocuğun eğitim duru-
mu, aile içindeki huzursuzluk, ailenin ve ço-
cuğun sahip olduğu kalıp yargılar, cinsiyetçi 
bakış açısı ve geleneksel uygulamalar olduğu 
söylenebilir (Gökçe, Özşahin, Zencir, 2007: 
301-311; Gottschalk, 2007: 51-53; Aydemir, 
2011; Kaynak, 2014: 27-38; Cetorelli, 2014: 
581-604). 

ADÖLESAN ANNE ve BEBEKLERİNDE 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Adölesan anne ve bebeklerinde pek çok so-
runla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar tıbbi ve 
psikososyal sorunlar olabilmektedir. Adöle-
san annelerde ortaya çıkabilecek tıbbi sorun-
lar arasında; genel iyilik halinin bozulması, 
yetersiz veya fazla vücut ağırlığı artışı, sık 
gebelik, anemi, cinsel yolla bulaşan enfek-

siyonlar, baş-pelvis uyuşmazlığı, ağır hemo-
rajiler, preeklampsi, doğum sonrası sorunlar 
ve anne ölümleri yer almaktadır. Bebeklerde 
ortaya çıkabilecek sorunlar; erken doğum, 
düşük doğum ağırlığı, ani bebek ölümü send-
romu, akut enfeksiyonlar ve bebek ölümleri 
olabilmektedir. Psikososyal açıdan da adöle-
san anne öğretim kurumlarına devam edeme-
me, iş fırsatlarını kaybetme, sosyal aktivite-
lere katılamama, yoksulluk, boşanma, stres/
depresyon, sosyal yalnızlık, madde kullanımı 
ve istismar gibi sorunlarla karşı karşıya kal-
maktadır. Okul başarısızlığı ve okulu bırak-
ma, işsizlik, yoksulluk, davranış bozuklukla-
rı, madde kullanımı ve istenmeyen gebelikler 
adölesan annelerin çocuklarında sık karşıla-
şılan sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır 
(“Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması”, 2011; 
Ganchimeg, Ota, Morisaki, Laopaiboon, 
Lumbiganon, Zhang, Vogel, 2014: 40-48).   

Erken yaşta evlilik yapan kız çocuğu kendi 
kişisel gelişim evrelerini sağlıklı bir biçimde 
tamamlayamadan evliliğin getirdiği sorumlu-
lukların ağır yükü altında ezilmektedir. Eğiti-
mi olmadığından ya da devam ettiremediğin-
den meslek sahibi olamamakta ve ekonomik 
bağımsızlığını kazanamamaktadır. Bunun 
sonucunda kocasına bağımlı bir yaşam sür-
dürmek zorunda kalmaktadır. Ayaz, Ayaz ve 
Soylu (2012: 33-40) çalışmalarında erken ev-
lenen çocukların çoğunun okulu terk ettiğini 
bildirmektedir.
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“Sosyal dışlanmışlık” ve “yalıtılmışlık” erken 
yaşta evlilik yapan kız çocukları için önem-
li problemler arasındadır. Evlilik sebebiyle 
sosyal faaliyetlere katılmakta güçlük çeken 
çocuk eski arkadaş çevresinden kopmakta ve 
giderek eve kapanmaktadır. Erken evlilikler, 
çocukları ailelerinden ve yakın çevrelerinden 
ayırmakta, aile içi şiddet yaşamalarına sebep 
olmakta ve gelişimlerini olumsuz yönde etki-
lemektedir. Ayrıca bu çocuklar eğitim, sosyal 
ve mesleki alanlardaki fırsatları kaçırmak-
tadır. Erken yaşta gerçekleşen evliliklerde 
evliliğin ilk yıllarında depresyon ve intihara 
teşebbüs görülebilmekte ve hatta kız çocuk-
ları kendi evinden baba evine geri dönme gibi 
eğilimlerde bulunabilmektedir.  Erken yaşta 
yapılan evliliklerde depresyon ve intiharın dı-
şında pek çok psikolojik sorunlar da görüle-
bilmektedir (Aktepe ve Atay, 2017: 410-420). 
Erken yaşlarda evlenip giden kız çocukları-
nın bazıları eşleri ve eşlerinin ailesinin diğer 
bireyleri tarafından baskı ve fiziksel şiddet 
görmektedir. Bu durum psikolojik sorunlara 
ve kalıcı mutsuzluklara sebep olarak kız ço-
cuğunda derin yaralar açmaktadır. Türkiye’de 
kadına yönelik şiddet konusunda 2014 yılında 
gerçekleştirilen araştırma bulguları kadınla-
rın eşlerinden gördükleri şiddet düzeyi ile ev-
lenme yaşları arasında bir ilişkinin olduğunu 
belirtmektedir. Araştırmanın bulgularına göre 
18 yaş öncesi evlenen kadınlar arasında yaşa-
mının herhangi bir döneminde fiziksel şiddet 
yaşama oranı %48 iken, 18 yaşından sonra 

evlenen kadınlar arasında %31 düzeyindedir. 
Cinsel şiddette maruz kalmada evlilik yaşına 
göre daha belirgin bir farklılaşma söz konusu-
dur. 18 yaş öncesi evlenen kadınların yakla-
şık beşte biri (%19) cinsel şiddete maruz kal-
mış iken, 18 yaş sonrası evlenen kadınlarda 
cinsel şiddete maruz kalma yarı yarıya daha 
az yaygındır (%10). Duygusal şiddet/istis-
mara maruz kalma yaygınlığı da 18 yaşından 
önce evlenen kadınların yarısında (%51), 18 
yaşından sonra evlenen kadınların %27’sinde 
görülmektedir (HÜNEE, 2014b).

Erken ve sık yaşanan gebelikler de erken 
yaşta evliliklerin önemli bir sonucu olarak 
karşımıza çıkmaktadır (UNICEF, 2001b). Er-
ken çocuk sahibi olanlar ile daha ileri ki yaş-
larda çocuk sahibi olanların karşılaştırıldığı 
bir çalışmada, erken çocuk sahibi olanların 
az eğitim görmüş oldukları belirtilmektedir 
(Lounds Taylor, 2009: 484-510).  Yapılan bir 
başka çalışmada, adölesan gebeliğinin, düşük 
sosyo-ekonomik statüye sahip ailelerde daha 
sık görüldüğü bildirilmektedir (Gökçe, Özşa-
hin, Zencir, 2007: 301-311).

Adölesan gebelikler hem adölesanlar hem 
de bebekleri için pek çok sağlık sorunlarını 
da beraberinde getirebilmektedir (Koffman, 
2015: 255-261; UNICEF, 2001b). Sağlık 
sorunları düşük sosyo-ekonomik koşullarda 
yaşayan, yetersiz beslenen ve doğum öncesi 
bakım alamayan adölesanların gebeliklerinde 
daha sık ortaya çıkmaktadır. Bazı çalışma-
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larda ise anne ve bebek sağlığı üzerine anne 
yaşının küçük olmasının doğrudan olumsuz 
etkisinin olmadığı ancak doğum öncesi yeter-
li bakım alamayan ve iyi planlanmamış gebe-
liklerin yüksek riskli olduğu bildirilmektedir 
(Uzun ve Orhon, 2013: 19-24). Ayrıca, gebe 
adölesanların düşük doğum ağırlıklı ve int-
rauterin gelişme geriliği olan bebek dünyaya 
getirme, erken doğum ve düşük riski, preek-
lampsi, gebelik hipertansiyonu, anemi, erken 
membran rüptürü ve postpartum enfeksiyon 
ile karşılaşma riskinin diğer annelere göre 
daha yüksek olduğunu bildiren çalışmalar da 
bulunmaktadır (Kütük, 2012: 31-34; Karabu-
lut, Özkan, Bozkurt, Karahan, Kayan, 2013: 
346-350.; Uzun ve Orhon, 2013: 19-24; Bıl-
dırcın, Kurtoğlu, Kokçu, Işık, Özkarcı, Kuru-
oğlu, 2014: 829-832). Adölesan döneminde-
ki annelerin, özellikle de 18 yaşından küçük 
olanların anne ölümü riskine maruz kalmaları 
da daha olasıdır (Melekoğlu, Evrüke, Kafa-
dar, Mısırlıoğlu, Büyükkurt, Özgünen, 2013: 
213-219). Ayrıca baş-pelvis uygunsuzluğu 
sezeryan olasılığını artırmaktadır. Adölesan 
anneler emzirmeye başlama ve devam ettir-
me konusunda da isteksiz olmaktadır (Kütük, 
2012: 31-34). Özsoy (2014: 84-93), çalış-
masında adölesan ve pirimipar olan annele-
rin emzirme konusundaki tutum, düşünce ve 
davranışları nın yetişkin annelere göre daha 
olumsuz olduğunu, adölesanların emzirmeye 
istekli lik düzeylerinin daha düşük olduğunu 
belirtmektedir. Adölesan anneler arasında sıt-

ma, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hasta-
lıklar, yetersiz beslenme, madde bağımlılığı, 
sigara kullanımı yaygınlığı yetişkin annelere 
göre daha fazladır (WHO, 2010). Erken ev-
lilik yapan kız çocuklarında ileriki yaşlarda 
kalıcı fizyolojik rahatsızlıklar sağlık sorun-
ları arasında yer almaktadır (TBMM, 2011). 
Adölesan evliliklerde üreme sağlığı sorunla-
rıyla çok daha erken yaşlarda karşılaşılmakta-
dır. Bu sorunların başında erken yaşta gebelik 
ve doğumun yol açtığı komplikasyonlar, ser-
vikal kanser, obstetrik fistüller, cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar ve uzun dönem etkile-
ri ve en önemlisi anne ölümleri gelmektedir. 
Bunların dışında erken evlilikler uzun süren 
doğurganlık sürecini erken yaşta başlatmakta 
ve çok sayıda doğumun neden olduğu pek çok 
sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir 
(Nour, 2009: 51-56; USAID, 2012).

Adölesan anneler bebeklerini benimseyeme-
mekte ve onların bakımını sağlamada güçlük 
yaşamaktadır. Bu durum sonucunda ortaya 
çıkan stres ve endişe sadece kendisini değil 
çocuğunun büyüme ve gelişmesini de olum-
suz yönde etkilemektedir. Böylece kendi ev-
liliğinden başlayan sorunlar doğumla birlikte 
yeniden üretilip şekillenerek sonraki kuşakla-
ra da geçebilmektedir (TAPV, 2010). Yapılan 
bir çalışmada, erken yaşta evlenmenin ve ço-
cuk yaşta gebe kalmanın çift uyumunu boz-
duğu belirtilmektedir (Güneş, Selçuk, Demir, 
İbiloğlu, Bulut, Kaya, Sır, 2016: 63-70).
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Adölesan gebelerin çoğu doğum öncesi ve 
doğum sonu bakıma ulaşamamakta, cinsellik 
ve gebelik hakkında yeterli bilgi alamamak-
tadır. Ayrıca cinsel gelişimlerinin tamam-
lanmamış olması nedeniyle korku, heyecan, 
umutsuzluk, anksiyete ve stres gibi duygu 
durum bozuklukları ortaya çıkabilmektedir 
(Özpulat, 2017: 11-22).

Yapılan çalışmalarda adöle san dönemde anne 
olan kadınların, anne olmayan kadınlara göre 
sosyal ve fiziksel olarak yaşam kalitelerinin 
çok daha düşük olduğu belirtilmektedir (Şen, 
2011: 35-44.; Campos, Barbieri, Torloni, Gu-
azzelli, 2012: 380-383). Yapılan bir çalışma, 
adölesan annelerin bebeklerinde kötü mua-
mele riskinin olduğunu ve gelişimsel olarak 
diğer bebeklerin gerisinde olduğunu ortaya 
koymuştur (Whitson, Martinez, Ayala, Kauf-
man, 2011: 284-297).

Bebek bekleyen adölesan kendi gelişimsel 
krizini çözmeye çalışırken buna ek olarak 
gebelik ve doğum sürecinin getirdiği ağır 
yük ile yetişkin gebelerden daha fazla risk 
ve stresle karşı karşıya gelmektedir. Bu ge-
lişimsel kriz süreci adölesanın korku ve en-
dişelerinin daha da artmasına yol açmaktadır 
(Keskinoğlu, Bilgiç, Pıçakcıefe, Giray, Ka-
rakuş, Günay, 2007: 19-24). Sosyoekono-
mik statü nün düşük olması, sosyal desteğin 
yetersiz olması ve eş desteğinin gebelik bo-
yunca yetersiz algılanması adölesan annele-
rin yaşadığı stresörleri artırmakta ve maternal 

uyumu zorlaştırmaktadır (Crugnola, Ierardi, 
Gazzotti, Albizzati, 2014: 44-56). Yapılan bir 
çalışmada, henüz kendi büyüme ve gelişme-
sini tamamla mamış bireylerin anne olmasıyla 
kendilerini anne olarak hisset mesinde yeter-
sizlik olduğu, çocukluk ile yetişkinlik arasına 
sıkışıp ambivalan duygular yaşadıkları, aile 
içinde kendilerini güçsüz olarak algıladık-
ları sonucuna varılmıştır (Klingberg-Allvin, 
Binh, Johansson, Berggren, 2008: 338-346). 

Adölesan dönemde hamilelik ve doğum be-
bekler içinde bazı riskleri barındırır. Adöle-
san annelerin bebeklerinin izlendiği bazı ça-
lışmalar, bu bebeklerin yetişkin annelerden 
doğan bebeklere göre; büyüme geriliği ve 
beslenme bozukluğu sorunları ile daha sık 
karşılaştığını, zihinsel gelişimlerinde daha 
fazla sorun yaşandığını ve daha fazla davra-
nış sorunları gösterdiklerini bildirmektedir. 
İhmal ve istismar açısından da adölesan anne-
lerden doğan bebekler önemli bir risk grubu-
nu oluşturmaktadır. Bu bebeklerin beklenen 
doğum tarihinden önce doğmaları ve düşük 
doğum ağırlığının sebep olduğu sağlık sorun-
ları, istenmeyen gebelikler sonucu doğma-
ları, annenin annede depresyon sorunlarının 
varlığı ve bebek bakımı konusunda yetersiz 
olması bu durumun nedenleri arasında sayı-
labilir (Uzun ve Orhon, 2013: 19-24). TNSA 
2013 sonuçlarına göre: anneleri tarafından 
düşük doğum ağırlıklı olduğu söylenen be-
beklerin oranı; 20 yaşından daha genç yaşta 
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anne olanların bebekleri arasında %28, 20-34 
yaşları arasında anne olan kadınların bebek-
leri arasında %22 ve 35 ve daha ileri yaşta 
doğum yapan kadınların bebekleri arasında 
da %23’dür (HÜNEE, 2014). Aynı çalışmada 
doğum ağırlığı 2,5 kg’dan daha düşük olan 
bebeklerin oranı 20 yaş altı annelerin bebek-
leri arasında %13,4, 20-34 yaş grubundaki 
annelerin bebekleri arasında %10,2 ve 35 ve 
daha yukarı yaşlarda doğum yapan annelerin 
bebekleri arasında %10,3 olduğu belirtilmek-
tedir (HÜNEE, 2014).

Daha ileri yaştaki annelerden doğan bebekle-
re göre adölesan annelerden doğan bebekle-
rin ölüm riski de daha yüksektir. Bu ölümler 
doğumdan önce gerçekleşebilmekte ya da do-
ğumdan sonra görülebilmektedir (Şen, 2011: 
35-44.; Melekoğlu, Evrüke, Kafadar, Mısır-
lıoğlu, Büyükkurt, Özgünen, 2013: 213-219; 
TNSA, 2013). Adölesan dönemde yaşanan 
gebeliklerde hem anne hem de bebek ölüm 
hızı, daha geç yaş dönemlerinde olan gebe-
liklere göre iki-üç kat daha yüksektir (WHO, 
2011: 9).

HEMŞİRELİK BAKIMI

Adölesan dönemde gerçekleşen gebelikler 
halen tüm dünyada önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin sosyo-kültü-
rel durumu ve gelişmişlik düzeyinin yanı sıra 
ailesel ve bireysel birçok faktör adölesan ge-
beliklerin sıklığını etkilemektedir.  Bu gebe-
likler hem anne hem de bebek sağlığı üzerine 

olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Genel 
olarak adölesanlarda gebeliğin de içinde bu-
lunduğu yüksek riskli seksüel davranışların 
önlenebilmesi; adölesanın kendisi, ailesi, 
akran çevresi, okulu, sağlık profesyonelleri, 
sosyal hizmet veren gruplar ve devleti içine 
alan programlarla mümkün olabilmektedir. 
Ayrıca gebe olan adölesanın yeterli prenatal 
izleminin yapılması ve gebeye eğitimlerin 
verilmesi bu tür gebeliklerin anne ve bebek 
sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerinin ön-
lenmesinde yararlı olacaktır (Uzun ve Orhon, 
2013: 19-24).

Prenatal bakımda gebenin çok yönlü olarak 
değerlendirilmesi, bakım ihtiyaçlarının sap-
tanıp karşılanması, gerekli eğitimin verilerek 
danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi 
hemşirenin sorumlulukları arasında yer al-
maktadır. Yetişkin gebelere göre adölesan ge-
beler daha fazla risk altında bulunmaktadır. 
Bu nedenle yetişkin gebelerden farklı olarak 
adölesan gebelerin gebelikleri boyunca geniş 
kapsamlı bir bakıma ihtiyaçları vardır (Şen 
ve Kavlak, 2011: 35-44.). Adölesan gebelerin 
sadece fiziksel yönden değil aynı zamanda 
emosyonel ve psikolojik yönden de özel ba-
kıma gereksinimleri vardır. Adölesan gebeye 
dostça ve anlayışla yaklaşılıp ihtiyacı olan 
desteğin karşılanması gerekmektedir. Anne 
adayının hem fiziksel hem de psikolojik ola-
rak doğuma hazırlanması doğum öncesi ba-
kım planına dahil edilmelidir. 
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Adölesan gebeye gebelik, doğum ve doğum 
sonu dönemi risklerini azaltmaya yönelik ge-
rekli hemşirelik desteği sağlanmalıdır. Adö-
lesan gebeliklerin kısa ve uzun dönemde pek 
çok olumsuz sağlık sonuçlarını ortaya çıka-
rabileceği gerçektir. Adölesan anneler ebe-
veynlik ile ilgili sorumlulukları yönetmede 
ve sorunlarla baş etmede yeterli olamayabi-
lirler ve kendini çaresiz hissedebilirler. Çoğu 
zaman maddi olarak da aile desteğine ihtiyaç 
duyar. Özbakım ve yenidoğana bakımında 
teşvik ve destek verilmelidir. Adölesan gebe-
liği süresince sağlığı en iyi durumda devam 
ettirilmeli, sağlıkla ilgili sorunları en aza in-
dirilmelidir. Kontraseptif yöntemlerle ilgili 
bilgi verilmeli adölesanla iş birliği yapıla-
rak kullanabileceği yöntem planlanmalıdır. 
Adölesan anneler doğum öncesi dönemden 
doğum sonrası dönem de dâhil olmak üzere 
zararlı alışkanlıklar varsa bebeğe vereceği 
zararlardan bahsedilip bırakması konusunda 
desteklenmelidir. Yenidoğanın babasına da 
eğitim planlanmalı ve ebeveynlik konusun-
da cesaretlendirilip desteklenmelidir (Bulut, 
Gürkan, Sevil, 2008: 37- 44).

SONUÇ

Toplumun yapısından kaynaklanan erken yaş 
evlilikleri ve getirdiği sorunlar gençlerin ya-
şamını olumsuz yönde etkilemektedir. Erken 
yaş evliliklerinin ve beraberindeki olumsuz-
lukların önlenmesine yönelik olarak psiko-
loji, sosyoloji ve sağlık alanları başta olmak 

üzere pek çok alandaki ortak çalışmaların 
geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya 
konulması gerekmektedir (Şen ve Kavlak, 
2011: 35-44.).

Çocuk evliliklerde etkili oldukları düşünülen 
birey ya da gruplara, çocuk evliliklerin olum-
suz etkileri hakkında bilinç ve farkındalığı 
arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması, 
eğitim ve din görevlileri, toplum liderleri, il-
gili kurum ve kuruluşlar ve sağlık hizmetle-
rinin tüm basamaklarının aktif katılımları ile 
toplum tabanlı iş birliğine dayalı çalışma ve 
faaliyetlerin yürütülmesi, çocuk evliliklerin 
ve oluşabilecek sağlık sorunlarının azaltılma-
sında etkili olabilir (Özpulat, 2017: 11-22).
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Pregnancies that occur in adolescence are still an important prob-
lem all over the world (Uzun and Orhon, 2013: 19-24). According to World Health Organizati-
on data, in the developed and developing countries most of the population is brought into the 
world by adolescent pregnants. Adolescent pregnancies are among the high-risk pregnancies 
and cause important social and health problems for the mother and the baby (Uzun and Orhon, 
2013: 19-24; Aydın, 2013: 250-254). Child marriages are a problem that hinders physical, men-
tal and social development. Although it is a problem for both sexes, girls are more affected by 
such marriages. Prevention of child marriages is the first step in the prevention of future preg-
nancies. It is important for women who have marriages at child age to benefit from health ser-
vices, family planning counseling to prevent premature pregnancy, and active prevention of 
many complications that may threaten maternal and infant health (UNICEF, 2001a; Özpulat, 
2017: 11-22). The first marriage age data obtained from the TNSA-2013 revealed that 41 per-
cent of women aged 25-49 years were married before the age of 20, 22 percent were married 
until the age of 18, and 4 percent were married before the age of 15 (TNSA, 2013). Adolescent 
fertility rate decreased from 32 per thousand in 2011 to 31 per thousand in 2016 and to 21 per 
thousand in 2017 (TUIK, 2017). Aim: Adolescent pregnancy is the pregnancy of girls between 
the ages of 10-19. According to the data of World Health Organization, major part of the popu-
lation in developed and developing countries is brought to the world by adolescent pregnancies. 
Adolescent pregnancies are among high risk pregnancies. This review has been written to con-
tribute to the literature by drawing attention to the importance of common and serios health 
problems in adolescent pregnants and adolescent mothers. Method: The literature was searched 
using the keywords of “adolescent pregnancy”, “adolescent mother”, “adolescent health” and 
related articles which can be reached as full texts were examined. Results: Although early mar-
riages are inconvenient in medical, psychological and social terms, they have been a continuing 
phenomenon in societies since ancient times. On social phenomena; political, economic and 
cultural structures, as well as the value system adopted in society, traditions, customs, mothers 
and norms, such as a number of factors are effective. The current marriage in the societies and 
the perception of girls can create a ground that justifies marriage at an early age. Especially in 
families with low levels of education, traditional beliefs and perceptions govern marriage. Apart 
from these, factors such as migration, war and natural disasters are also effective in the reasons 
of early marriages. During these events and after the social movements, the need for protection 
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of young girls is seen as the most direct method of marriage. Domestic violence, incompatibi-
lity, oppression, lack of children’s love, loss of one mother or father at a young age, having a 
stepmother or father can improve the belief that children will get rid of this situation as a result 
of marriage and lead to early marriages. As a result, it can be argued that the family’s economic 
situation and educational status, domestic violence environment, individual’s educational sta-
tus, unrest in the family, stereotypes of family and the individual, and the sexist perspective and 
traditional practices prepare girls for early marriage. Adolescent mother and baby problems: 
Adolescent parents and babies are faced with many problems. These problems may be medical 
and psychosocial problems. Among the medical problems that may arise in adolescent mothers; 
Inadequate body weight gain or excessive body weight increase, preeclampsia, anemia, sexu-
ally transmitted infections, head and pelvic incompatibility, severe hemorrhages, postpartum 
problems, frequent pregnancy, general well-being and maternal deaths are included. Problems 
that may arise in infants; low birth weight, preterm delivery, sudden infant death syndrome, 
acute infections and infant deaths. In terms of psychosocial aspects, adolescents face problems 
such as inability to attend educational institutions, loss of job opportunities, limitations in soci-
al activities, poverty, divorce, social loneliness, stress / depression, substance abuse and abuse. 
In children; Behavioral disorders and substance use, school failure and dropout, unemploy-
ment, poverty and unwanted pregnancies can be seen. Another problem waiting for the girl who 
marries at an early age is social exclusion. These individuals who have broken away from their 
old friends because they are married have difficulty in belonging to new environments and have 
difficulty in joining social activities due to their lack of self confidence and are increasingly li-
ving a life trapped inside the house. Girls who had married at a young age may have tendencies 
such as depression, attempted suicide or escape from home to father’s house in the first years of 
marriage. Early marriages distinguish children from their families and friends, expose them to 
domestic violence, endanger their development and opportunities in education, social and pro-
fessional fields. An important result of early marriages is early and frequent pregnancies. These 
pregnancies can bring some health problems for girls and babies who have not yet completed 
their physiological development. There are also studies showing that pregnant adolescents are 
exposed to a higher rate of anemia, pregnancy hypertension, preeclampsia, premature rupture 
of membranes, postpartum infection, low birth weight and intrauterine growth retardation, and 
the risk of premature birth and miscarriage compared to other mothers. Mothers in adolescence, 
especially those under 18 years of age, are more likely to be exposed to maternal death risk. In 
addition, head-pelvis incompatibility increases the likelihood of caesarean, and motivation to 
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start and continue breastfeeding is low. Research on adolescent mothers in different regions of 
the world among adolescent mothers; found that the prevalence of substance addiction, smo-
king, malnutrition, malaria, HIV and other sexually transmitted diseases was higher than in 
older mothers. The woman who married at a young age meets her reproductive health problems 
at a very early age. At the beginning of the problem, complications caused by pregnancy and 
childbirth at early ages, sexually transmitted infections and long-term effects, cervical cancer, 
obstetric fistulas, maternal deaths are the main causes. In addition, early marriage brings with it 
an early and long-lasting fertility process and many health problems caused by many births are 
more common in this group. Girls who have children at an early age have difficulty in adopting 
and growing their babies. Most adolescents do not have access to prenatal and postpartum care 
and cannot get enough information about sexuality and pregnancy. In addition, the failure to 
complete sexual development may cause mood disorders such as anxiety, fear, excitement, ho-
pelessness and stress. In the adolescent period, pregnancy and childbirth may have some risks 
in babies. Some studies conducted based on the follow-up of babies of adolescent mothers, 
according to the babies born to these mothers; found that they experienced problems of nutriti-
on and growth retardation more frequently, they experienced more problems in their cognitive 
functions and development, and they showed more behavioral problems. It is stated that babies 
born from adolescent mothers constitute an important risk group in terms of neglect and abuse. 
The risk of death of babies born to adolescent mothers is higher than that of older mothers. 
These deaths may be low before birth or shortly after birth. In the pregnancies experienced du-
ring adolescence, both maternal and infant mortality rates are two to three times higher than in 
pregnancies at later ages. Nursing Care: Preventing high-risk sexual behaviors, including preg-
nancy in adolescents, in general; adolescence itself, family, peer environment, school, health 
professionals, social service groups and the state can be possible with programs. In addition, 
adequate prenatal follow-up of the pregnant adolescent and giving training to the pregnant will 
be beneficial in preventing the negative effects of such pregnancies on maternal and infant he-
alth. The responsibility of the nurse in prenatal care is to evaluate the physical and psychosoci-
al aspects of the pregnant woman, to determine the care needs, to provide training and counse-
ling. Adolescent pregnant women are at greater risk than adult pregnant women. Therefore, 
adolescents need special care in their pregnancies during their pregnancies. Nursing support for 
adolescent pregnant women; It will reduce the risks of pregnancy, childbirth and postpartum 
period. Conclusion: If the adolescent is conceived without completing the physical, psycho-
logical and social development, both the mother and the baby are adversely affected. For this 
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reason, it is necessary to prevent adolescent pregnancies by providing enough education on 
adolescent pregnancies as a serious health problem in both social and individual sense and 
health problems brought about by collecting adolescent pregnancies.
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kümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar 
hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlan-
ması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilme-
yen 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 çalışmaların yer al-
dığı 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 mizanpajı yapı-
lır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indi-
rerek 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. 



ABOUT

ACED, International Refereed Journal of Family, Child and Education was published in 2013. 
Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for the lite-
rature. Our journal is an international refereed journal, and published three times a year. The 
issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online 
and hard versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of articles with 
respect to Education Research. Editor-in-Chief of the journal is Professor. Dr. Asuman Seda 
SARACALOĞLU, Professor Dr. Mustafa TALAS and Professor Dr. Mustafa YILMAZ-
LAR  who carries out their activities in accordance with the decisions taken by the Execu-
tive Board of the journal. Editor-in-Chief is the member of the board who has the highest 
rank, and decisions taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted ar-
ticle is approved by two referees who are experts in their fields, and is expected to be gran-
ted with positive opinions of referees as to being eligible for publishing. Within the same is-
sue, single article of the author is published. If the author has 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 jo-
urnal. 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 scientific 
studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of Doc-
tor 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 decision 
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 jour-
nal can decide on whether works which have not been sent to the approval of referees can be ac-
cepted 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 re-
garding 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 neces-
sities 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 char-
ge 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 Condition 
No: 11&11 states that Original research articles (10 points) published in the journals indexed 



by international field indices (the journals in the indices apart from those specified in 1a) are re-
quired. International Journal of Family, Child and Education (ACED) is included in the criteria 
for the journals indexed in its field and evaluated accordingly.



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, YAYIN İLKELERİ 
MADDE (8) ve MADDE (9) şartları aynen geçerli olmak üzere ilgili ALAN HAKEMLE-
Rİ, EDİTÖRLER ve BAŞ EDİTÖR tarafından olumlu görüş alan çalışmalar sıraya alın-
mak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen 
dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme 
yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda 



hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.  YAYIN İLKELERİ MAD-
DE (23)aynı şart ve koşullar geçerlidir. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal 
taramasından geçirilmiş olması ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönde-
rilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik 
kurallarına uygun olmayan bir durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki 
haklarımızı MADDİ ve MANEVİ açıdan/yönden saklı tutarız. YAYIN İLKELERİ MAD-
DE (23) aynı şekilde geçerli kabul edilir.

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. Dergimize gelen ve değerlendirmeye alınan çalışmalar öncelikle alan ve sistem editörü 
değerlendirmesini takiben uygun ve eksiksiz bulunan çalışmalar baş editör(ler) onayı ile 
ilgili hakem sürecine alınır. Alan hakemleri hakem sürecini yönetme ve işletme hakkın-
da sahiptir. Bu durumla ilgili süreci BAŞ EDİTÖR(LER) ile koordineli şekilde yürütür. 
Sistem editörleri alan editörlerine destek ve katkı sağlar. Dergimizde her türlü yetki BAŞ 
EDİTÖR(LER) yönetiminde dergi yönetimi tarafından yönetilir ve işletilir. Her türlü yetki 
ve yönetim BAŞ EDİTÖR(LER) e aittir. BAŞ EDİTÖR(LER) dışında dergimiz üzerinde 
hiçbir kurul ve editör yetki talep edemez yönetemez. Görev ve sorumluluklar belirlenmiş-
tir. Bu bilgiler dergimizin web sitesinde yer almaktadır. Açıklamalar her yazar(lar)a aittir. 
Açıklamalar çerçevesinde sorumluluk hukuki yükümlülük kabul edilmez.

11. Yazım kurallarına uymayan yayınlar için dergi editörleri ve yöneticileri tarafından dü-
zeltme talebi ile yazar(lar) dan talep edilir.  Yazım kurallarına uygun düzenlenen ve BAŞ 
EDİTÖR(LER)in onayı ile ilgili makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. 
Hakem tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bil-
gilerini 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 olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar 
editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED”kararı verilir. Bu du-
rum sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geç-
miş 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 bulunamaz.

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; NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK ayla-
rına 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 yap-
tırım hakkına sahip olamaz. Yazar(lar) ile yapılan her türlü yazışma sistem ve dergi web 
sitesi üzerinden yapılır. Asla farklı bir iletişim kanılı kullanılmaz. Yapılan yazışmalar dergi 
sistemi üzerinden kayıt altına alınır. Makale sürecinde bu sistem sonlanır. Hakem rapor-
ları ilgili indekslere gönderilir. Yazar(lar) hakem görüş ve önerilerini üyelik panelleri ve 
sistem üzerinden görülür. Bu konuda dergimiz hiçbir yazar(lar)a bilgi vermekle yükümlü 
değildir. Mail ve diğer iletişim kanalları kullanılmak üzere zorunlu durumlarda yazar(lar)a 
bilgi verilir. Zorunluluk oluşmaması durumda dergimiz hiçbir kişiye ya da yazar(lar)a bilgi 
vermekle yükümlü değildir. Haklarımızı her yönden saklı tutarız. Yazar(lar) sürece dair her 
türlü bilgiyi sistem üyelik bilgileri üzerinden takip etmekle yükümlüdür. Zamana  bağlı 
yazar(lar)a ait sorumluluk tek yönlü olarak yazar(lar)a aittir.



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 KeyWords bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 
150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, Amaç, 
Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, 
Method, Results, Conclusion ve KeyWords alt başlıklarından oluşmalıdır. Özetlerin altında 
3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/KeyWords ilk harfleri büyük olacak şekilde yer almalıdır. 
Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül 
olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Türkiye Bilim Terimleri”ne, 
İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal SubjectHeading (MeSH)” standart-
larına (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 (ExtendedAbstract), 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 andImportance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, ResultsandConclusion 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; Definiti-
on andImportance, Aim, ResultsandConclusion 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 andImportance, Aim, Method, Findings, Resultsand-
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 (MorleyandRobins, 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 knowledgerequirementsandhealthpractices of adolescentpreg-
nantwomen. International Journal of CaringSciences, 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.

 

* BOOKS
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(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



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 SİSTE-
ME DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYI-
LIR. HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. 
DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLEN-
DİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK 
HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İL-
KELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZAR-
LAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİN-
DE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİP-
TİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.



PUBLICATION PRINCIPLES

1. Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ. 
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for 
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the 
relevant author(s).

2. Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted 
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3. The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4. In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first. 
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole res-
ponsibility.

5. The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250 
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, sco-
pe, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish 
and English parts.

6. If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at 
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
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 CIRCUMSTAN-
CES 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. 



SIK SORULAN SORULAR

1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
 Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok in-

deks tarafından taranmaktadır.

2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
 Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul edilmek-

tedir.

3. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var mı? 
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

4. Derginizin yayın aralığı nedir?
 Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. NİSAN, HAZİRAN ve ARALIK ayları so-

nunda sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda 
özel sayılar da çıkarılabilmektedir.

5. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
 Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik pa-

nelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler 
ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

6. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
 Yayın ilkeleri MADDE (8) aynen geçerlidir.

7. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
 Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem edi-

törleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. Bu bil-
giler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere erişim 
sağlayamaz.

8. 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 ta-

mamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç bekletilmek-
sizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.



9. 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 yayımlan-
mak üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

10. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem bu-
lunmakta mıdır?

 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları tara-
fından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi bir 
ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma işlemleri 
gerçekleşmektedir.

11. 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 olumsuz-
lukları ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üye-
leri 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.

12. 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.

13. 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 yayımla-
mak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak üzere 
yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul şartla-
rının 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.



14. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
 Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırla-

nan çalışmalar da kabul edilmektedir.

15. 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 yapıl-
ması ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

16. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?

 Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesin-
de 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 uy-
gun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

17. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?

 Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem edi-
törlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.

18. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
 Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize yük-

lenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. Yazardan 
yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda alan edi-
törleri 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.

19. 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. Yayın İlkeleri MADDE (23) ay-
nen geçerlidir.

20. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
 Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEY-

SEL, KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren ça-
lışmalarda 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 alın-
ması 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 çalışmalar-
da 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 hu-
kuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. Dergi yönetimi ve hakemler 
bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk durumunda dergimiz tek taraf-
lı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Is your journal a refereed and international journal?
 Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many inter-

national indices.

2. Which fields are accepted in your journal?
 Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3. Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a mem-
ber of the journal?

 All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a mem-
ber.

4. What is the publication frequency of the journal?
 The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 

system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

5. Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
 The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 

their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be pro-
vided with the necessary information about the process and procedure.

6. How many referees evaluate a manuscript?
 Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropria-

te are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to 
two field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at 
most according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

7. Is any information concerning “the author and authors” confidential?
 In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 

author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.



8. Are there a certain number of articles to be published in the journal?
 There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the re-

ferees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

9. Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
 It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 

author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

10. Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles? 
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

11. What is the duty of the science and advisory board?
 The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 

that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they act 
actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are accep-
ted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot be 
changed and offered to be changed.

12. Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?

 This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

13. If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for considera-
tion, and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken? 
The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the publi-
cation board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been published, 
it is removed from the system on condition that refutation is published, necessary institu-
tions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid such problems, 
the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate papers should be 
submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance of journal’s legal 



advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on Intellectual and 
Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and moral rights within 
the framework of Laws of Turkish Republic.

14. Does your journal accept papers from other languages?
 Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 

and other languages are also accepted.

15. Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
 It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 

they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

16. Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?

 If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process 
is confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an offi-
cial document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps 
are taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

17. Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
 It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot inter-

fere in this process.

18. Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
 This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 

principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with exc-
lusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors or 
administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will not 
be published.

19. Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
 If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 

withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.
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20. What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
 As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 

of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an offi-
cial approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics board 
report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and pub-
lished even if it has obtained referee approval and completed the publication process. The 
paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, author(s) 
cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers not requ-
esting ethics board report or being lack of this report. However, this information should be 
uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the ethics board 
report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t accept any 
liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in legal process 
belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual and material 
responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any liability in this 
matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally reserves its legal 
rights.
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